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G İ R İ Ş 

 

Mövzunun aktuallığı. Müasir iqtisadi şəraitdə müxtəlif mülkiyyət növlərinə 

mənsub təsərrüfat subyektlərinin istehsal, maliyyə, investisiya və kommersiya 

fəaliyyətinin son maliyyə nəticələri tamamilə yeni iqtisadi parametrlər əsasında 

qiymətləndirilir, makro və mikro indikatorlar sistemində maya dəyəri, mənfəət və 

rentabellik kimi obyektiv dəyər göstəricilərinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Çünki, maya 

dəyəri, mənfəət və rentabellik göstəriciləri müəssisənin istehsal və kommersiya 

fəaliyyətinin son nəticələrini bilavasitə xarakterizə etməklə kapitaldan istifadənin 

intensivliyini və səmərəliliyini qiymətləndirməyə, istehsalın zərərsizlik səviyyəsini 

müəyyən etməyə əlverişli şərait yaradır. Məhz bu baxımdan istehsalın inkişafının sür-

ətləndirilməsində və onun iqtisadi effektivliyinin yüksəldilməsində mühüm 

əhəmiyyətə malik olan və təsərrüfat subyektlərinin elmi-texniki, iqtisadi və sosial 

inkişafı, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, istehlak, yığım və digər xüsusi təyinatlı 

fondların formalaşması üçün başlıca mənbə rolunu oynayan mənfəət göstəricisi müasir 

dövrdə müəssisənin istehsal və kommersiya fəaliyyətinin son maliyyə nəticələrinin 

qiymətləndirilməsində əsas keyfiyyət parametri hesab olunur.  

Doğrudan da, mənfəəti yaradan amillərin düzgün müəyyən edilməsi və onların 

dəqiq təsnifatı prosedurasının yuxarıda qeyd olunan problemin həllində nəzəri və prak-

tiki əhəmiyyətə malik olmasına baxmayaraq, o bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab 

verən maliyyə nəticələrinin təhlili metodikasına daha geniş yer verilməsinə və bu 

zaman iqtisadi və vergiqoymadan əvvəl mənfəət  (bаланс мянфяяти)  kimi anlayışlar, 

onların formalaşması, bölüşdürülməsi və istifadəsinin müasir konsepsiyaları və 

modellərinin öyrənilməsi daha çox diqqət tələb edir. Ona görə də, təsərrüfat subyekt-

lərinin istehsal və kommersiya fəaliyyətinin son maliyyə nəticəsi sayılan mənfəətin 

kompleks təhlili metodikasının geniş göstəricilər sistemini əhatə etməsi, iqtisadi, 

sosial, texniki və texnoloji amillərin mütləq nəzərə alınması, mənfəətin forma-

laşmasının müasir konsepsiyaları və modelləri əsasında mühasibat uçotu və he-

sabatlarının milli və beynəlxalq standartlarının tələbləri nəzərə alınmaqla onun tədqiqi 

proseduralarının təkmilləşdirilməsi müasir bazar münasibətləri şəraitində məqsədə-
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uyğun hesab olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, mənfəətin təhlili metodikasının qeyd 

olunan istiqamətdə işlənib hazırlanması idarəetmədə taktiki və strateji problemlərin 

həll edilməsi, bazarın tələbatına və özünün istehsal potensialına uyğun məhsul istehsalı 

və satışı prosesində işgüzar tərəfdaşın düzgün seçilməsi, bütün növ risklərin və xüsusi 

mülkiyyətin mövcud olduğu hazırkı şəraitdə təsərrüfat subyektlərinin istehsal, 

maliyyə, investisiya və kommersiya fəaliyyətinin son nəticəsi hesab olunan mənfəətin 

mütləq məbləğinin dəqiq müəyyən olunmasına və onun formalaşmasına bilavasitə təsir 

edən daxili və xarici amillərin təsirinin düzgün hesablanmasına və 

qiymətləndirilməsinə əlverişli şərait yaradır. Məhz bu baxımdan, yuxarıda qeyd 

olunanlar nəzərə alınmaqla ümumi vergiqoymadan əvvəl mənfəətinin  (bаланс 

мянфяятиnin) iqtisadi təhlilinin mövcud metodikasına müasir təsərrüfatçılıq forma-

larının tələblərinə cavab verən yeni aspektlərin əlavə edilməsi tamamilə məntiqi və 

qanunauyğun görünür. Çünki, belə bir metodika həm daxili istifadəçilər və həm də 

vergi orqanları, kreditorlar və investorlar üçün vacib olmaqla, iqtisadi və 

vergiqoymadan əvvəl mənfəətin  (bаланс мянфяятиnin) mütləq məbləğinin, 

təsisçilərin və səhmdarların gəlirlərinin artırılması üzrə təsərrüfat subyektlərinin 

potensial imkanını müəyyən etməyə və müəssisənin maliyyə «sağlamlığını» dəqiq 

proqnozlaşdırmağa imkan verir. 

 Проблемин юйрянилмяси сявиййяси. Maliyyə uçotu və təhlilinin əsas tərkib hissəsi 

hesab olunan müəssisənin maliyyə nəticələrinin uçotu və təhlilinin nəzəri və praktika 

məsələləri respublikamızın iqtisadçı alimlərindən S.M. Səbzəliyev, Q.Ə. Abbasov, 

H.I.Nmazəliyev, İ.M.Mahmudov, H.A.Cəfərli, N.М.İsmayılov, R.N.Kazımov, məşhur 

rus iqtisadçı alimlərindən A.D.Şeremetin, M.I.Bakanovun, V.Q.Artemenkonun, 

V.İ.Kovolyevin, L.V.Donstovanın, O.V.Efimovanın, M.M Qlazovun, və başqalarının 

əsərlərində öz əksini tapmışdır. Lakin müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlil edilməsi 

üçün xariçi ölkələrin təçrübəsini respublikamızın praktikasında tətbiq zamanı 

respublikamızın müəssisələrinin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Bütün 

bunlar dissertasiya işi mövzusunun aktuallığını, tədqiqatın məqsədlərini və vəzifələrini 

müəyyən etmişdir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi təşkilatın istehsal və 
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kommersiya fəaliyyətinin son maliyyə nəticəsi hesab olunan mənfəət və rentabelliyin 

yüksəldilməsi ehtiyatlarının aşkara çıxarılması, onun sistemli və kompleks təhlili 

metodikasının təkmilləşdirilməsinə dair nəzəri və praktiki əhəmiyyətə malik, elmi 

cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. Məhz buna görə də, 

dissertasiya işində tədqiqatın məqsədinə müvafiq olaraq aşağıdakı vəzifələr 

kompleksinin həlli nəzərdə tutulmuşdur: 

- bütövlükdə təşkilat üzrə və onun daxili struktur bölmələri üzrə mənfəət 

paqnozunun yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi;  

- satışdan alınan mənfəətin, balans mənfəəti və xalis mənfəətin keçən dövrə 

nisbətən paqnoz üzrə və faktiki artım templərinin müəyyən edilməsi. Paqnoz 

üzrə artım templərinin müəyyən edilməsi paqnoz-plan tapşırıqlarının gərginlik 

dərəcəsini qiymətləndirməyə şərait yaradır, faktiki (həqiqi) artım templərinin 

müəyyən edilməsi isə satışdan alınan mənfəətin balans mənfəəti və xalis 

mənfəətin göstəricilərinin dinamikasını müşahidə etmək imkanı yaradır;  

- biznes-planın yerinə yetirilməsi dərəcəsini və satışdan alınan mənfəətin balans 

mənfəəti və xalis mənfəət göstəriciləri dinamikasını müəyyən edən amillərin 

təhlili;  

- ayrı-ayrı daxili struktur bölmələrinin fəaliyyətinin nəticələrinin təşkilatın 

biznes-planının yerinə yetirilməsi göstəricilərinə, habelə satışdan alınan 

mənfəətin, balans mənfəəti və xalis mənfəət göstəriciləri dinamikasına təsirinin 

aşkar edilməsi;  

- satışdan alınan mənfəətin, balans mənfəəti və xalis mənfəət məbləğlərinin 

artırılmasının mümkün olan ehtiyatlarının müəyyən edilməsi;  

- istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə daxili ehtiyatların aşkar edilməsi 

və onlardan istifadənin təşkili, idarəetmə qərarlarının hazırlanması.  

Tədqiqatın predmeti və obyekti. Dissertasiya işinin predmeti maliyyə 

nəticələrinin təhlilinin nəzəri və metodiki problemlərinin araşdırılması, mənfəət və 

rentabelliyin sistemli tədqiqi metodikasının təkmilləşdirilməsi üçün yeni aspektdə 

əsaslandırılmış təkliflər işləyib hazırlamaq hesab olunur. Tədqiqat obyekti kimi 

Kommersiya təşkilatları («Azneftkimyamaş» ASC) seçilmişdir.  

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasını «Azərbaycan Respublikasının Vergi 
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Məcəlləsi», «Mühasibat uçotu haqqında», «Auditor xidməti haqqında», «Sahibkarlıq 

fəaliyyəti haqqında» qanunlar, Nazirlər Kabinetinin və Maliyyə Nazirliyinin uçot və 

hesabatın hüquqi tənzimlənməsinə dair digər normativ sənədləri, Azərbaycan, xarici və 

post-sovet məkanı ölkələrinin görkəmli iqtisadçı alimlərinin və praktiklərinin maliyyə 

nəticələrinin təhlilinə və onun metodoloji, konseptual və metodiki əsaslarının işlənib 

hazırlanmasına dair elmi-tədqiqat işləri təşkil edir. Dissertasiya işində obyektiv 

gerçəkliyin dərkolunma metodundan, iqtisadi təhlilin qruplaşdırma, müşahidə, 

müqayisə, zəncirvari yerdəyişmə, fərq, balans əlaqələndirmə və digər üsullarından 

geniş istifadə edilmişdir. Tədqiqat prosesində Milli Uçot Standartlarinin tətbiqi ilə 

əlaqədar qüvvədə olan normativ sənədlərdən, «Azneftkimyamaş» Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin maliyyə hesabatlarının məlumatlarından istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Aparılan tədqiqat nəticəsində elmi yeniliyə malik bir 

sıra nəzəri və praktiki nəticələr əldə edilmişdir: 

- təsərrüfat suybektlərinin istehsal və kommesiya fəaliyyətinin son maliyyə nə-

ticəsi hesab olunan mənfəətin formalaşmasının nəzəri, metodoloji, konseptual və 

metodiki problemləri sistemli şəkildə nəzərdən keçirilir; 

- istehsal və kommersiya fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin mərhələlər üzrə 

təhlilinin iqtisadi parametrlər sistemi işlənib hazırlanır və onların digər dəyər 

göstəriciləri ilə kəmiyyət və keyfiyyət əlaqələri aşkarlanır; 

- mənfəət və rentabelliyin səviyyəsinin dəyişməsinə təsir göstərən amillərin yeni 

variantda təsnifatı verilir; 

- mənfəət və rentabelliyin qüvvədə olan müasir təhlili metodikasına sistemli şə-

kildə yanaşılır, onun beynəlxalq təcrübə baxımından təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

üzrə təkliflər işlənib hazırlanır; 

- mənfəət, kapitalın artımı və pul vəsaitlərinin hərəkətinin qarşılıqlı əlaqəsi sis-

temli şəkildə nəzərdən keçirilir; 

- mənfəətə təsir göstərən inflyasiya amilinin təsiri öyrənilərək təhlil edilir və onun 

qiymətləndirilməsi istiqamətləri üzrə təkliflər işlənib hazırlanır. 

İşin praktiki əhəmiyyəti. Aparılmış araşdırma və tədqiqatlar, əldə olunmuş nə-

zəri və praktiki nəticələr müxtəlif mülkiyyət növlərinə mənsub təsərrüfat sub-

yektlərində mənfəət və rentabelliyin təhlili metodikasının səmərəli təşkilinə, onun 
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nəzəri, metodoloji, konseptual və metodiki problemlərinin sistemli şəkildə həll 

olunmasına və müəssisənin maliyyə nəticələrinin yaxşılaşdırılması ehtiyatlarının 

aşkara çıxarılmasına əlverişli şərait yaradır. Bundan başqa, dissertasiya işində irəli 

sürülən təkliflərin tətbiqi maliyyə nəticələrinin təhlilinin səmərəli mexanizminin 

yaradılmasını, mənfəət və rentabelliyin yüksəldilməsi ehtiyatlarının aşkara çıxarılması, 

hesablanması, qiymətləndirilməsi və stimullaşdırılması üzrə tədbirlərin əsas 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsinin zəruri aspektlərinin seçilməsini təmin edə bilər. 

Magistr dissertasiyasının quruluşu və həcmi. Dissertasiya işi giriş, üç fəsil, 

nəticə və təkliflərdən, habelə işin sonunda verilən istifadə edilmiş ədəbiyyat 

siyahısından ibarət olmaqla 76 səhifədən ibarətdir.  

Dissertasiya işinin « Müasir şəraitdə maliyyə  nəticələrinin təhlilinin nəzəri  və 

metodoloji əsaslari» adlanan birinci fəslində gəlirlər və xərclərin müəssisənin maliyyə 

nəticələrinin formalaşmasının iqtisadi bazası kimi mahiyyəti şərh edilməklə təsərrüfat 

subyektlərində maliyyə nəticələrinin təhlilinin göstəricilər sistemi verilmiş, müasir 

şəraitdə fəaliyyətin son maliyyə nəticəsi olan mənfəətin formalaşması problemləri 

araşdırılmışdır.  

Dissertasiya işinin « Milli mühasibat uçotu standartlarinin tətbiqi şəraitində 

maliyyə nəticələrinin təhlili metodikasi» adlanan ikinci fəslində maliyyə nəticələrinin 

təhlili metodikasına, mалиййя щесабатынын мялуматлары ясасында vergiqoymadan 

əvvəl mənfəətin  (bаланс мянфяятиinin) структуру вя динамикасынын тящлил metodikası 

geniş yer verilmiş  və əsas əməliyyatdan (sатышдан) alınan мянфяятin icmal hesablar 

üzrə təhlili aparılmış, sатышдан alınan мянфяятin amillər üzrə təhlili metodikası 

verilməklə konkret məlumatlar əsasında onların təhlili metodikası ətraflı şərh 

edilmişdir.  

Dissertasiya işinin «Müasir şəraitdə  maliyyə nəticələrinə təsir edən amillərin 

təhlili və qiymətləndirilməsi  istiqamətləri» adlanan üçüncü fəslində əsas əməliyyatdan 

(sатышдан) алынан мянфяятя инфлйасийа амилинин və uчот сийасятинин тясяррцфат 

субйектляринин мянфяят эюстярижиляринин реаллыьына тясиринин тящлили v  

гиймятляндирилмяси problemləri nəzərdən keçirilmişdir.  
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I FƏSİL. MÜASİR ŞƏRAİTDƏ MALİYYƏ  NƏTİCƏLƏRİNİN TƏHLİLİNİN 

NƏZƏRİ  VƏ METODOLOJİ ƏSASLARI 

1.1. Gəlirlər və xərclər müəssisənin maliyyə nəticələrinin formalaşmasının iqtisadi 

bazası kimi 

 

Kommersiya təşkilatlarının maliyyə nəticələrinin formalaşmasının iqtisadi əsası 

onların gəlirlərindən və xərclərindən ibarətdir. Onların mahiyyəti və tərkibi mühasibat 

uçotu üzrə normativ sənədlərlə müəyyən edilir.   

Эялирляр вя хяржляр щаггында ясас мцддяалар 1.1 жядвялиндя тягдим едилмишдир.  
  

Жядвял 1.1 
Тяшкилатын эялирляринин вя хяржляринин мащиййяти вя тяркиби 

Ясас 
анлайышлар 

«Тяшкилатын эялирляри»  «Тяшкилатын хяржляри» 

1 2 3 
Эялирлярин вя 
хяржлярин 
мащиййяти 

Тяшкилатын эялирляри активлярин дахил 
олмасы вя (вя йа) ющдяликлярин 
юдянилмяси нятижясиндя щямин тяшкилатын 
капиталынын артмасыны тямин едян 
(иштиракчыларын пайлары истисна олмагла) 
игтисади səmərənin артмасындан 
ибарятдир. 

Тяшкилатын хяржляри активлярин чыхылмасы 
вя (вя йа) ющдяликлярин йаранмасы 
нятижясиндя щямин тяшкилатын капиталынын 
азалмасы иля нятижялянян (иштиракчыларын 
гярары иля пайларын азалмасы истисна 
олмагла) игтисади səmərənin 
азалмасындан ибарятдир. 

   
Эялирлярин вя 
хяржлярин 
тяркиби  

Тяшкилатын фяалиййятинин характериндян, щяйата кечирилмяси шяраитиндян вя 
истигамятляриндян асылы олараг эялирляр вя хяржляр ашаьыдакылара бюлцнцр: 

 а) adi фяалиййят нювляриндян алынан 
эялирляр;                                                             
б)adi ямялиййат эялирляри;                ж)  
сатышдан кянар эялирляр;             ч) 
фювгяладя эялирляр. 

а) adi фяалиййят нювляри цзря хяржляр; б) 
adi ямялиййат хяржляри;                      ж) 
сатышдан кянар хяржляр;                    ч) 
фювгяладя хяржляр. 

Ади фяалиййят 
нювляри цзря 
эялирляр вя 
хяржляр 

Ади фяалиййят нювляри цзря эялирляр 
мящсулун вя малларын сатышындан алынан 
мядахилдян, ишлярин йериня йетирилмяси, 
хидмятляр эюстярилмяси иля ялагядар дахил 
олмалардан ибарятдир.  
Мядахил мцщасибат учотуна пул 
вясаитляринин вя диэяр ямлакын дахил 
олмаларынын щяжминя вя (вя йа) дебитор 
боржларынын кямиййятиня бярабяр пул 
ифадясиндя щесабланмыш мябляьля гябул 
едилир.  

Ади фяалиййят нювляри цзря хяржляр 
мящсулун щазырланмасы вя сатышы иля, 
малларын ялдя едилмяси вя сатылмасы, 
щабеля ишлярин йериня йетирилмяси, 
хидмятляр эюстярилмяси иля ялагядар 
хяржлярдян ибарятдир.  
Ади фяаллиййят нювляри цзря хяржляр 
мцщасибат цчотуна пул вя диэяр 
формада юдянишлярин щяжминин вя йа 
кредитор боржларынын мигдарына бярабяр 
пул ифадясиндя щесабланмыш мябляьдя 
гябул едилир. 
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Ямялиййат 
эялирляринин 
вя 
хяржляринин 
тяркиби  

а) тяшкилатын активляринин юдянишли ясасда 
мцвяггяти истифадяйя (мцвяггяти 
сащиблийя вя истифадяйя) верилмясиля 
ялагядар дахил олмалар;  
б) ихтиралара, сянайе нцмуняляриня даир 
потентляр вя интеллектуал (ягли) 
мцлкиййятин диэяр нювляри цзря йаранан 
щцгугларын юдянишли ясасда тягдим 
едилмясиля ялагядар дахилолмалар;  
ж) диэяр тяшкилатларын низамнамя 
капиталында иштирак етмякля ялагядар 
дахилолмалар (гиймятли каьызлар цзря 
фаизляр вя диэяр эялирляр дахилолмагла) вя 
тяшкилатын бирэя фяалиййяти (садя шяриклик 
мцгавиляси цзря) нятижясиндя алынмыш 
мянфяят;  

а) тяшкилатын активляринин юдянишли ясасда 
мцвяггяти истифадяйя (мцвяггяти 
сащиблийя вя истифадяйя) верилмясиля 
ялагядар хяржляр;  
б) ихтиралара, сянайе нцмуняляриня даир 
потентляр вя интеллектуал (ягли) 
мцлкиййятин диэяр нювляри цзря йаранан 
щцгугларын юдянишли ясасда тягдим 
едилмякля ялагядар хяржляр;  
ж) диэяр тяшкилатларын низамнамя 
капиталында иштирак етмякля ялагядар 
хяржляр;  

 ч) ясас вясаитлярин вя пул вясаитляриндян 
(харижи валйуталан башга) фяргли диэяр 
активлярин, мящсулларын, малларын 
сатышындан алынан дахилолмалар;  
д) диэяр тяшкилатлара пул вясаитляринин 
истифадяйя верилмясиня эюря алынмыш 
фаизляр, щабеля пул вясаитляринин банкда 
сахланмасына эюря фаизляр;  
е) - 

ч) ясас вясаитлярин вя пул вясаитляриндян 
(харижи валйутадан башга) фяргли диэяр 
активлярин, малларын, мящсулларын сатышы, 
сырадан чыхмасы вя диэяр силинмяси иля 
ялагядар хяржляр;  
д) тяшкилата пул вясаитляринин 
(кредитлярин, истигразларын) истифадяйя 
верилмясиня эюря юдянилян фаизляр;  
е) кредит тяшкилатларынын эюстярдийи 
хидмятлярин щаггынын юдянилмясиля 
ялагядар хяржляр; 

 я) - 
 
 
 
 
ф) диэяр ямялиййат хяржляри.  

я) мцщасибат учоту гайдаларына уйьун 
олараг йарадылан гиймятляндирмя 
ещтийатларына (шцбщяли боржлар цзря 
ещтийатлара, гиймятли каьызлара пул 
гойулмасынын тямин едилмяси цчцн вя с. 
айырмалар)  
ф) диэяр ямялиййат хяржляри. 

Maliyyə 
эялири вя 
хяржляриnin 
тяркиби  
 
 
 
 

 

а) мцгавиля шяртляринин позулмасына 
эюря жяримяляр; пенйалар, дяббялямя 
пуллары;  
б) явязсиз (мцфтя) алынмыш активляр, о 
жцмлядян баьышлама мцгавиляси цзря;  
ж) тяшкилата дяймиш зярярлярин юдянилмяси 
цзря дахилолмалар;  
ч) щесабат илиндя ашкар едилмиш кечян 
иллярин мянфяяти;  
д) иддиа мцддяти кечмиш кредитор вя 
депонент боржларынын мябляьляри;  
е) курс фяргляри; 
я) активлярин ялавя гиймят-ляндирилмяси 
мябляьи;  

 
 

а) мцгавиля шяртляринин позулмасына 
эюря жяримяляр, пенйалар, дяббялямя 
пуллары;  
б) - 
 
ж) тяшкилат тяряфиндян вурулмуш зярярлярин 
юдянилмяси;  
ч) щесабат илиндя гябул едилмиш кечян 
иллярин зярярляри;  
д) иддиа мцддяти кечмиш дебитор 
боржларынын, алынмасы реал олмайан диэяр 
боржларын мябляьляри;  
е) курс фяргляри; 
я) активлярин гиймятинин азалдылмасы 
мябляьи;  
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ф) - 
 
 
 э) сатышдан кянар диэяр эялирляр. 
 

ф) хейриййячилик фяаллиййятиля ялагядар 
вясаитлярин (щаггларын, юдямялярин вя с.) 
кючцрцлмяси, идман вя мядяни – маариф 
тядбирляринин щяйата кечирилмяси хяржляри;  
э) сатышдан кянар диэяр хяржляр.  

Фювгяладя 
эялирлярин вя 
хяржлярин 
тяркиби  

Фювгяладя эялирляр тясяррцфат фяалиййятинин 
фювгяладя щадися-ляринин нятижяляри кими 
йаранан дахилолмалардан: сыьорта юдя-
мяляриндян, бярпа едилмяйя вя сонракы 
истифадяйя йарарлы олма-йан активлярин 
силинмясиндян галан мадди сярвятлярин 
дяйяриндян в с. ибарятдир.  

Фювгяладя хяржляр тясяррцфат 
фяалиййятинин фювгяладя щадисяляринин 
(тябии фялакятлярин, йаньынларын, 
гязаларын, ямлакын миллиляшдирилмясинин 
вя с.) нятижяляри кими йаранан хяржлярдян 
ибарятдир.  

Эялирлярин вя 
хяржлярин 
гябул 
едилмяси 
шяртляри 

Мядахил мцщасибат учотунда ашаьыдакы 
шяртляр олдугда гябул едилир:  
а) тяшкилатын бу мядахилин алынмасына 
конкрет мцгавилядян иряли эялян йахуд 
диэяр мцвафиг сурятдя тясдиглянмиш 
щцгуги вардыр;  
б) мядахилин мябляьи мцяййян едиля 
биляр; 
ж) конкрет ямялиййат нятижясиндя 
тяшкилатын игтисади файдаларынын артмасы 
яминлийи вар. Бу яминлик тяшкилат 
юдянилмя цчцн актив алдыьы заман йахуд 
активлярин алынмасына мцнасибятдя гейри - 
мцяййянлик олмадыьы щалда мювжуд олур;  

Хяржляр мцщасибат учотунда ашаьыдакы 
шяртляр олдугда гябул едилир: 
а) хярж конкрет мцгавиляйя, 
ганунверижилик вя норматив актларын 
тялябляриня, ишэцзар дювриййя 
гайдаларына (адят-ляриня) уйьун олараг 
ямяля эялир;  
б) хяржин мябляьи мцяййян едиля биляр;  
ж) конкрет ямялиййат нятижясиндя 
тяшкилатын игтисади файдаларынын азалмасы 
йягинлийи вар. Бу йягинлик тяшкилат активи 
вердийи йахуд активин верилмясиня 
мцнасибятдя гейри – мцяййянлик 
олмадыьы щалда мювжуд олур;  

 ч) мящсула (мала) мцлкиййят (сащиблик, 
истифадя вя сярянжам) щцгугу 
тяшкилатдан алыжыйа кечмишдир, иши 
сифаришчи гябул етмишдир, хидмят 
эюстярилмишдир;  
д) - 

ч) амортитзасийа кющнялян активлярин 
дяйяри, файдалы истифадя мцддяти вя 
тяшкилатын гябул етдийи амортизасийа 
щесабламалары цсуллары ясасында 
мцяййян едилян амортизасийа 
айрылмаларына ясасланан хярж кими гябул 
едилир;  
д) бу ямялиййатла ялагядар юдянилмиш вя 
йа юдяниляжяк хяржляр мцяййян едиля 
биляр.  

 
 
 
 
 
 

 

Тяшкилат мцщасибат учотунда узун 
мцддятдя йериня йетирилян ишляр, 
эюстярилян хидмятляр, узун мцддятя 
щазырланан мящсулларын сатышы цзря 
мядахили иш, хидмят, мящсул щазыр 
олдугжа йахуд бцтювлцкдя ишин йериня 
йетирилмяси, хидмят эюстярилмяси, мящсул 
щазырланмасы баша чатдыгда гябул едя 
биляр.  

Мядахил, ямялиййат йахуд диэяр эялирляр 
алмаг ниййятиндян вя хяржин щяйата 
кечирилмяси формасындан (пулла, натурал 
вя диэяр формада) асылы олмайараг 
хяржляр мцщасибат учотунда гябул 
едилмялидир.  
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 Яэяр мящсулун сатышындан, ишин йериня 
йетирилмясиндян, хидмят 
эюстярилмясиндян мядахилин мябляьи 
мцяййян едиля билмязся, онда о, 
мцщасибат учотунда бу мящсулун 
щазырланмасы, бу ишин йериня йетирилмяси, 
бу хидмятин эюстярилмяси цзря эяляжякдя 
тяшкилата юдяниляжяк хяржлярин 
мцщасибат учотунда гябул едилмиш 
юлчцсцндя нязяря алыныр.  

Пул вясаитляринин юдянилмясинин вя йа 
хяржлярин щяйата кечирилмясинин диэяр 
формасынын (тясяррцфат фяалиййяти 
фактларынын мцвяггяти мцяййянлийи 
ещтималынын) фактики вахтындан асылы 
олмайараг, хяржляр мювжуд олдуьу 
щесабат дюврцндя гябул едилир.  
Яэяр тяшкилат ижазя верилмиш щалларда 
мящсулун вя малларын сатышындан алынан 
мядахилин эюндярилмиш мящсул, 
бухарылмыш мал, йериня йетирилмиш иш, 
эюстярилмиш хидмят цзря сащиблик, 
истифадя вя сярянжам щцгуглары 
верилдикжя дейил, пул вясаитляри дахил 
оландан вя диэяр юдяниш формасындан 
сонра нязяря алынмасы гайдасыны гябул 
етмишдирся, онда хяржляр боржларын 
юдянилмясиндян сонра гябул едилир. 

 

Kommersiya təşkilatı anlayışı istehsal, təsərrüfat və maliyyə fəaliyyətinin nəticəsi 

kimi mənfəət alınmasını nəzərdə tutur. Azərbaycan Respublikasının Mülki 

məcəlləsinin 43-ci maddəsində deyilir: “Hüquqi şəxslər fəaliyyətinin əsas məqsədi 

mənfəət götürməkdən ibarət olan (kommersiya hüquqi şəxsləri) və ya əsas məqsəd 

mənfəət götürməkdən ibarət olmayan və götürülən mənfəəti iştirakçıları arasında 

bölüşdürməyən (qeyri - kommersiya hüquqi şəxsləri) qurumlar ola bilər”.   

  Mənfəət – təşkilatın işinin səmərəliliyinin ən mühüm iqtisadi göstəricisidir. 

Onun məbləğinin dəyişməsində təşkilatın fəaliyyətinin bütün tərəfləri:  

1) malların, məhsulların, işlərin, xidmətlərin istehsal və satışı həcmlərinin 

azalması və ya artması;  

2) təşkilatın malik olduğu ehtiyatlardan (maddi, əmək ehtiyatlarından, əsas 

fondlardan və s.) səmərəli yaxud səmərəsiz istifadə edilməsi;  

3) rəqabətlə əlaqədar satış bazarlarında qiymət siyasəti;  

4) maliyyə əməliyyatlarının (pul vəsaitlərilə, qiymətli kağızlarla) səmərəliliyi;  

5) əmlak üzrə əqdlərin (sazişlərin) səmərəliliyi;  

6) digər təşkilatların fəaliyyətində iştirakın səmərəliliyi;  

7) debitor borclarının idarə edilməsinin səmərəliliyi;  

8) təsərrüfatsızlıq sayəsində zərərlərin (kontragentlərlə müqavilə şərtlərinin 

pozulmasına görə cərimələrin, penyaların, dəbbələmə pullarının, digər təşkilatlara 
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vurulmuş zərərlərin əvəzinin ödənilməsinin və s.) olması və ya olmaması 

aydınlaşdırılır.  

İdarəetmənin icraçı orqanı (baş direktor, direktorlar şurası) əsas fəaliyyət üzrə 

zərərli əməliyyatların, daşınmaz əmlak, valyuta və digər əmlak üzrə zərərli sazişlərin 

yaranması səbəblərini təşkilatın mülkiyyətçilərinə (səhmdarlarına) izah etməlidir. 

Mənfəətlər (zərərlər) 801-ci – “Ümumi mənfəət (zərər)” hesabında ilin əvvəlindən 

başlayaraq artan yekunla nəzərə alınır:  

 kredit üzrə – mənfəətlər, gəlirlər;  

 debet üzrə – zərərlər, xərclər.  

Mənfəətin göstəriciləri mühasibat hesabatında “Mənfəət və zərər haqqında 

hesabat” üzrə formada təqdim edilir.         

 Mənfəət – kommersiya təşkilatlarında investisiyaların, habelə şəxsi heyətin 

maddi həsləndirilməsinin və sosial ödəmələrin ən mühüm mənbəyidir.  

Hesabat ilinin və keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti təşkilatın öz dövriyyə 

kapitalının artırılması üçün istifadə edilir, yəni onun bazarda davamlılığının və ödəmə 

qabiliyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır.       

 Maliyyə nəticələrinin təhlilinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

1) bütövlükdə təşkilat üzrə və onun daxili struktur bölmələri üzrə mənfəət planının 

yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi;  

2) satışdan alınan mənfəətin, balans mənfəəti və xalis mənfəətin keçən dövrə 

nisbətən plan üzrə və faktiki artım templərinin müəyyən edilməsi. Plan üzrə artım 

templərinin müəyyən edilməsi plan tapşırıqlarının gərginlik dərəcəsini 

qiymətləndirməyə şərait yaradır, faktiki (həqiqi) artım templərinin müəyyən edilməsi 

isə satışdan alınan mənfəətin balans mənfəəti və xalis mənfəətin göstəricilərinin 

dinamikasını müşahidə etmək imkanı yaradır;  

3) biznes-planın yerinə yetirilməsi dərəcəsini və satışdan alınan mənfəətin balans 

mənfəəti və xalis mənfəət göstəriciləri dinamikasını müəyyən edən amillərin təhlili;  

4) ayrı-ayrı daxili struktur bölmələrinin fəaliyyətinin nəticələrinin təşkilatın 

biznes-planının yerinə yetirilməsi göstəricilərinə, habelə satışdan alınan mənfəətin, 

balans mənfəəti və xalis mənfəət göstəriciləri dinamikasına təsirinin aşkar edilməsi;  
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5) satışdan alınan mənfəətin, balans mənfəəti və xalis mənfəət məbləğlərinin 

artırılmasının mümkün olan ehtiyatlarının müəyyən edilməsi;  

6) istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə daxili ehtiyatların aşkar edilməsi 

və onlardan istifadənin təşkili, idarəetmə qərarlarının hazırlanması.  

İqtisadi təhlil istehsalatın daxili ehtiyatlarının müəyyən edilməsi və onlardan 

istifadə üzrə işi təşkil etmək üçün yardımçı olmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq onlara 

iqtisadi qiymət vermək, sonra isə idarəetmə qərarlarının hazırlanması mərhələsinə 

keçmək lazımdır. Təhlillə məşğul olan analitik istehsalın idarə edilməsi üzrə qərarların 

variantlarını hazırlamalıdır. Bunun üçün hansı dəyişikliklərin baş verməsini və onların 

xarakterini bilmək lazımdır. Həmçinin dəyişikliklərin meylini (tendensiyasını) da 

izləmək lazımdır. Onlar mənfi və artan ola bilər, onda bu meylin inkişafına mane olan 

və yekunda belə meyllərin azalmasına gətirib çıxaran tədbirlər görmək lazımdır. 

Mənfi, lakin sönən xarakter daşıyan kənarlaşmalar ola bilər. Bu o deməkdir ki, 

istehsalın idarə edilməsi gedişində əvvəllər görülmüş tədbirlər təşkilatda vəziyyətin 

yaxşılaşmasına kömək edir. Bu halda belə tədbirlər görülməsini davam etdirmək və 

dəstəkləmək, lazım olduqda onların təsirini gücləndirmək lazımdır.  

Рентабеллик эюстярижиляринин тящлилинин ясас вязифяляриня ашаьыдакылар аиддир:  

1) мящсулун рентабеллийи эюстярижиляри вя коммерсийа тяшкилатларында 

рентабеллийин эюстярижиляр системи цзря планын йериня йетирилмясинин 

гиймятляндирилмяси;  

2) мящсулун рентабеллийи вя коммерсийа тяшкилатынын рентабеллийи 

эюстярижиляринин динамикасынын тящлили;  

3) мящсулун рентабеллийи вя коммерсийа тяшкилатынын рентабеллийи 

эюстярижиляринин динамикасыны шяртляндирян амиллярин тящлили;  

4) мящсулун рентабеллийинин вя коммерсийа тяшкилатынын рентабеллийинин 

йцксялдилмясинин мцмкцн олан ещтийатларынын ашкар едилмяси.  

Maliyyə təhlil zamanı müxtəlif informasiyalardan istifadə edilir ki, onların 

sırasında maliyyə hesabatları və mühasibat uçotu məlumatları aparıcı yer tutur. Həmin 

informasiya mənbələrində iqtisadi subyektlərin fəaliyyəti haqqında ən mühüm və 

mötəbər məlumatlar əks olunur. Bu məlumatlar informasiyanın qruplaşdırılmasının 

elmi cəhətdən işlənib hazırlanmış prinsipləri əsasında hesabat formalarına və uçot 
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registlərinə (cədvəllərinə) yazılı daxil edilir. Hesabat kommersiya fəaliyyəti haqqında 

toplu informasiyadır, çünki orada nəticələr yekunlaşdırılmış olur və ümumiləşdirilmiş 

göstəricilərlə ifadə edilir.         

 Maliyyə (mühasibat) hesabatı – təşkilatın hesabat tarixinə əmlak və maliyyə 

vəziyyətini, habelə hesabat dövrü ərzində onun fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini əks 

etdirən göstəricilər sistemidir.                                                          

Maliyyə (mühasibat) hesabatının təqdim edilməsi qaydası, həcmi və tərkibi 

Azərbaysan Respublikasının “Mühasibat uçotu haqqında” 29 iyun 2004-cı il tarixli 

716-IIQ saylı qanunu ilə (sonralar “Mühasibat uçotu haqqında” qanun); nizamlanır. 

Mili Mühasibat Uçot Standartlarına uyğun olaraq mühasibat (maliyyə)  

hesabatlarının məcmusu aşağıdakılardan ibarətdir: 

  Mühasibat balansı;  

 Mənfəət və zərər haqqında hesabat; 

 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 

 Kapitalda dəyişiliklər haqqında hesabat; 

 Uçot siyasəti və izahlı qeydlər. 

 Əgər təşkilat mütləq auditdən keçməlidirsə (Azərbaysan Respublikasının 

“Auditor xidməti haqqında” qanununa uyğun olaraq), maliyyə hesabatının 

mötəbərliyini təsdiqləyən auditor rəyi.  

Əgər təşkilat maliyyə hesabatının auditini öz təşəbbüsü ilə aparmışdırsa, onda 

auditor rəyi də maliyyə hesabatının tərkibinə daxil edilə bilər.  

Maliyyə hesabatları və mühasibat uçotunun məlumatları maliyyə təhlil üçün əsas 

informasiya mənbələridir, çünki: 

 maliyyə hesabatında və mühasibat uçotunda təşkilat haqqında ən mühüm və 

mötəbər məlumatlar əks edilir;  

 hesabatda və uçot cədvəllərində informasiya müəyyən surətdə 

sistemləşdirilmişdir, qruplaşdırılmışdır;  

 uçotda və hesabatda göstəricilərin müəyyən edilməsi və əks olunması 

metodikası birinci səviyyəli normativ sənədlərlə, Azərbaycan Respublikası 
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Hökumətinin qərarları ilə və Maliyyə Nazirliyinin, Mərkəzi Bankın qərarları, Vergilər 

Nazirliyinin əmrlərilə tənzimlənmişdir.   

 
1.2. Müəssisənin maliyyə nəticələrinin təhlilinin göstəricilər sistemi 

 

Kommersiya təşkilatlarının maliyyə nəticələrinin maliyyə (mühasibat) 

hesabatında formalaşması (təşəkkülü) barədə informasiyanın əks etdirilməsi üçün 

“Mənfəət və zərər haqqında hesabatda” nəzərdə tutulmuşdur. 1 №-li Milli Mühasibat 

Uçotu Standartında bu hesabatların nümunəvi formalar təsdiq edilmişdir, 1 №-li Ma-

liyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartında isə onların strukturları məzmunu üzrə 

minimum tələblər açıqlanır. 

Hesabat göstəricilərinin kodlaşdırılması qaydası Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika komitəsinin və Azərbaycan Respublikası Maliyyə nazirliyinin müvafiq 

əmrləri ilə müəyyən edilmişdir.  

Planlaşdırma, uçot və iqtisadi təhlil zamanı mənfəət göstəricilərinin “Mənfəət və 

zərər haqqında hesabatda” (4 və 5 saylı əlavədə) təqdim edilmiş aşağıdakı sistemindən 

istifadə edilir: 

1) ümumi mənfəət;  

2) əmıliyyat mənfəəti (zərəri) (satışın nəticələri);  

3) vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər),  (balans mənfəəti); 

4) hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər).   

1. Ümumi mənfəət (satışın nəticələri) iqtisadi mənasına görə marjinal (fərqli) 

gəlir göstəricisinə yaxındır. O,əsas əməliyyat gəlirindən (malların, məhsulların, işlərin, 

xidmətlərin satışından) alınan mədaxillə (netto) (ƏDV, aksiz və analoji öhdəlik 

ödənişləri çıxılmaqla) satışın maya dəyəri (satılmış malların, məhsulların, işlərin, 

xidmətlərin maya dəyəri) arasında fərq kimi hesablanır (4 saylı forma üzrə: maddə 60 

– maddə 70). 4 saylı formada o, ümumi mənfəət sətirində əks etdirilir. ı 

2. Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (satışın nəticələri) – təşkilatın əsas fəaliyyətindən 

alınan maliyyə nəticəsidir. 4 saylı formada o, əməliyyat mənfəəti (zərəri)  sətirində 

göstərilir.  
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3. Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (balans mənfəəti) (BM) təşkilatın fəaliyyətinin 

bütün növləri üzrə məcmu maliyyə nəticəsidir. 4 saylı formada o, vergiqoymadan 

əvvəl mənfəət (zərər) sətirində göstərilir. Bu göstərici belə hesablanır: 

vergiqoymadan əvvəl mənfəət (balans mənfəəti) = ümumi mənfəət (satışın 

nəticələri) + sair əməliyyat gəlirlər – kommersiya xərcləri – inzibati xərclər - sair 

əməliyyat xərclər + fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər - fəaliyyətin 

dayandırılmasından zərərlər + əməliyyat mənfəəti - əməliyyat zərəri + maliyyə 

gəlirləri – maliyyə xərcləri + asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində pay - asılı 

və birgə müəssisələrin zərərlərində pay.  

4. Hesabat dövründə xalis mənfəət (XM) – cari mənfəət vergisi (CMV) 

hesablanandan sonra, və təxirə salınmış vergi aktivlərini (TVA) və təxirə salınmış 

vergi öhdəliklərini (TVÖ) nəzərə almaqla vergiqoymadan əvvəl mənfəətin  (balans 

mənfəətinin) təşkilatın sərəncamında qalan hissəsidir. Xalis mənfəət aşağıdakı düsturla 

müəyyən edilir: 

XM = VQM + TVA – TVÖ – CMV. 

 

1.3. Fəaliyyətin son maliyyə nəticəsi olan mənfəətin formalaşması  problemləri 
 

Mənfəətin qiymətləndirmə funksiyasının mahiyyəti təsərrüfat subyektlərinin 

istehsal, maliyyə, investisiya və kommersiya fəaliyyətinin ümumi nəticələrini əks 

etdirməsi ilə xarakterizə olunur. Bu zaman mənfəət göstəricisi konkret müəssisənin 

işinin qiymətləndirilməsi və onun istehsal, maliyyə, investisiya və kommersiya 

fəaliyyətinin effektivlik parametrlərindən biri kimi çıxış edir. Doğrudan da, müasir 

dövrdə maksimum mənfəət əldə edilməsi sahibkarlıq fəaliyyətinin başlıca məqsədi 

sayıldığından, onun effektivlik göstəricisi rolunda çıxış etməsi və bu funksiyanı 

daşıması tamamilə məntiqi və qanunauyğun görünür. Zənnimizcə, bazar münasibətləri 

şəraitində mənfəətin effektivlik göstəricisi funksiyasını yerinə yetirməsi müxtəlif 

aspektlərdən izah oluna və nəzərdən keçirilə bilər. Məsələyə bu prizmadan yanaşdıqda 

mənfəətin sahibkar tərəfindən investisiya olunmuş kapitalın həcminə nisbəti göstəricisi 

ön plana çıxır və sözügedən iqtisadi parametr təsərrüfat subyektlərinin işinin 
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səmərəliliyini, onların istehsal və kommersiya fəaliyyətinin gəlirliliyini 

qiymətləndirməyə əlverişli şərait yaradır.  

Nəzəriyyə və praktikadan məlumdur ki, iqtisadiyyatın transformasiyası 

dövründə mənfəət göstəricisi qiymətləndirmə funksiyası ilə yanaşı bölüşdürmə funk-

siyasını da (mənfəətdən istehlak və yığım fondlarına ayırmalar, vergi formasında 

dövlət büdcəsinə ödəmələr, kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsinə və istehsalın 

genişləndirilməsinə məsrəflər) yerinə yetirir. Mənfəətin bölgü funksiyasına görə 

müəssisə kapitalının formalaşmasında bilavasitə və dolayı iştirak edən bütün 

subyektlər gəlir mənbəyi kimi mənfəətin daima dövriyyədə saxlanılmasında maraqlı 

olur. Doğrudan da, gəlir mənbəyinin qorunub saxlanılmasında maraqlı olan təsisçilər 

və mülkiyyətçilər mənfəətin artan hissəsini dövriyyədən çıxarmır və bir qayda olaraq 

daxili inkişaf üçün istifadə edir. Bu isə, öz növbəsində, uzunmüddətli dövr ərzində 

yüksək gəlir əldə edilməsi imkanlarını artırmaqla təsərrüfat subyektlərində 

kommersiya hesabının və özünümaliyyələşdirmə prinsipinin tələblərinin həyata 

keçirilməsinə əlverişli şərait yaradır. 

Məlumdur ki, təsisçilər və mülkiyyətçilər tərəfindən sərbəst bölüşdürülən xalis 

mənfəətin həcminin artması və müəssisənin istehsal , maliyyə, investisiya və kom-

mersiya fəaliyyətinin gəlirlilik səviyyəsinin yüksəlməsi xüsusi və borc kapitalı ara-

sındakı nisbətin birincinin xeyrinə dəyişməsinə səbəb olur. Təsərrüfat subyektlərinin 

borc kapitalından asılılıq səviyyəsinin minimuma endirilməsi özünümaliyyələşdirmə 

və kommersiya hesabı prinsiplərinin tam şəkildə həyata keçirilməsinə səbəb olmaqla 

müəssisənin rəqabətə davamlılıq qabiliyyətinin artmasına əlverişli şərait yaradır. 

Doğrudan da, bank kreditlərindən, borc kapitalından və digər cəlb edilmiş vəsaitlərdən 

istifadəyə görə ödənilən faizlərin məbləğinin ixtisar edilməsi yeni investisiyaların 

həyata keçirilməsi və onların maliyyələşdirilməsi üçün əlavə perspektivlər açır. 

Aydındır ki, xarici mənbələr hesabına maliyyələşdirilən investisiyaların sayının 

azaldılması və bank kreditlərinə görə ödənilən faizlərin məbləğinin minimuma 

endirilməsi müəssisənin sərəncamında qalan və müstəqil surətdə istifadə olunan xalis 

mənfəətin həcminin artmasına bilavasitə imkan verir. Məsələyə bu prizmadan 

yanaşdıqda, mənfəət göstəricisinin müəssisənin səmərəli istehsal və kommersiya 
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fəaliyyəti şəraitində geniş əsasda təkrar istehsal və bölgü funksiyasını yerinə yetirdiyi 

bir daha aydın görünür. 

Mənfəət hesabına müəssisənin rəqabətə davamlılıq qabiliyyətinin 

gücləndirilməsi bazar iqtisadiyyatı şəraitində baş vermə ehtimalı yüksək qiymətləndiri-

lən böhran vəziyyətlərindən təsərrüfat subyektlərini nisbətən az itkilərlə çıxarmağa 

imkan verir. Belə bir vəziyyətdə mənfəətin kapitallaşdırılması hesabına yüksək likvidli 

aktivlərin payının artırılması və müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin bərpa olunmasının 

təmin edilməsi elə də çətinlik törətmir. Doğrudan da, müasir dövrdə xalis mənfəət 

hesabına dövriyyə kapitalının çatışmayan hissəsi tamamlanır, təsərrüfat subyektlərinin 

borc kapitalından asılılıq dərəcəsi azaldılır və müəssisə əmlakının tərkibində xüsusi 

kapitalın payının artırılması yolu ilə şirkətin maliyyə sabitliyi möhkəmləndirilir. 

Məhsul (iş və xidmətlər) satışından və digər əməliyyatlardan yaranan mənfəətin 

kapitallaşdırılması, kommersiya hesabı və özünümaliyyələşdirmə prinsipinin 

tələblərinin həyata keçirilməsi nəticəsində müəssisənin bazar qiyməti artır. Belə bir 

şəraitdə, ümumi kapitalla öhdəliklərin fərqi şəklində hesablanılan və mühasibat 

balansının məlumatları əsasında qiymətləndirilən müəssisə aktivlərinin artımı xüsusi 

mənbələr hesabına baş verir. 

Xüsusi vurğulamaq yerinə düşər ki, mənfəət yuxarıda sadalanan vəzifələrlə 

yanaşı, bazar münasibətləri şəraitində dövlət səviyyəsində sosial funksiya daşıyır. 

Çünki, müasir dövrdə büdcə gəlirlərinin formalaşmasında başlıca rol oynayan 

mənfəətdən ayırmalar hesabına dövlət orqanları müxtəlif təyinatlı sosial proqramları 

həyata keçirir. 

Məlumdur ki, praktikada sahibkar tərəfindən mənfəətin əldə edilməsi 

prosedurası sabit iqtisadi hadisə sayılmır. Doğrudan da, təcrübədə bəzi hallarda 

sahibkar istehsal və kommersiya əməliyyatlarına yönəltdiyi kapitaldan gəlir əldə et-

məyə və eləcə də müəyyən daxili və xarici amillərin təsiri nəticəsində onu tamamilə 

itirə bilər. Məhz buna görə də, sahibkar hər hansı bir işə kapital yönəldərkən ilk 

növbədə risk haqqında düşünür.  

Müasir dövrdə sahibkarlıq fəaliyyətini müşaiyət edən risk daxili və xarici 

olmaqla iki bloka bölünür. Bir qayda olaraq, xarici risk satışın həcmində və bazarın 

konyunkturasında əmələ gələn gözlənilməz və nəzarət edilməsi mümkün olmayan 
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dəyişikliklər nəticəsində yaranır. Aydındır ki, bazar münasibətləri şəraitində belə 

risklər təsərrüfat subyektlərinə münasibətdə kənar faktor sayılır və onun səviyyəsinə 

müəssisənin sistemli şəkildə nəzarət etməsi praktiki cəhətdən mümkün olmur. Xarici 

risklərdən fərqli olaraq daxili risklər istehsal xərclərinin minimallaşdırılması, məhsul 

(iş və xidmətlər) satışının həcminin və mənfəətin mütləq məbləğinin 

maksimallaşdırılması məqsədilə yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi, istehsalın 

təşkili və idarə olunması mexanizminin təkmilləşdirilməsi sahəsində müxtəlif növ 

innovasiyaların həyata keçirilməsi prosesində sahibkarların və mülkiyyətçilərin 

bilərəkdən yol verdiyi hadisələr nəticəsində yaranır. Sonuncu tərifdən mənfəət və risk 

anlayışlarının biri-biri ilə proporsional asılılıqda və əlaqədə olduğu tamamilə aydın 

görünür. Məsələyə bu prizmadan yanaşan bir sıra iqtisadçılar mənfəəti sahibkarın 

daşıdığı riskin və məsuliyyətin haqqı, xoşbəxt hadisənin və talehin mükafatı kimi ifadə 

edir. 

Aydındır ki, müasir dövrdə təsərrüfat subyektlərinin istehsal potensialının və 

bazar konyunkturasının dəyişməsindən asılı olmayaraq gəlir mənbələrinin qorunub 

saxlanılması və mənfəətin maksimum həddə çatdırılması bir sıra şərtlər daxilində 

reallaşa bilər:  

a) maddi, əmək və maliyyə resurslarından istifadənin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi məqsədilə onların tərkibinin optimallaşdırılması;  

b) mənfəət göstəricisi ilə sahibkar riskinin səviyyəsi arasındakı qarşılıqlı 

əlaqənin xarakterinin araşdırılması; Bir faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, müasir 

dövrdə sahibkar tərəfindən istehsal prosesinə kapital yönəldilməsi haqqında yekun 

qərar risk və qeyri-müəyyənlik şəraitində qəbul edilir. Məhz buna görə də, sahibkar 

riskinin səviyyəsinin azaldılması və idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması üçün 

yuxarıda sözügedən göstəricilər arasındakı funksional əlaqənin xarakterinin sistemli 

təhlili obyektiv zərurətə çevrilir.            

c) müəssisənin istehsal, maliyyə, investisiya və kommersiya fəaliyyəti hesabına 

formalaşan mənfəətin yüksək keyfiyyət parametrlərinin təmin edilməsi;  

d) qeyri-müəyyənlik, risk və inflyasiya amilləri nəzərə alınmaqla sahibkar 

tərəfindən investisiya olunan kapitala görə orta mənfəət normasının təmin olunması;           
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e) məhsul (iş və xidmətlər) satışından və qeyri-kommersiya əməliyyatlarından 

əldə olunan mənfəətin kommersiya hesabının və özünümaliyyələşdirmə prinsipinin tə-

ləblərini ödəməsi;  

f) gəlir mənbələrinin qorunub saxlanılması və geniş əsasda inkişaf etdirilməsi. 

Xüsusi vurğulamaq yerinə düşər ki, nəzəri və praktiki ədəbiyyatlarda müəssi-

sənin istehsal və kommersiya fəaliyyətinin son maliyyə nəticəsi sayılan mənfəət gös-

təricisinə bir qayda olaraq səmərəlilik prizmasından baxılır və bu zaman effektivlik 

anlayışı təsərrüfat subyektlərinin başlıca məqsədi ilə əlaqələndirilir. Müəssisə öz 

gəlirlərini və xüsusi kapitalını qoruyub saxlamaq şərtilə minimum material, əmək, 

maliyyə və digər xərclər sərf olunmaqla maksimum maliyyə nəticəsi əldə etdikdə, 

həyata keçirilən fəaliyyət səmərəli hesab edilir. Aydındır ki, təsərrüfat subyektlərinin 

xüsusi kapitalı sərmayə qoyuluşu hesabına artır və sahibkarlar tərəfindən həmin vəsait 

dövriyyədən yayındırıldıqda onun həcmi azalır. Bundan başqa, xüsusi kapitalın 

həcminə satış və qeyri-satış əməliyyatlarından əldə edilmiş maliyyə nəticəsi (mənfəət) 

də müsbət təsir göstərir. Məhz buna görə də, müasir şəraitdə təsərrüfat subyektlərinin 

istehsal və kommersiya fəaliyyətinin səmərəliliyi maksimum mənfəət əldə edilməsi və 

gəlir mənbələrinin (xüsusi kapitalın) qorunub saxlanılması kimi iki aspektdə nəzərdən 

keçirilir. Praktikada bu göstəricilər bir neçə hesabat dövrü ərzində digər parametrlərlə 

müqayisə olunmaqla dəyər ifadəsində qiymətləndirilir. 

Məlumdur ki, bazar münasibətləri şəraitində təsərrüfat subyektlərinin istehsal və 

kommersiya fəaliyyətinin son maliyyə nəticəsi sayılan və əsas kəmiyyət indikatoru 

kimi xarakterizə olunan mənfəət göstəricisi xüsusi kapitaldan istifadənin effektivliyini 

heç də obyektiv əks etdirmir. Məsələyə bu prizmadan yanaşan iqtisadçı-alimlər və 

praktiklər müəssisənin istehsal və kommersiya fəaliyyətinin son maliyyə nəticəsi hesab 

edilən mənfəətin qiymətləndirilməsinin digər variantlarını təklif edir və bu zaman 

«xüsusi kapitalın rentabelliyi» göstəricisi ön plana çəkilir. Aydındır ki, maksimum pul 

qazanmaq məqsədini əks etdirən maliyyə nəticəsinin təsərrüfat subyektlərinin xüsusi 

kapitalının həcminə nisbəti şəklində hesablanılan və qiymətləndirilən «xüsusi kapitalın 

rentabelliyi» göstəricisi müəssisənin sərəncamında olan kapitalın hər pul vahidinə 

düşən gəlirin faizini əks etdirir.  
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щяжми иллик орта капиталын Хцсуси
нятижяси Малиййя

йирентабелли капиталын Хцсуси         

 
  Lakin, praktikada kapitaldan istifadənin effektivliyinin qiymətləndirilməsi 

prosedurasının «xüsusi kapitalın rentabelliyi» göstəriçisinin hesablanılması ilə başa 

catdırılması iqtisadcı-alimlər tərəfindən nəzəri ədəbiyyatlarda birmənalı şəkildə 

vurğulanmır. Məhz buna görə də, müasir bazar münasibətləri şəraitində gəlir 

mənbələrinin qorunub saxlanılması məqsədini əks etdirən xüsusi kapital, eləçə də 

təsərrüfat subyektlərinin bütün kapitalı həm xüsusi və həm də borç kapitalının həçminə 

nisbətən qiymətləndirilir. Sözügedən bu iqtisadi parametr xüsusi kapitalın çəmi 

kapitalda payını göstərir və təsərrüfat subyektlərinin stabillik potensialının indikatoru 

hesab olunur. 

 

   
щяжми иллик орта капиталын Цмуми

капитал Хцсуси
пайы капиталын Хцсуси    

                

  Təsərrüfat subyektlərinin istehsal və kommersiya fəaliyyətinin başlıça məqsədini 

əks etdirən və yuxarıda xüsusi vurğulanan hər iki parametr arasında müəyyən asılılıq və 

əlaqənin mövçud olması qeyd olunan formulalardan bir daha aydın görünür. Məlumdur 

ki, müasir dövrdə təsərrüfat subyektləri gəlir mənbələrinin qorunub saxlanılması 

məqsədilə əldə edilmiş mənfəətin bir hissəsini yığım fonduna yönəltməklə ümumi 

kapitalın tərkibində xüsusi kapitalın həçmini artırır və son nətiçədə müəssisənin sabit 

əmlak və maliyyə vəziyyətinin təmin olunması məqsədi reallaşır. Lakin, müəssisənin 

mənfəətinin stabil qalması şəraitində ümumi kapitalın tərkibində xüsusi kapitalın 

payının artması xüsusi kapitalın rentabellik səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olur. 

Əksinə, xüsusi kapitalın həçminin azalması hesabına xüsusi kapitalın rentabelliyi artır 

və bu zaman təsərrüfat subyektlərinin maksimum gəlir əldə etmək məqsədi daha dolğun 

təmin edilir. Yuxarıda deyilənlərdən göründüyü kimi, gəlir mənbələrinin qorunub saxla-

nılması məqsədinin daha cox təmin edilməsinə səbəb olan bütün əməliyyatlar təsərrüfat 

subyektlərinin maksimum pul qazanmaq məqsədinə münasibətdə əks nətiçəyə (və ya 

əksinə) səbəb olur.  



22 
 

Bir faktı xüsusi vurğulamaq yerinə düşər ki, borç kapitalının gəlirlilik səviyyəsi 

onun istifadəsi üçün ödənilən faizlərin məbləğindən artıq olduqda, xüsusi kapitalın 

rentabelliyini çəlb edilmiş mənbələr hesabına yüksəltmək elə də cətinlik törətmir. 

Praktikada bu şərt yerinə yetirilmədikdə, borç kapitalından istifadəyə görə ödənilən 

faizlərin bir hissəsi təsərrüfat subyektlərinin xüsusi vəsaiti hesabına həyata keçirilir. 

Belə bir vəziyyət müəssisənin xüsusi kapitalının rentabellik səviyyəsinin aşağı 

düşməsinə səbəb olmaqla, təsərrüfat subyektlərinin maksimum pul qazanmaq 

məqsədinin reallaşmasına imkan vermir. Bu zaman müəssisənin ümumi kapitalının 

tərkibində xüsusi kapitalın payının azalması prosesi baş verir. Aydındır ki, xüsusi 

kapitalın payının azalması təsərrüfat subyektlərinin gəlir mənbələrinin qorunub 

saxlanılması kimi prioritet məqsədinə uyğun gəlmir və bəzi hallarda müəssisənin 

müflisləşməsinə səbəb olur. 

Göründüyü kimi, bazar münasibətləri şəraitində təsərrüfat subyektlərinin istehsal 

və kommersiya fəaliyyətinin gəlirliliyinin təmin edilməsi və xüsusi kapitalın payının 

maksimum səviyyədə saxlanılması müəssisənin mənfəət əldə etmək kimi başlıça 

məqsədinə xidmət edir. Məsələyə bu prizmadan yanaşdıqda, xüsusi kapitalın payının 

gözlənilməsi şərtilə onun rentabelliyinin təmin olunması və təsərrüfat subyektlərinin 

başlıça məqsədinin optimal səviyyədə saxlanılması müasir dövrdə obyektiv zərurətə 

cevrilir. Praktikada, təsərrüfat subyektlərinin öz iqtisadi məqsədlərinə catması 

səviyyəsini təhlil etmək və qiymətləndirmək üçün «investisiyanın gəlirliliyi» 

göstəriçisindən istifadə olunur. Bu iqtisadi parametr «xüsusi kapitalın rentabelliyi» ilə 

«xüsusi kapitalın payı» göstəriçilərinin hasili şəklində hesablanılır və qiymətləndirilir. 

 























капитал Цмуми

капитал Хцсуси

капитал Хцсуси

нятижяси Малиййя
пайы капиталын Хцсуси

йирентабелли капиталын Хцсуси
 

иэялирлилий

анынИнвестисий
   

 

                  
капитал Цмуми
нятижяси Малиййя

иэялирлилий анынИнвестисий                                    

 

Xüsusi vurğulamaq yerinə düşər ki, müasir dövrdə «investisiyanın gəlirliliyi» 

göstəriçisindən istifadə etməklə təsərrüfat subyektlərinin maksimum mənfəət əldə etmək 
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və gəlir mənbələrini qoruyub saxlamaq kimi başlıça məqsədlərini sonadək araşdırmaq 

praktiki çəhətdən mümkün olmur. Zənnimizçə, belə təhlil «xüsusi kapitalın 

rentabelliyi», «xüsusi kapitalın payı» və «investisiyanın gəlirliliyi» adlı üc göstəriçidən 

istifadə edilməklə aparıla bilər. Məlumdur ki, təsərrüfat subyektlərinin xüsusi 

kapitalının rentabellik səviyyəsi minimum olduğu hallarda belə onun ümumi kapitalının 

tərkibində xüsusi kapitalın payı nisbətən yüksək ola bilər. Fikrimizçə, belə bir vəziyyət 

yüksək risk və qeyri-müəyyənlik şəraitində müəssisənin «ehtiyatlılıq konsepsiyası»na 

hədsiz sadiq qaldığını və gəlir mənbələrinin qorunub saxlanılması məqsədinin təsərrüfat 

subyektlərinin fəaliyyətində üstünlük təşkil etdiyini bir daha sübut edir. Lakin, 

praktikada bəzi hallarda müəssisənin ümumi kapitalının tərkibində xüsusi kapitalın 

payının az olmasına baxmayaraq onun rentabellik səviyyəsi yüksək ola bilər. Bu isə, öz 

növbəsində, müəssisə tərəfindən «gəlirlilik konsepsiyası»nın ardıçıl tətbiq olunduğunu 

əyani surətdə xarakterizə edir. Xüsusi vurğulamaq yerinə düşər ki, hər bir müəssisə özü-

nün istehsal və kommersiya fəaliyyətində müxtəlif məqsədlər güdür və buna uyğun 

olaraq daha optimal konsepsiyaya sadiq qalır. Həmin optimal konsepsiya iqtisadi 

ədəbiyyatlarda «gəlirlilik konsepsiyası» və ya «ehtiyatlılıq strategiyası» adlanır. Ümumi 

kapitalın tərkibində xüsusi kapitalın cəkisi 25 faiz təşkil etdikdə bu səviyyə optimal 

hədd hesab olunur və təsərrüfat subyektlərinin maliyyə sabitliyinin kifayət qədər 

möhkəm olduğu iqtisadi ədəbiyyatlarda xüsusi vurğulanır. 

Aparılan nəzəri və praktiki təhlil işləri göstərir ki, müasir dövrdə mənfəət 

göstəriçisi əsas iqtisadi parametr kimi digər maliyyə indikatorları ilə birlikdə 

müəssisənin real əmlak və maliyyə vəziyyətini, onun istehsal və kommersiya 

fəaliyyətinin gəlirlilik səviyyəsini, eləçə də təsərrüfat subyektlərinin maksimum pul 

qazanmaq və gəlir mənbələrini qoruyub saxlamaq kimi başlıça məqsədinin 

reallaşdırılması sahəsində təşkilatın strategiyasını qiymətləndirməyə imkan verir. 

Aydındır ki, belə təhlil əsasında maliyyə hesabatı informasiyasının müxtəlif 

istifadəciləri bloku müəssisə ilə bağlı düzgün qərar qəbul etmək imkanına malik olur. 

Məsələyə bu prizmadan yanaşan müxtəlif iqtisadcılar və praktiklər mənfəəti haqlı olaraq 

təsərrüfat subyektlərinin istehsal və kommersiya fəaliyyətinin effektivlik parametri kimi 

xarakterizə edir. Məhz buna görə də, yuxarıda sözügedən müəlliflər tərəfindən 

müəssisənin iqtisadi strategiyasını onun məqsədləri baxımından təhlil etmək və 
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qiymətləndirmək ücün «xüsusi kapitalın rentabelliyi», «xüsusi kapitalın payı» və 

«investisiyanın gəlirliliyi» göstəriçiləri birmənalı şəkildə təklif olunur. Mənfəət 

göstəriçisinə bu aspektdən baxdıqda onun maliyyə hesabatı istifadəcilərinin müxtəlif 

bloku ücün mühüm informasiya yükü daşıdığı bir daha aydın görünür. Doğrudan da, 

müasir dövrdə mühasibat uçotunun təşkili proseduralarının, maliyyə hesabatının tərtibi 

və onun müxtəlif istifadəcilər blokuna təqdim olunmasının qayda və prinsiplərinin 

dövlət tərəfindən tənzimlənməsi faktı mənfəət göstəriçisinə idarəetmə sistemində xüsusi 

önəm verildiyini əyani şəkildə sübut edir.   
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II FƏSİL. MILLI MÜHASIBAT UÇOTU STANDARTLARININ TƏTBIQI 
ŞƏRAITINDƏ MALIYYƏ NƏTICƏLƏRININ TƏHLİLİ METODİKASI 

 

2.1. Малиййя щесабатынын мялуматлары ясасында vergiqoymadan əvvəl mənfəətin  

(bаланс мянфяятиinin) структуру вя динамикасынын тящлилi metodikası 

 

«Mənfəət və zərər haqqında hesabatda» (4 və 5 сайлы əlavədə) цзря  формада 

vergiqoymadan əvvəl mənfəət,  (bаланс мянфяяти) ики аналоъи (охшар) вахт дюврц 

ярзиндя топлананлары бахымындан тяркиби барядя мялуматлар верилир. Тящлил заманы 

бу мялуматлар тутушдурулур вя щяр топламанын vergiqoymadan əvvəl mənfəət 

мябляьинин вя фаизинин дяйишилмясиня нежя тясир етмясини щесабламаг олар. Беляликля, 

vergiqoymadan əvvəl mənfəətin амилляр цзря (факторлу) тящлили 4 сайлы форманын 

мялуматлары ясасында апарылыр. Vergiqoymadan əvvəl mənfəətin дяйишилмяси 

амилляри (факторлары) онун топлананларындан ибарятдир. Тящлил едилмяси цчцн 2.1 

жядвялини тяртиб етмяк олар.  

Жядвял 2.1 

Vergiq oymadan əvvəl mənfəətin (Баланс мянфяятинин) 

амилли тящлили 

 
Сыра 
сайы 

Vergiqoymadan 
əvvəl mənfəətin 

топлананлары 
(дяйишмя амилляри) 

Яввялки 
аналоъи дюврдя 

Щесабат 
дюврцндя 

Vergiqoymadan əvvəl 
mənfəətə тясири (+, -) 

м
яб

ля
ьи

, 
м

ин
 м

ан
. 

хц
су

си
 

чя
ки

си
, %

 

м
яб

ля
ьи

, 
м

ин
 м

ан
. 

хц
су

си
 

чя
ки

си
, %

 

м
яб

ля
ьи

, 
м

ин
 м

ан
. 

фа
из

ля
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Əmıliyyat 

mənfəəti (sатышдан 
алынан мянфяят) 

36500 91,25 49100 87,68 +12600 +31,5 

2 Maliyyə gəlirləri 
(aлынмалы  фаизляр) 5400 13,50 7000 12,50 +1600 +4,0 

3 Maliyyə хяржлярi 
(öдянилмяли  

фаизляр) 
-2700 -6,75 -3500 -6,25 -800 -2,0 

4 Asılı və birgə 
müəssisələrin 

mənfəətlərində 
(zərərlərində) pay 

- - - - - 
 
- 
 

5 Sair ямялиййат 
эялирляри 

4400 11,00 6400 11,43 +2000 +5,0 
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6 Sair ямялиййат 
хяржляри -3700 -9,25 -3300 -5,89 +400 +1,0 

7 Satışdan kənar 
gəlirlər 900 2,25 1000 1,78 +100 +0,25 

8 Satışdan kənar 
xərclər -800 -2,00 -700 -1,25 +100 +0,25 

9 Vergiqoymadan 
əvvəl mənfəət 40000 100,0 56000 100,0 +16000 +40,0 

 
2.1 жядвялинин 8-жи графасында «мцгайися едилян» адланан фаизляр 

щесабланмышдыр. Онлар она эюря белядир ки, щяр бири ейни базайа – яввялки дюврцн 

vergiqoymadan əvvəl mənfəətin (bаланс мянфяятинин) мябляьиня нисбятян 

щесабланмышдыр. 8-жи графанын эюстярижиляри vergiqoymadan əvvəl mənfəətin (bаланс 

мянфяятинин) щяр топлананын онун дяйишилмясинин цмуми фаизиня тясиринин фаизини 

якс етдирир.  

Щесабат дюврцндя vergiqoymadan əvvəl mənfəətin (bаланс мянфяятинин) 

мябляьи 56000 мин манат тяшкил етмишдир. О, яввялки дюврдя мцгайисядя 16000 

мин манат вя йа 40% артмышдыр. Vergiqoymadan əvvəl mənfəətin (bаланс 

мянфяятинин) артмасына сябяб олан ясас амил – ясас фяалиййятдян алынан мянфяятин 

артымыдыр. Сонунжунун щесабына Vergiqoymadan əvvəl mənfəət 12600 мин манат 

вя йа 31,5% артмышдыр. Ящямиййятиня эюря икинжи амил – ямлакла апарылан ягдляр 

(сазишляр) щесабына мянфяятин артмасыдыр: sair ямялиййат эялирляри мцщасибат цзря 

мянфяятин 2000 мин манат вя йа 5% артымыны тямин етмишдир вя ейни заманда sair 

ямялиййат хяржляри 400 мин манат азалмышдыр, бу ися, мцвафиг олараг, 

vergiqoymadan əvvəl mənfəəti (bаланс мянфяятини) 1% артырмышдыр. Ящямиййятиня 

эюря нювбяти амил – малиййя ямялиййатлары цзря эялирлярин йцксялмясидир: алынмалы 

фаизляр баланс мянфяятинин 1600 мин манат вя йа 4% артмасыны тямин етмишдир. 

Аналоъи сцрятдя баланс мянфяятинин дяйишилмясинин галан амиллярини шярщ етмяк 

олар. Сонракы тящлил vergiqoymadan əvvəl mənfəətin (bаланс мянфяятинин) щяр бир 

тяркиб елементинин ятрафлы юйрянилмясиня йюнялмялидир. Бу мягсядля мцщасибат 

учоту мялуматларындан («Ümumi mянфяят (зяряр) цзря 801-жы щесабын дебет вя 

кредит ямялиййатларынын гейдляри) истифадя етмяк лазымдыр. Ятрафлы тящлил заманы 

малиййя ямялиййатларындан мящз щансы фаизляр алынмасыны (щесабламасыны) мцяййян 

етмяк олар. Saiр ямялиййат эялирляри вя хяржляри цзря ямлакла мящз щансы 
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ямялиййатлар апарылмасыны, зярярли ягдлярин олуб-олмамасыны айдынлашдырмаг арзу 

едилмишдир. Яэяр беляляри олмушдурса, онда онларын тяшяббцскарынын ким олмасыны, 

зярярлярин щансы сябябдян баш вермясини вя онларын тягсиркар шяхслярин щесабына 

юдянилмясинин мцмкцн олмасыны айдынлашдырмаг лазымдыр.     

 Кечмиш иллярин боржларынын вя зярярляринин силинмясиня сярф олунмуш сатышдан 

кянар хяржляр, юдянилмиш жяримяляр, пенйалар, дяббялямя пуллары чох дягиг сурятдя 

юйрянилмялидир. Сатышдан кянар зярярлярин бцтцн нювляри цзря тягсиркар шяхсляри 

мцяййян етмяк, щабеля эяляжякдя беля зярярляря йол верилмямяси цзря тяшкилати-

техники тядбирляр щазырлайыб щяйата кечирмяк мягсядяуйьундур.   

 
2.2. Əsas əməliyyatdan (sатышдан) alınan мянфяятin icmal hesablar üzrə təhlili 

metodikası 

 
 Малларын, мящсулларын (иш вя хидмятлярин) сатышындан алынан мянфяятин план 

мябляьинин ясасландырылмасы цчцн малиййя планынын тяркибиндя « Əsas əməliyyatdan 

(sатышдаn) ялдя едилян мянфяятin»  ижмал щесаблар цзря жядвяли щазырланыр. 

Щямин щесаблама тяртиб едилян заман ашаьыдакы мцхтялиф методлардан 

истифадя едиля биляр: 

1) Сатышын майа дяйяринин ижмал сметасынын тяртиб едилмяси методикасы;  

2) Мящсулларын (иш вя хидмятлярин) нювляри цзря бирбаша щесаблама методу;  

3) Експерт гиймятляндирмяляриндян истифадя етмякля аналитик методу (индекс 

методу).  

Сатышын майа дяйяринин ижмал сметасы - тяшкилатын малиййя планынын мцщцм 

бюлмясидир. Сметанын тяркибиндя ашаьыдакы план эюстярижиляри мцяййян едилир:  

- истещсал хяржляринин план цзря щяжми;  

- сатышын планлашдырылан щяжми;  

- сатышдан алынмасы планлашдырылан мянфяятин щяжми.  

Яэяр тяшкилат бир нечя фяалиййят нювц щяйата кечирирся, онда сатышын майа дяйяри 

сметасы щяр ямялиййат сегменти цзря айрыжа тяртиб едилир. Ямялиййат сегментляринин 

тяркибиндя ейни жцр мящсуллар йахуд ишляр, хидмятляр груплар цзря сметалара айрыла 

биляр. Сонра информасийа тяшкилатын цмуми хяржляр сметасында бирляшдирилир. Сатышын 

майа дяйяринин сметасыны вахт чярчивясиндя, бир гайда олараг, рцбляр цзря тяфсилаты 
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иля тяртиб едирляр. 2.2 жядвялиндя нцмуня кими сатышын майа дяйяри сметасынын 

садяляшдирилмиш варианты верилмишдир.  

Жядвял 2.2 

Истещсал тяшкилатынын сатылмыш мящсул цзря майа дяйяринин сметасы 

 

Сыра 
сайы 

Хяржлярин елементляри Мябляьи, мин ман. 

1 Материал хяржляри 
(гайтарылан туллантыларын дяйяри чыхылмагла) 
О жцмлядян: 
Хаммал вя материаллар 
тябии хаммал 
йанажаг  
енеръи 

12585 
 
 

12212 
80 
73 
220 

2 Ямяк щаггы хяржляри 5881 

3 Сосиал ещтийажлара айырмалар 2015 

4 Амортизасийа 1750 

5 Диэяр хяржляр 700 

6 Истещсал хяржляринин йекуну (б.1+б.2+б.3+б.4+б.5) 22931 

7 «Эяляжяк щесабаt дюврлярин хяржляри» цзря 191-жи щесабда 
галыьын артымы (+) йахуд азалмасы (-). Бу мисалда галыьын 
артмасы планлашдырылыр 

200 

8 Битмямиш истещсалын, юз истещсалы олан йарымфабрикатларын 
вя алятлярин галыгларынын артымы (-) йахуд азалмасы (+). Бу 
мисалда битмямиш истещсалын галыгларынын артмасы 
планлашдырылыр 

550 

9 Бурахылан мящсулун план цзря истещсал майа дяйяри 
 [б.6+(-)б.7+(-)б.8] 

22181 

10 Сатыш хяржляри (ялащиддя смета цзря) 440 

11 Бурахылан мящсулун план цзря там майа дяйяри (б.9+б.10) 22621 

12 Бцтцн мящсулун орта рентабеллик фаизи (хяржляря нисбятян) 15% 

13 Истещсалчы мцяссисясинин гиймятляриля бурахылан мящсулун 
план цзря дяйяри (н.11х1,15) 

26014 

14 Планлашдырылан дюврцн яввялиня щазыр мящсулун план цзря 
галыглары 

1610 

15 Планлашдырылан дюврцн сонуна щазыр мящсулун план цзря 
галыглары 

1490 

16 План цзря сатышдан мядахил (нетто) (б.13+б.14-б.15)                       26134 
17 План цзря сатышдан ялдя едилян, мянфяят 











15%100%
15%b.16  3409 

 
2.2 жядвялиня изащлар веряк.  
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Сметада материал хяржляри хаммалын вя материалларын сярфи нормалары (онлара 

гянаят едилмяси цзря тядбирляр нязяря алынмагла), щабеля истифадя олунан хаммалын 

вя материалларын, йарымфабрикатларын, йанажаьын мцщцм нювляри цзря планлашдырылан 

тядарцк майа дяйяри ясасында мящсулун планлашдырылан номенклатурасы вя чешидляри 

цзря щесабланыр. Тядарцк майа дяйяриня мадди дяйярлярин алынмасы гиймяти вя 

няглиййат-тядарцк хяржляри дахилдир.  

Ямяк щаггынын юдянилмяси хяржляри тяшкилатын ишчи груплары цзря шяхси щейятинин 

(идаря щейяти, ясас вя кюмякчи ишчиляр мцщафизя щейяти) планлашдырылан сайына вя 

нязярдя тутулан артымы нязяря алмагла щяр груп цзря бир ишчинин планлашдырылан орта 

ямяк щаггына ясасланараг мцяййян едилир.  

Сосиал ещтийажлара айрылмалар план цзря ямяк щаггы фонду вя Азярбайжан 

Щюкумятинин тясдиг етдийи ващид сосиал верэи дяряжяляри ясасында планлашдырылыр.  

Амортизасийа - амортизасийа олунан активлярин дяйяри, онлардан файдалы истифадя 

мцддятляри, амортизасийанын тяшкилатын гябул етдийи щесабланмасы цсуллары, 

амортизасийа обйектляринин нязярдя тутулан щярякяти ясасында планлашдырылыр.  

Диэяр хяржляр айры-айры нювляр цзря яввялки вахт дювриййясинин мялуматлары 

ясасында вя нязярдя тутулан дяйишикликляри нязяря алмагла планлашдырылыр.  

Сметада «Эяляжяк щесабаt дюврлярин хяржляри» цзря 191-жи щесабда галыгларын 

йа артымы, йахуд азалмасы нязярдя тутула биляр. Яэяр бу галыьын артымы 

планлашдырылырса, онда бурахылан мящсулун план цзря истещсал майа дяйяринин 

щесабланмасы заманы артымын мябляьи чыхылыр. Яэяр бу галыьын азалмасы 

планлашдырылырса, онда бурахылан мящсулун план цзря истещсал майа дяйяринин 

щесабланмасы заманы азалмасынын мябляьи ялавя едилир.  

Сметада битмямиш истещсалын, юз истещсалы олан йарымфабрикатларын вя алятлярин 

галыгларынын артымы йахуд азалмасы планлашдырыла биляр. Яэяр щямин галыгларын артымы 

планлашдырылырса, онда бурахылан мящсулун план цзря истещсал майа дяйяринин 

щесабланмасы заманы артымын мябляьи чыхылыр. Яэяр бу галыгларын азалмасы 

планлашдырылырса, онда бурахылан мящсулун план цзря истещсал майа дяйяринин 

щесабланмасы заманы азалманын мябляьи ялавя едилир.  

Сатыша чякилян хяржляр ялащиддя (айрыжа) смета цзря планлашдырылыр.  
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Бурахылан мящсулун план цзря там майа дяйяри план цзря истещсал майа 

дяйяринин вя план цзря сатыш хяржляринин топланмасы йолу иля щесабланыр.  

Бцтцн мящсул бурахылышынын план цзря орта рентабеллик сявиййяси айры-айры 

мямулатларын рентабеллик сявиййясини вя бурахылмасы планлашдырылан мящсулларын 

номенклатурасыны нязяря алмагла мцяййян едилир.  

Планлашдырылан дюврцн яввялиня щазыр мящсул галыглары вя планлашдырылан дюврцн 

сонуна реализя едилмяйяжяк мящсулун галыглары айрыжа планлашдырылыр.  

Мящсулун бурахылышынын план дяйяри онун сатыш цзря план дяйяриндян фярглянир. 

Фярг планлашдырылан дюврцн яввялиня вя сонуна щазыр мящсул галыгларынын олмасы иля 

шяртляндирилир. Яэяр сатышдан алынан мядахил эюндярилмя аны цзря планлашдырылырса, 

ону ашаьыдакы дцстурла щесабламаг олар:  

М(Н) = МБ + Гя - Гс, 

бурада М(Н)-сатышдан алынан план цзря мядахилдир (нетто);  

МБ-мящсул бурахылышынын план цзря щяжмидир;  

Гя вя Гс-щазыр мящсулун мцвафиг олараг планлашдырылан дюврцн яввялиня вя 

сонуна галыгларыдыр.  

Сатышын майа дяйяринин сметасынын тящлилинин ясас истигамятляри ашаьыдакылардан 

ибарятдир.  

1) сметанын эюстярижиляринин реаллыьынын гиймятляндирилмяси;  

2) сатышын майа дяйяринин сметаларынын аналоъи (охшар) вахт дюврляри цзря 

мцгайися едилмяси, кянарлашмаларын вя онларын сябябляринин ашкар едилмяси; 

3) сметанын ижрасынын тящлили, йяни хяржлярин фактики эюстярижиляринин смета 

эюстярижиляриля мцгайися едилмяси, кянарлашмаларын вя бу кянарлашмалара сябяб 

олан амиллярин ашкар едилмяси.  

Щесаблама методу 

Щесаблама методу мящсулун (иш вя хидмятлярин) щяр нювц (ады) цзря 

планлашдырылан эюстярижилярин мцяййян едилмяси цчцн тятбиг олунур. Беля щесаблама 

нцнумяси 2.3 жядвялиндя тягдим едилмишдир.  

 

 

 

 



31 
 

Жядвял 2.3 

Əsas əməliyyatdan (sатышдан) план цзря ялдя едилян мянфяятин щесаблама  

методу иля мцяййян едилмяси нцмуняси 

 

Мящсул 
нювляри 

План цзря 
мящсул 

ващидинин орта 
гиймяти 

(Аксизсиз, ЯДВ-
сиз вя д.), ман. 

План цзря 
мящсул 

ващидинин орта 
майа дяйяри, 

ман. 

План цзря 
сатышын  
щяжми, 

(натурал 
ифадядя),  
мин ядяд 

План цзря 
сатышдан ялдя 
олунан пул 

эялиrи 
 (нетто), 

мин ман. 

План цзря 
сатылмыш 

мящсулун там 
майа дяйяри,  

мин ман. 

План цзря 
сатышдан 
мянфяят, 

 мин ман. 

А 10 8 3000 30000 24000 6000 

Б 20 16 6000 120000 96000 24000 

Ж 60 55 800 48000 44000 4000 

Ч 53 50,5 1000 53000 50500 2500 

Жями х х х 251000 214500 36500 
 

Эюстярилян план щесабланмасы йалныз защирян садя эюрцнцр. Тяжрцбядя онун 

щяйата кечирилмясиндян яввял чох зящмят тяляб олунан ишляр эюрцлмялидир: 

бурахылмасы планлашдырылан щяр мящсул нювц (ады) цзря план калкулйасийасы тяртиб 

едилмялидир, о, мящсул ващидляринин планлашдырылан орта майа дяйярини вя орта сатыш 

гиймятини мцяййян етмяк имканы йарадыр. Беляликля, щямин методу тятбиг едяркян 

план щесабламаларынын реаллыьы план калкулйасийаларынын реаллыьы иля мцяййян едилир. 

Аналитик метод (Индекс методу) 

Сатышдан ялдя едилян мянфяятин планлашдырылмасынын аналитик методундан 

(индекс методундан) илкин планлашдырманын илк мярщяляляриндя, план 

калкулйасийаларындан алына билян информасийа олмайан заман истифадя етмяк даща 

йахшыдыр.  

Сатышдан алынан мянфяятин експерт гиймятляндирилмялярини нязяря алмагла 

аналитик методу (индекс метод) васитясиля смета щесабынын нцмунясини нязярдян 

кечиряк.  

1. Яввялки илдя сатышдан алынан (эюзлянилян) мядахил (нетто) 120 милйон манат 

тяшкил едир.  

2. Маркетинг хидмяти сатышдан алынан мядахилин артырылмасы имканларыны 

мцяййян етмялидир.  
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Сатышын щяжминин нязярдя тутулан артымы 5% тяшкил едир, одур ки, сатышын 

щяжминин планлашдырылан индекси 1,05 бярабяр олмалыдыр.  

Реализя едилян мящсулун гиймятинин нязярдя тутулан артымы 7%-я бярабярдир, 

одур ки, мящсулун гиймятинин планлашдырылан индекси 1,07 тяшкил етмялидир. 

План цзря сатышдан мядахил (нетто): 

120 х 1,05   1,07 = 135 милйон манат тяшкил едир. 

1. Сатышын планлашдырылан там майа дяйяри яввялки илин шяртляри цзря (сатышын 1 

манатына дцшян хяржляр 80 гяпик иди):  

135 милйон манат   80/100 = 108 милйон манат тяшкил едир. 

5. Майа дяйяринин харижи амилляр цзря планлашдырылан бащалашмасы 3%-я 

бярабярдир, харижи амилляр цзря майа дяйяринин индекси – 1,03-дир. Сатышын харижи 

амилляри нязяря алмагла планлашдырылан майа дяйяри:  

108 милйон ман.   1,03=111 милйон манат тяшкил едир. 

6. Сатышын майа дяйяринин дахили амилляр цзря планлашдырылан ашаьы дцшмяси – 1%, 

дахили амилляр цзря майа дяйяринин индекси – 0,99-дур.  

Сатышын планлашдырылан майа дяйяри харижи вя дахили амилляри нязяря алмагла  

111 милйон ман.   0,99 = 110 милйон манат олажагдыр. 

7. Сатышдан алынан планлашдырылан мянфяят  

135 милйон ман. – 110 милйон ман. = 25 милйон манат 

Мцяссисядя планлашдырма сямяряли тяшкил едилдикдя бцтцн мцмкцн цсулларла 

щесабламалар апармаг лазымдыр. Яэяр щесабламалар дцздцрся, онларын нятижяляри 

юз гиймятляриня эюря бир-бириня йахын олмалыдыр. Нязярдян кечирилян мисалда онлар 

цст-цстя дцшмцр, чцнки мцхтялиф илкин мялуматлар цзря щесабланмышдыр.  

 Халис мянфяятин формалашмасынын тящлили 

Халис мянфяят – жари мянфяят верэиси щесабланандан сонра, щабеля тяхиря 

салынмыш верэи активлярини вя тяхиря салынмыш верэи ющдяликлярини нязяря алмагла, йяни 

«Мянфяят верэиси щесаблаnмаsıрынын учоту» цзря МMУS - на уйьун олараг 

vergiqoymadan əvvəl mənfəətin  (bаланс мянфяятиinin) тяшкилатын сярянжамында 

галан щиссясидир. О, 4 сайлы формада якс етдирилир.  

Халис мянфяят 6.4 - дя верилмиш дцстурла мцяййян едилир. Бизим мисалда ХМ = 

56000 + 480 – 280 – 13760 = 42440 мин манат.  
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Халис мянфяятин амилли тящлили халис мянфяят мябляьинин vergiqoymadan əvvəl 

mənfəət  (bаланс мянфяяти) мябляьиндян щансы сябябляря эюря фярглянмяси барядя 

суала жаваб вермяк имканы йарадыр. 

Халис мянфяятин дяйишилмясини шяртляндирян амиллярин сийащысы онун щесабланмасы 

методикасынын юзц иля мцяййян едилир:  

1) vergiqoymadan əvvəl mənfəət  (bаланс мянфяяти) мябляьи;  

2) жари мянфяят верэисинин мябляьи;  

3) щесабат дюврцндя тяхиря салынмыш верэи активляринин мябляьинин дяйишилмяси;  

4) щесабат дюврцндя тяхиря салынмыш верэи ющдяликляринин мябляьинин 

дяйишилмяси.  

Эюстярилян амиллярин тясири 4 сайлы форманын мялуматларындан айдын эюрцнцр. 

Бу информасийаны 2.4 жядвяли шяклиндя даща яйани сурятдя тясяввцр етмяк олар.  

Жядвял 2.4 

Щесабат илиндя халис мянфяятин формалашмасынын тящлили 

Сыра 
сайы 

Халис мянфяятин формалашмасы амилляри 
Мябляьи, 
мин ман. 

Хцсуси чякиси, % 

1 Vergiqoymadan əvvəl mənfəət  (bаланс 
мянфяяти) 

56000 100,00 

2 Жари мянфяят верэиси (ЖМВ)1) -13760 -24,60 
3 Тяхиря салынмыш верэи активляринин 

мябляьинин дяйишилмяси 
480 0,90 

4 Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляринин 
мябляьинин дяйишилмяси 

-280 -0,50 

5 Халис мянфяят (б.1-б.2+б.3-б.4) 42440 75,80 
 

1) ЖМВ=56000   0,24 + 120 + 480 – 280 =13760 мин манат (бурада 120 мин 

манат даими верэи ющдялийинин мябляьидир.  

Щесабат илиндя халис мянфяят vergiqoymadan əvvəl mənfəətin  (bаланс 

мянфяятиinin) тяхминян 76%-и тяшкил етмишдир. Беляликля, халис мянфяятин (ХМ) 

vergiqoymadan əvvəl mənfəət  (bаланс мянфяяти) (VQM) иля мцгайисядя мигдарынын 

аз олмасыны шяртляндирян ясас амил жари мянфяят верэиси олмушдур. ТВА вя ТВЮ 

мябляьляри жцзи тясир етмишляр.  

Халис мянфяятин динамикасынын тящлили 2.5 жядвялиндя тягдим едилмишдир.  

Жядвял 2.5 
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Халис мянфяятин динамикасынын тящлили, мин манат 
 

Сыр
а 

сай
ы 

Халис мянфяятин дяйишилмяси  
амилляри 

Яввялки 
аналоъи 
дювр 

Щесабат 
дюврц 

Кянарлашма 
(+, -) 

Халис мянфяятя тясири 
(+, -) 

1 Vergiqoymadan əvvəl 

mənfəət  (bаланс мянфяяти) 

40000 56000 +16000 +16000 

2 Жари мянфяят верэиси 9600 13760 +4160 -4160 

3 Тяхиря салынмыш верэи 
активляринин мябляьинин 
дяйишилмяси 

 
- 

 
480 

 
+480 

 
+480 

4 Тяхиря салынмыш верэи 
ющдяликляринин мябляьинин 
дяйишилмяси 

 
- 

 
280 

 
+280 

 
-280 

5 Халис мянфяят (б.1-б.2+б.3-
б.4) 

30400 42440 x +12040 

 
Нязярдя тутулан мисалда щесабат дюврцндя vergiqoymadan əvvəl mənfəət  

(bаланс мянфяяти) мябляьи яввялки дюврля мцгайисядя 16000 мин манат, халис 

мянфяятин мябляьи ися йалныз 12040 мин манат артмышдыр. Буна ясасян бир амил, 

йяни жари мянфяят верэисинин артмасы тясир етмишдир, о, ХМ-ин артымыны 4160 мин 

манат ашаьы салмышдыр. Диэяр ики амилин тясири жцзидир. 

Бир щалда ки, халис мянфяят vergiqoymadan əvvəl mənfəətin  (bаланс 

мянфяятиnin) бир щиссясидир, онда VQM-нин дяйишмясиня сябяб олан амиллярин ХМ-я 

тясирини тянасцб (пропорсийа) методу иля щесабламаг олар (жядвял 2.6).  

Жядвял 2.6 

Халис мянфяятин дяйишилмясиня амиллярин тясиринин  

щесабланмасы 

Сыра 
сайы 

Vergiqoymadan əvvəl 
mənfəətin топлананлары 

Vergiqoymadan əvvəl 
mənfəətə  тясири,* % 

(+, -) 

Халис мянфяятя тясири, 
мин ман. 

 (+, -) 
1 Əməliyyat mənfəətı (sатышдан 

алынан мянфяят) 
+31,5 +9482 

2  Фаиз gəlirləri +4,0 +1204 
3 Fаиз xərcləri -2,0 -602 
4 Sair ямялиййат эялирляри +5,0 +1505 

                                                        
* Мялуматлар 2.1 жядвялиндян эютцрцлмцшдцр. 
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5 Sair ямялиййат хяржляри +1,0 +301 
6 Сатышдан кянар эялирляр +0,25 +75 
7 Сатышдан кянар хяржляр +0,25 +75 
8 Vergiqoymadan əvvəl mənfəət +40,0 +12040 
 
+40,0%  +12040 мин ман.  

+31,5%  х1, 

бурадан  

х1  9482х12040
40,0%
31,5% 


 мин ман.; 

+40,0%  +12040 мин ман. 

+4,0%  х2 , 

бурадан 120412040
%0,40

%0,4
2 


х  мин ман.; вя с. 

 Халис мянфяятдян истифадянин тящлили 

Мювжуд гайдайа эюря сон малиййя нятижяси (мянфяят вя йа зяряр) мящсул (иш вя 

хидмят), диэяр мадди сярвятлярин сатышындан ялдя едилян малиййя нятижясиндян вя 

гейри – сатыш ямялиййатлары цзря хярж мябляьляри чыхылмагла бу ямялиййатлардан ялдя 

олунан эялирлярдян ибарятдир. «Ümumi mянфяят (зяряр)» цзря 801-жы щесабын 

дебетиндя мцяссисянин зярярляри (иткиляри), кредитиндя ися мянфяятляри (эялирляри) якс 

етдирилир. Щямин щесабын дебет вя кредит дювриййяляринин цзляшдирилмяси щесабат 

дюврцнцн сон малиййя нятижясини эюстярир. 

Коммерсийа тяшкилатларынын мянфяятинин бюлцшдцрцлмяси принсипляриндя 

истещсалын инкишафыны стимуллашдыран (щявясляндирян) амилляр нязярдя тутулмалыдыр. 

Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси гайдасы мцлкиййятчилярин (сащибкарларын) вя дювлятин 

марагларынын уйьунлашдырылмасыны тямин етмялидир. Сонунжу мянфяят верэиси 

щесабына, щабеля верэи вя мцщасибат ганунверижилийинин позулмасына эюря жяримя 

санксийалары щесабына щяйата кечирилир.  

Гцввядя олан Щесаблар Планына уйьун олараг мянфяят верэисинин учотунда вя 

верэиляр, рцсумлар вя бцджядянкянар фондлара юдямяляр цзря жяримя 

санксийаларынын учотунда ящямиййятли дяйишикликляр баш вермямиишдир.  

 Щесабланмыш мянфяят верэисинин вя жяримя санксийаларынын учоту цчцн «Cari 

mянфяят vergisi üzrə xərclər» адланан 901-жи щесабдан истифадя едилмяси нязярдя 
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тутулур. Гцввядя олан Щесаблар Планына уйьун олараг иллик щесабламайа ясасян 

мянфяятдян  коллективин сосиал инкишафыны щяйата кечирмяк цчцн зярури олан ещтиййат 

вя диэяр фондлара, еляжядя мянфяятин тясиседижи сянядлярдя нязярдя тутулан 

истигамятляря истифадяси цчцн айрылан мябляьи 341-жы «Hesabat dövrünün xalis 

мянфяят (зяряр)» щесабындан силиняряк 801-жы «Ümumi mянфяят (зяряр)» щесабын 

дебети цзря якс етдирилир. Бу щесабламалар «Ümumi mянфяят (зяряр)» адланан 801-жы 

щесабын дебетиня йазылыр. Демяли, тяшкилатын халис мянфяятинин мябляьи 801-жи 

щесабда (дебетинdя) эюстярилир. Мцвафиг мябляь 341-жи «Hesabat dövrünün xalis 

мянфяят (зяряр)» щесабынын кредитиня  йазылыр.   

Тяшкилатын эялирляринин вя хяржляринин формалашмасына гцввядя олун 

йанашмайа уйьун олараг бцтцн жари хяржляр онун фяалиййятинин малиййя 

нятижяляринин формалашмасында иштирак едир вя aşağıdaki група бюлцнцрляр: 

1) əsas фяалиййят нювляри цзря хяржляр; 

2) kommersiya xərcləri; 

3) inzibati xərclər; 

4) sair ямялиййат хяржляри;  

5) fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan xərclər; 

6) maliyyə xərcləri; 

7) фювгяладя хяржляр.  

Гцввядя олан учот гайдаларында жари илин халис мянфяяти щесабына жари илдя 

хцсуси тяйинатлы фондлар йарадылмасы нязярдя тутулмамышдыр.     

 Щесаблар Планы, яняняви олараг мянфяят верэиси щесабландыгдан сонра галан 

мянфяятдян йарадылан хцсуси тяйинатлы фондларын (ХТФ) учоту цчцн щеч бир щесаб 

мювгейи вя гейдляри нязярдя тутмур. Бу анлайыш Азярбайжан учотундан 

мцщасибат категорийасы кими йох олур, бу тяшкилатын хяржляринин малиййяляшдирилмяси 

гайдасыны вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин формалашмасына йанашманын 

дяйишилмясиля айдынлашдырылыр. Яввялляр ХТФ щесабына чякилян хяржляр инди йа 

мящсулун майа дяйяриня дахил едилмяли, йа диэяр хяржляря аид едилмяли йахуд 

капиталлашдырылмалыдыр. Беля ки, яввялляр истещлак фондларындан малиййяляшдирилян 

хяржляр инди мящсулун майа дяйяриня вя йа диэяр хяржляря дахил едилмялидир. Йыьым 

фондларындан олан хяржляр капиталлашдырылмалыдыр. Сосиал сащя фондундан чякилян 
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хяржляр йа капиталлашдырылмалы, йа майа дяйяриня дахил едилмяли йахуд диэяр хяржляря 

аид едилмялидир.  

Яэяр жямиййятин сящмдарларынын (иштиракчылары) щамысы мягсядли фондлар 

йарадылмасы барядя гярар гябул етмишлярся, онлара ещтийат капиталынын бир щиссяси 

кими бахмаг лазымдыр. Онлар мягсядли характеря малик тядбирлярин (фяалиййятин 

эенишляндирилмясинин, мювжуд истещсал эцжляринин тякмилляшдирилмясинин вя с.) 

малиййя тяминаты кими ещтийатда сахланан мянфяят вясаитляридир.  

Мянфяятдян капитал ещтийатlarına айырмалар 341-жы «Hesabat dövrünün xalis 

мянфяят (зяряр)» щесабын дебетиндя вя 33 saylı «Kапитал eщтийатları» адлы maddənin 

335-жы «Digər eщтийатlar» щесабын müvafiq sub hesabının кредитиня йазылмагла якс 

етдирилир. Тяшкилат мцвафиг хцсуси фонду йаратмагла гаршысына гойдуьу мягсядя 

наил олдуьу заман мцвафиг мябляь бярпа едилир, йяни бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя 

бирляшдирилир. Бу заман 335-жы «Digər eщтийатlar» щесабын müvafiq sub hesabının 

дебетиндя вя 341-жы щесабын кредитиндя гейд едилир. Аналоъи (охшар) гейд хцсуси 

фондун йарадылмасынын илкин мягсядинин дяйишилмясини мцшайият едир.  

34 saylı «Bölüşdürülməmiş mənfəət və ödənilməmiş (zərər)» адлы maddənin 341-жы 

«Hesabat dövrünün xalis мянфяят (зяряр)», 342-ci «Учот сийасятинdə дяйишikliklər və 

əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər», 343-cü «Keçmiş illər üzrə 

bюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» və 344-cü «Elan edilmiş 

dividentlər» адлы müvafiq щесабlarын дебетиндя гейд едиля биляр. 

Тяшкилатын халис мянфяятинин бюлцшдцрцлмяси (йахуд щесабат илиндя фяалиййятин 

нятижяляриня эюря алынмыш зярярин юдянилмяси мянбяляринин мцяййян едилмяси) 

гцввядя олан гайдалара уйьун олараг тяшкилатын идаря органынын гярары ясасында 

(йахуд онун низамнамясиня уйьун олараг диэяр гайдада) нювбяти илдя щяйата 

кечирилир. Сящмдар жямиййятляринин халис мянфяятинин бюлцшдцрцлмяси гайдасы 

Азярбайжан Республикасынын Мцлки мяжяллясинин 107-жи «Сящмдар жямиййятиндя 

идаряетмя» маддясиня уйьун мцяййян едилир. 

Жямиййятдя онун низамнамясиндя нязярдя тутулмуш юлчцдя, лакин 

низамнамя капиталынын 5%-дян аз олмайан мябляьдя ещтийат фонду йарадылыр. 

Ещтийат фонду жямиййятин низамнамясиндя мцяййян едилмиш мигдара (юлчцйя) 

чатана гядяр щяр ил мяжбури айрылмалар йолу иля фонмалашдырылыр. Иллик айрылмаларын 
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юлчцсц жямиййятин низамнамясиндя йазылмыш, кямиййятя чатана гядяр халис 

мянфяятин 5%-дян аз ола билмяз. Ещтийат фонду зярярлярин юдянилмяси цчцн, щабеля 

истигразларын юдянилмяси вя диэяр вясаитляр олмайан щалда сящмлярин алынмасы цчцн 

истифадя едилир.  

Жямиййятин низамнамясиндя халис мянфяятдян ишчиляря сящмлярин верилмяси 

цзря хцсуси фондун формалашдырылмасы нязярдя тутула биляр. Щямин фондун 

вясаитляриндян сящмлярин ялдя едилмяси, сонралар щямин сящмлярин ишчиляр арасында 

бюлцшдцрцлмяси цчцн истифадя едилир.  

Сящмдарларын иллик цмуми йыьынжаьы малиййя или баша чатандан сонра ики айдан 

тез вя алты айдын эеж олмайараг чаьырылыр. Онун эцндялийиня ашаьыдакы ики мцстягил 

мясяля дахил едилир:  

1) иллик мцщасибат (малиййя) щесабатынын тясдиг едилмяси;  

2) малиййя илинин йекунларына ясасян жямиййятин халис мянфяятинин 

бюлцшдцрцлмяси гайдасы.  

Халис мянфяятин бюлцшдцрцлмяси гайдасы – формасы сящмдар жямиййяти 

тяряфиндян сярбяст мцяййян едилян сяняддир. Ону дцзэцн тяртиб етдикдя цмуми 

йыьынжаг ейни заманда бир сыра мясяляляри, о жцмлядян ашаьыдакылары щялл едя биляр:  

а) иллик дивидендлярин юлчцсцнц елан етмяйи;  

б) директорлар шурасынын цзвляри цчцн юз вязифяляринин ижрасына эюря ямяк 

щаггынын вя хяржлярин компенсасийасынын (явязинин юдянилмясинин) юлчцсцнц тясдиг 

етмяйи;  

ж) тяфтиш комиссийасынын цзвляри цчцн юз вязифяляринин ижрасына эюря ямяк 

щаггынын вя хяржлярин компенсасийасынын юлчцсцнц тясдиг етмяйи.   

Мцщасибат учотунун Щесаблар Планы бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин 

вясаитляриндян истифадя едилмясиня нязарятин тяшкилини нязярдя тутур. 34 saylı 

«Bölüşdürülməmiş mənfəət və ödənilməmiş (zərər)» адлы maddənin щесаblarınа 

изащатда аналитик учотда бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин вясаитляринин тяшкилатын 

истещсалынын инкишафынын вя йени ямлак ялдя едилмяси (йарадылмасы) цзря диэяр охшар 

тядбирлярин малиййя тяминаты кими истифадя едилмяси мягсядиля хяржляря вя щялялик 

истифадя едилмямиш щиссясиня бюлцнмясинин мцмкцнлцйц нязярдя тутулмушдур. 

Башга сюзля, бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин вясаитляринин вязиййятиня вя щярякятиня 
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системли нязарят гойулмасы барядя сюз эедир. Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя 

мцнасибятдя «щярякят» вя «истифадя едилмя» анлайышларынын тятбиги чашгынлыг 

йаратмамалыдыр. Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин вясаитляри щямишялик (гайтарылмаз) 

хяржлянмир. Онлар пул формасындан ямтяя формасына вя яксиня дяйишилмякля 

тяшкилатда даим тядавцлдя олурлар. Бу заман активлярин мяжму мигдары дяйишилмир. 

Бир гайда олараг, 34 saylı «Bölüşdürülməmiş mənfəət və ödənilməmiş (zərər)» адлы 

maddənin щесаbları цзря салдо йалныз арта биляр, бу тяшкилатын юзцнц 

малиййяляшдирмяси просесини илкин гойулан вясаитлярин мябляьиня нисбятян артмасыны 

тясдиг едир.  

34 saylı «Bölüşdürülməmiş mənfəət və ödənilməmiş (zərər)» адлы maddənin 

щесаbları цзря ялавя субщесаблары ачылмалыдыр.   

341-жы «Hesabat dövrünün xalis мянфяят (зяряр)» щесабына щесабат илинин халис 

мянфяятинин бцтцн мябляьи дахил едилир, сонра ондан дивидентляр (эялирляр) 

щесабланыр вя ещтийат фондларына айрылмалар апарылыр. Бу ямялиййатлар якс едиляндян 

сонра щямин щесабын салдосу müvafiq щесабlarын кредитиня кючцрцлцр.   

«Тядавцлдя олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» субщесабында мцяййян вахт 

ярзиндя сящмдарлар арасында бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин цмуми мябляьи топланыр. 

Мащиййятжя, щямин субщесабын салдосу ясас вясаитляр вя диэяр мадди ещтийатлар 

формасында йени ямлак йарадылмасы цчцн топланмыш вясаитлярин мигдарыны эюстярир. 

Бу субщесабын дебети цзря гейдляр йалныз йени ямлакын йарадылмасына мцвафиг 

вясаитляр щягигятян тятбиг едилдикдя «Истифадя едилмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» 

субщесабы иля мцхабиряляшдирмякля (корреспонденсийа едилмякля) апарылыр. 

Вясаитлярдян истифадя едилмяси якс едилдикдян сонра «Тядавцлдя олан 

бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» субщесабынын салдосу бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин 

сярбяст галыьынын мигдарыны эюстярир.  

«Истифадя едилмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» субщесабында бюлцшдцрцлмямиш 

мянфяятин вясаитляринин щансы щиссясинин пул формасындан ямтяя формасына 

чеврилмяси, йяни щансы мябляьдя йени ямлак ялдя едилмяси барядя информасийаны 

цмумиляшдирир. Мясялян, 111-жы (Torpaq, tikili və avadanlıq) щесабынын дебети вя 

113-жи (Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin капиталlaşdırılması) 

щесабынын кредити цзря гейдляр апарылдыгжа учотда 343 «Keçmiş illər üzrə 
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bюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)» щесаб цзря дахили гейдляр йазылыр: 

«Тядавцлдя олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» субщесабынын дебети вя «Истифадя 

едилмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» субщесабынын кредити. Диэяр субщесаблар кими, 

щямин субщесабын салдосу да йалныз кредит ола биляр, орада кредит йазылары ися 

(щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти щиссясиндя) йалныз сящмдарлар тяряфиндян 

щесабат илинин мянфяятинин бюлцшдцрцлмяси барядя гярар гябул едилдикдян сонра 

мцмкцндцр.  

 
2.3. Sатышдан alınan мянфяятin amillər üzrə təhlili metodikası 

 
Əməliyyat мянфяятi (сатышын нятижяляри) – vergiqoymadan əvvəl mənfəətin  

(bаланс мянфяятиinin) чох мцщцм тяркиб щиссясидир. «Mənfəət və zərər haqqında 

hesabat» адлы 4 сайлы əlavədə бу эюстярижи əməliyyat mənfəəti (zərəri)  сятiрinдя, 

мцщасибат учотунда – «Sатыш» адлы 601-жы щесабда якс етдирилир.  

Сатышдан ялдя едилян мянфяят ашаьыдакы цч ясас амилдян асылыдыр:  

 номенклатуранын (ассортиментин) щяр мювгейи цзря реализя едилян мящсулун 

мигдарындан;  

 номенклатуранын (ассортиментин), щяр мювгейи цзря мящсул ващидинин майа 

дяйяринин сявиййясиндян. Мцасир шяраитдя щесабат дюврц ярзиндя майа дяйяри 

инфлйасийа иля ялагядар дяйишилир, одур ки, планлашдырма вя тящлил заманы мящсул 

ващидинин майа дяйяринин орта эюстярижиляри гябул едилир.  

 мящсулун конкрет нювляринин реализя едилдийи гиймятлярин сявиййясиндян. 

Планлашдырма вя тящлил заманы мящсул ващидинин орта гиймятляриндян истифадя етмяк 

лазымдыр.  

Игтисади ядябиййатда сатышдан ялдя едилян мянфяятин амилляр цзря тящлили 

методикаларынын чохсайлы вариантлары тяклиф едилмишдир (В.В.Ковалйов, 

Й.В.Негашев, Г.В.Савитскайа, А.П.Чечета, А.Д.Шеремет). Онларын юйрянилмяси 

бизя нязярдян кечирилян эюстярижинин амилляр цзря тящлилиня ики ясас йанашманы гейд 

етмяк имканы верир: 

1). тящлил номенклатуранын (ассортиментин) айры-айры мювгеляри цзря амиллярин 

– сатышын щяжминин, мящсул ващидинин майа дяйяринин вя гиймятинин тясиринин 

билаваситя щесабланмасыны нязярдя тутур; 
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2). тящлил, 4 сайлы əlavədə олан информасийайа ясасланыр, о, нежя дейярляр, 

«експресс тящлилдир».  

Тяшкилатын оператив идаря едилмяси цчцн биринжи йанашма даща мцнасибдир, 

чцнки о, номенклатуранын (ассортиментин) айры-айры нювляри цзря сатышын щяжминя, 

мямулатларын майа дяйяриня вя гиймятиня даир ясасландырылмыш идаряетмя гярарлары 

гябул етмяк имканы йарадыр. Бунунла беля, менежерин сярянжамында юз 

тяшкилатынын вя рягиб тяшкилатларын мцщасибат щесабатлары олан заман експресс- 

тящлил дя апармаг лазымдыр. Тящлилин биринжи вариантыны нязярдян кечиряк (жядвял 

2.7).  

Жядвял 2.7 

Мящсулларын номенклатурасынын конкрет нювляри цзря сатышдан алынан мядахилин вя 

мянфяятин щесабланмасы 

Мящсуллары
н нювляри 

Истещсалчыда 
мящсул 

ващидинин  
орта гиймяти, 

ман. 

Мящсул 
ващидинин орта 

там майа 
дяйяри,  
ман. 

Реализя 
едилмиш 

мящсулун 
мигдары  
мин ядяд 

Сатышдан алынан 
мядахил (нетто),  

мин ман. 
(гр.2хгр.4) 

Мящсулун там 
майа дяйяри,  

мин ман.  
(гр.3хгр.4) 

Сатышдан алынан 
мянфяят,  
мин ман. 

 (гр.5-гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
Яввялки дювр цзря 

А 10 8 3000 30000 24000 6000 
Б 20 16 6000 120000 96000 24000 
Ж 60 55 800 48000 44000 4000 
Ч 53 50,5 1000 53000 50500 2500 

Жями    251000 
(4 сайлы форманын 

 60-жу сятри) 

214500  
(4 сайлы 

 форма цзря сятир 
70) 

36500  
(4 сайлы  

форманын  
ümumi mənfəət 

сятри) 
Щесабат дюврц цзря 

А 15 12 3500 52500 42000 10500 
Б 25 22 6000 150000 132000 18000 
Ж 70 60 900 63000 54000 9000 
Ч 66,3 54,7 1000 66300 54700 11600 

Жями    331800 
(4 сайлы форманын 

 60-жу сятри) 

282700  
(4 сайлы  

форма цзря сятир 
70) 

49100  
(4 сайлы  

форманын  
ümumi mənfəət 

сятри) 
 
2.7 жядвялиндя верилян эюстярижилярин щесабланмасы цчцн дцстурлары эюстяряк 
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Сатышдан алынан мядахил (нетто): 

 база варианты: qopo=251000 мин манат; 

 щесабат варианты: q1p1=331800 мин манат. 

Реализасийа едилмиш мящсулун там майа дяйяри:  

 база варианты: qo сo=214500 мин манат; 

 щесабат варианты: q1 с1=282700 мин манат. 

Сатышдан алынан мянфяят: 

 база варианты: Мо=гo   po-qo   со=гo   (по-со) =36500 мин манат; 

 щесабат варианты: М1=г1   p1-q1   с1=г1   (п1-с1)=49100 мин манат. 

Бурада ашаьыдакы шярти ишаряляр тятбиг олунур:  

го, г1-база вя щесабат дюврляриндя сатылмыш мящсулун мигдары, мин ядяд;  

по,п1-база вя щесабат дюврляриндя мящсул ващидинин гиймяти, манат; 

со, с1 – база вя щесабат дюврляриндя мящсул ващидинин там майа дяйяридир, 

манат; 

Мо, М1 - база вя щесабат дюврляриндя сатышдан алынан мянфяят, мин манат. 

Бу мисалда сатышдан алынан мянфяят щесабат дюврцндя яввялки дювря нисбятян 

12600 мин манат артыгдыр. 

Цч ясас амилин тясирини щесаблайаг.  

1. Реализя едилмиш мящсулун мигдарынын дяйишилмясинин мянфяятя тясири:  

М(г) = (г1 - г0)  (по - со) 

Мигдар амилинин тясири ики кейфиййят амилинин (гиймятин вя майа дяйяринин) база 

гиймятляриндя щесабланыр:  

 А групу мямулатлары цзря, А = (3500 - 3000)   (10 - 8) =+1000 мин манат; 

 Б групу мямулатлары цзря реализасийа едилмиш мящсулун мигдары 

дяйишилмямишдир;  

 Ж групу мямулатлары цзря, Ж = (900 - 800)   (60 - 55) =+500 мин манат; 

 Ч групу мямулатлары цзря реализя едилмиш мящсулун мигдары дяйишилмямишдир. 

 Жями биринжи амил цзря = +1500 мин манат.  

2. Мящсул ващидинин там майа дяйяринин дяйишилмясинин мянфяятя тясири  

М(с) = (с1 – со)  г1. 



43 
 

 

Бу кейфиййят амилидир, онун тясири зянжирвари йердяйишмя методу иля кямиййят 

амилинин щесабат гиймятиндя щесабланыр, нятижя якс ишаря иля гябул едилир.  

 А групу мямулатлары цзря, А = (12 - 8)  3500 =+14000 мин манат, 

мянфяятя тясири =-14000 мин манат; 

 Б групу мямулатлары цзря, Б = (22 - 16)  6000 =+36000 мин манат, 

мянфяятя тясири =-36000 мин манат;  

 Ж групу мямулатлары цзря, Ж = (60 - 55)  900 =+4500 мин манат, мянфяятя 

тясири =-4500 мин манат;  

 Ч групу мямулатлары цзря Ч = (54,7 - 50,5)  1000 =+4200 мин манат, 

мянфяятя тясири =-4200 мин манат.  

Жями икинжи амил цзря =- 58700 мин манат. 

3. Мящсул ващидинин гиймятинин дяйишилмясинин мянфяятя тясири 

М(п) = (п1 – по)  г1 

Бу кейфиййят амилидир, онун тясири зянжирвари йердяйишмяляр методу иля кямиййят 

амилинин щесабат гиймятиндя щесабланыр: 

 А групу мямулатлары цзря, А = (15 - 10)  3500 =+17500 мин манат; 

 Б групу мямулатлары цзря, Б = (25 - 20)  6000 =+30000 мин манат;  

 Ж групу мямулатлары цзря, Ж = (70 - 60)  900 =+9000 мин манат; 

 Ч групу мямулатлары цзря, Ч = (66,3 - 53)  1000 =+13300 мин манат. 

Жями цчцнжц амил цзря =+ 69800 мин манат. 

Йохлама ондан ибарятдир ки, амиллярин тясиринин жябри жями нятижя эюстярижисинин 

дяйишилмясиня бярабяр олмалыдыр: 

(+1500)+(-58700)+(+69800)=+12600 мин манат.  

Тящлил заманы алынмыш мялуматы башга жцр щям нювляр цзря, щям дя амилляр 

цзря груплашдырмаг олар (жядвял 2.8). 

Тящлили дяринляшдирдикдя сатышын щяжминин дяйишилмясинин, конкрет сябяблярини, 

майа дяйяринин бащалашмасынын сябяблярини вя гиймятлярин сонракы (бющран 

щяддиня чатмамыш) артырылмасы имканларыны айдынлашдырмаг лазымдыр. Сатышдан 

алынан мянфяятин амилляр цзря тящлилинин нятижяляри ясасында эяляжяк дюврляр цчцн 
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мящсулун бухарылыш номенклатурасынын вя сатышы щяжминин планлашдырылмасы цзря 

конкрет идаряетмя гярарлары, щабеля конкрет мящсул нювляри цзря истещсалын 

щяжминя, онларын гиймятляриня вя щяр мящсул нювц цзря йол верилян хяржлярин 

щяддиня аид гярарлар гябул едиля биляр.  

Жядвял 2.8 

Мящсул нювляри цзря сатышдан алынан мянфяятин амилляр цзря тящлилин нятижяляринин 

цмумиляшдирилмяси 

Мящсулларын 
нювляри 

Сатышдан алынан мянфяятя тясири, мин ман. (+, -) 

Биринжи амилин (реализя 
едилмиш мящсулун 

мигдарынын 
дяйишилмясинин) 

Икинжи амилин 
(мящсул ващидинин, 

там майа 
дяйяринин 

дяйишилмясинин) 

Цчцнжц амилин 
(мящсул ващидинин 

гиймятинин 
дяйишилмясинин) 

Жями 

А +1000 -14000 +17500 +4500 

Б - -36000 +30000 -6000 

Ж +500 -4500 +9000 +5000 

Ч - -4200 +13300 +9100 

Йекуну +1500 -58700 +69800 +12600 
 

Експресс тящлил цчцн илкин информасийа 2.9 жядвялиндя тягдим едилмишдир.  

Жядвял 2.9 

Сатышдан алынан мянфяятин амилляр цзря тящлили  

(4 сайлы əlavə «Mənfəət və zərər haqqında hesabat» адлы форманын мялуматларына 

ясасян), мин манат. 

 
Сыр
а 

сайы 

Эюстярижиляр Яввялки дюврдя Щесабат дюврцндя 

1 2 3 4 
1 Сатышдан алынан мядахил (нетто) гопо=251000 г1п1=331800 
2 Сатылмыш малларын, мящсулларын, 

ишлярин, хидмятлярин майа дяйяри 
 

152300 
 

200700 
3 Идаряетмя хяржляри 50100 66000 
4 Коммерсийа хяржляри 12100 16000 
5 Сатышын там майа дяйяри 

(б.2+б.3+б.4) 
госо=214500 г1с1=282700 

6 Сатышдан алынан мянфяят  
(б.1-б.5) 

Мо=36500 М1=49100 

7 Щесабат дюврц гиймятляринин   
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яввялки дювря нисбятян индекси 

Ъгиймят  

1 0

1 1
 

 


q р

рq
 

1,0 1,259 

8 Мящсулларын, малларын, ишлярин 
хидмятлярин щесабат дюврцндя 
яввялки илкин гиймятляриля щяжми 

 
х 

 
г1по=263542 

 

Гейд. Бурада вя сонралар мятн цзря ашаьыдакы ишаряляр тятбиг едилир: г1-щесабат 

дюврцндя реализя едилмиш мящсулларын конкрет нювляринин натурал ифадядя 

мигдарыдыр; по, п1-яввялки вя щесабат дюврляриндя конкрет мямулатларын 

гиймятляридир; со, с1-яввялки вя щесабат дюврляриндя конкрет мящсул нювц 

ващидинин там майа дяйяридир; Мо, М1-яввялки вя щесабат дюврляриндя 

сатышдан алынан мянфяятдир. 

Щесабат дюврцнцн гиймятляринин яввялки дювря нисбятян индексини 4 сайлы əlavə 

«Mənfəət və zərər haqqında hesabat» адлы форманын мялуматлары ясасында 

щесаблаmaq mümkündür. О, мцщасибат щесабаты мялуматлары ясасында щесабланыр. 

Бу индекс сцбут едир ки, щесабат дюврцндя реализасийа едилмиш бцтцн мящсуллар 

цзря орта щесабла щесабат дюврцнцн гиймятляри яввялки дюврцн гиймятляриндян 

25,9% йцксякдир.  

2.9 жядвялдя ещтива едилян информасийа ясасында:  

 щесабат дюврцндя сатышдан алынан мянфяятин яввялки дюврля мцгайисядя 

дяйишилмясини мцяййян етмяк; 

 бу дяйишилмяйя цч ясас амилин (сатышын щяжминин, реализя едилмиш мящсулун там 

майа дяйяринин вя гиймятляринин дяйишилмясинин) тясирини щесабламаг олар.  

Сатышдан алынан мянфяят щесабат дюврцндя яввялки дюврцн аналоъи 

эюстярижисиндян 12000 мин манат чохдур. Бу дяйишилмя ашаьыдакы амиллярин тясири 

нятижясиндя йаранмышдыр.  

1. Сатышын щяжминин дяйишилмяси.  

        1.1. Сатышын щяжминин индексини щесаблайаг:  

05,1 р1 




 ман. мин251000
 ман.мин263542

oo

o

рq
qqJ  

       1.2. Сатышын щяжминин артмасынын мянфяятя тясирини щесаблайаг:  

М(г) = Мо   ( J г-1) = 36500   (1,05 - 1) =+1825 мин ман. 
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2. Сатышын там майа дяйяринин дяйишилмяси  

       2.1. Сатышын щесабат дюврцнцн там майа дяйяри цзря гиймятляндирилмиш щяжми 

г1с1 = 282700 мин ман. 

        2.2. Сатышын яввялки дюврцн майа дяйяри цзря гиймятляндирилмиш щяжми  

г1со = qJ  = госо =1,05 х 214500 = 225225 мин ман. 

2.3. Там майа дяйяринин щесабат дюврцндя яввялки дюврля мцгайисядя 

дяйишилмяси  

г1с1 - г1со = 282700 – 225225 = +57475 мин ман. 

2.4. Бу амилин мянфяятя тясири  

М(с) =-(г1с1 - г1со) =-57475 мин ман. 

3. Реализасийа едилян мящсулларын гиймятляринин дяйишилмяси.  

       3.1. Сатышын щесабат дюврцнцн гиймятляриндя щесабат цзря щяжми  

г1п1=331800 мин ман. 

 3.2. Сатышын яввялки дюврцн гиймятляриндя щесабат цзря щяжми 

г1по=263542 мин ман. 

 3.3. Гиймятлярин дяйишилмясинин сатышдан алынан мядахиля вя мянфяятя тясири  

М(п) = г1п1 - г1по = 331800 – 263542 =+68258 мин ман. 

Йохлама:  

М(г)+М(с)+М(п)=М1-Мо=(+1825)+(-57475)+(+68258)= 

= 49100-36500=+12608 мин ман. ≈12600 мин ман. (8 мин ман. - сатышын 

щяжминин индексинин йуварлаглашдырылмасынын нятижясидир). 

Тящлили дяринляшдиряркян нязярдян кечирилян амиллярин щяр биринин тясирини тяфсилаты 

иля эюстярмяк йахшы олар. Биринжи амилин тясири мящсулун номенклатурасынын 

конкрет нювляри цзря, икинжи амилин (сатышын там майа дяйяринин дяйишилмясинин) ися 

– цч тяркиб щиссяси цзря ятрафлы эюстяриля биляр: 

а) ямялиййат майа дяйяринин дяйишилмясинин тясири 

200700 – 152300   1,05 = 40785 мин ман.; 

мянфяятя тясири =- 40785 мин ман.;  

б) идаряетмя хяржляринин дяйишилмясинин тясири  

66000 - 50100   1,05 = 13395 мин ман.; 
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мянфяятя тясири =- 13395 мин ман.;  

ж) коммерсийа хяржляринин дяйишилмясинин тясири  

16000 – 12100   1,05 = 3295 мин ман.; 

мянфяятя тясири =- 3295 мин ман. 

Жями =-57475 мин ман.  

Цчцнжц амилин (гиймятлярин дяйишилмясинин) тясирини реализасийа едилмиш 

мящсулларын конкрет нювляри (адлары) цзря тяфсилаты иля эюстярмяк олар.  
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III  FƏSIL. MÜASİR ŞƏRAİTDƏ  MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİNİN 

TƏHLİLİNİN   TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ  İSTİQAMƏTLƏRI 

 

3.1. Əsas əməliyyatdan (sатышдан) алынан мянфяятя инфлйасийа амилинин тясиринин тящлили 

вя гиймятляндирилмяси 

 

Müasir dövrdə inflyasiya - bütövlükdə pul, iqtisadi və maliyyə prosesinə mənfi  

təsir göstərən ən ağrılı və qorxulu proseslərdən biridir. İnflyasiya yalnız pulun alıcılıq 

qabiliyyətinin aşağı düşməsi deyil, həmçinin təsərrüfat idarəçilik sisteminə, 

mütənasibliyin barpasına mane olur.  

Xarakterinə və intensivliyinə  görə inflyasiya özünü müxtəlif formada biruzə 

verir. İnflyasiya proseslərinə müəyyən bir siyasətin, pul emissiyasının 

genişləndirilməsinin nəticəsi kimi baxıla bilməz, əks halda iqtisadiyyatın 

dərinliklərindəki proseslərdə tələb və təklif arasındakı qeyri-mütənasibliyin artması, 

istehsalın məhdud idarəedilməsi və qiymətlərin qalxması qaçılmaz olar. Nəticədə 

inflyasiya prosesi və onun müxtəlif təzahürləri təsadüfi deyil, inadkar xarakter alar. 

İnflyasiyanın idarəedilməsi pul-kredit və bütövlükdə iqtisadi siyasətin vacib 

problemlərini əks etdirir. İnflyasiyanın çoxşaxəli amillərini nəzərə almaq zəruridir. 

Inflyasiyanın əsasında yalnız monetar deyil, digər amillərdə yer alır. Dövlət xərclərinin 

azaldılması və pul emissiyasının məhdudlaşdırılması üçün geniş antiinflyasiya 

tədbirlərini həyata keçirmək lazımdır. Onlarin arasından - istehsalın sabitləşdirilməsi 

və stimullaşdırılması, vergi sisteminin təkmilləşdirilməsini, bazar infrastrukturunun 

yaradılmasını, təşkilatların təsərrüfat fəaliyyətinə görə məsuliyyətlərinin artırılmasını, 

manatın kursunun dəyişdirilməsini, gəlirlərin və qiymətlərin idarəedilməsi üzrə 

tədbirləri misal göstərmək olar. 

          İnflyasiya ölkə iqtisadiyyatının əksər sahələrində məcmu tələblə məcmu təklif 

arasındakı uzunmüddətli tarazlığın pozulması ilə əlaqədar qiymətlərin ümumi 

səviyyəsinin artmasıdır.  Qiymətlərin fasiləsiz artması inflyasiyanın yeganə əlaməti 

deyildir. Tələblə təklif arasındakı uyğunsuzluq qiymətlərin stabil, hətta aşağı olması 

zamanı da baş verir.  
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 İnflyasiyanın ölçülməsi və qiymətləndirilməsi vacib məsələdir. İnflyasiya 

dərəcəsi iqtisadiyyatın ümumi vəziyyətini əks etdirir və qiymətlərin dəyişikliyi 

haqqinda məlumat verir. İnflyasiyanın sürəti onun əvvəlki dövrə nisbətən dəyişməsini 

göstərir.  

Pul münasibətlərinin və antiinflyasiya tədbirlərinin normallaşdırılması, həyata 

keçirilməsi vacib olan çox mühüm və çevik qərarlar tələb edir. 

Muasir şərtlər daxilində inflyasiya bütün dünyada pul, qeyri-pul və daha çox 

siyasi faktorlar əsasında yaranan xroniki və yerli xarakter daşıyır. Hətta bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində inflyasiyanı nəzərə almamaq  mümkün deyil və yalnız söhbət 

inflyasiyanın idarə edilməsindən gedə bilər. 

Aparılan təhlilin  səviyyəsindən asılı olaraq inflyasiyanın  ölçülməsi üşün 

müxtəlif  göstəricilərdən  istifadə olunur.  

Mikrosəviyyədə  inflyasiyanın  səviyyəsini qiymətləndirmək üşün  müəyyən 

dövür ərzində qiymətlərin  səviyyəsinin  orta  dəyişikliyini xarakterizə edən istehlak və 

topdansatış qiymət indekslərindən istifadə olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

İstehlak qiymət indeksi müəyyən dəst istehlak məhsul və  xidmətlərin  hesabat 

dövrünə qiyməti ilə eyni məhsul və xidmətlərin  bazis  dövrünün yekun qiymətlərinin  

dəyərinə nisbəti ilə xarakterizə edilir:  

IİQ = ∑ (Mm.n.m. x Q1müx.) : ∑ (Mm.n.m. x Q0 müx.), 

Mm.n.m. – hesabat dövründəki müxtəlif növ məhsulların (xidmətlərin) müəyyən 

(fiksasiya) olunmuş miqdarı;  

Q1müx., Q0müx. – hesabat və bazis dövründəki müxtəlif növ məhsulların qiyməti. 

IİQ – istehlak qiymət indeksi, qeyri istehsal təlabatı üçün əhali tərəfindən əldə 

olunan müəyyən dəst məhsul və xidmətlərin (istehlakçının bazar səbəti) qiymətinin  

dəyişilməsini göstərir. 

İki dövr ərzində bazar səbətinə daxil olan üç növ məhsulun miqdar və 

qiymətləri aşağıdakı 3.1 cədvəldə göstərilmişdir.  
                               

                                                                                                                   Cədvəl 3.1 
 

Göstəricilər 
 

Miqdar, 
şərti vahid, Mm.n.m. 

Bazis dövründə 
qiymət (iyun) min 

manat, Q0 

Hesabat dövründə 
qiymət (iyul) min 

manat, Q1 
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Məhsul “A” 100 1 1,12 
Məhsul “B” 200 2 2,40 
Məhsul “S” 300 0,85 0,85 

 
İstehlak  qiymət indeksi bərabərdir:  

 IİQ = (100 x 1,12 + 200 x 2,40 + 300 x 0,85) : (100 x 1,00 + 200 x 2 + 300 x 

0,85) = 847 : 755 = 1,1219 və ya  112,19%.  

Beləliklə, hesabat dövründə, bazis dövrü ilə müqayisədə istehlak səbətinin 

qiymət səviyyəsi 1,12 dəfə  artıb, və ya  istehlakçının  hesabat dövründə bazar səbəti 

xərcləri 12,19% yüksəlib.   

İstehlak  qiymət indeksi inflyasiya  səviyyəsinin ən vacib göstəricilərindən  biri 

kimi istifadə olunur. O dövlətin  vahid  maliyyə siyasətinin həyata  keçirilməsi, 

iqtisadiyyatda qiymət proseslərinin təhlili və proqnozu, milli  valyutanın  real 

məzənnəsinin idarə olunması, sosial təminata  yenidən baxılması, hüquq 

mübahisələrinin həll olunması məqsədi ilə istifadə olunur.  

Topdansatış qiymət indeksi topdansatış bazarında  xammalın, materialların, 

yarımfabrikatların, hazır məhsul və digər malların dəyərinin dəyişilməsini 

qiymətləndirməyə imkan verir. O istehsal məqsədli mal  və xidmətlərin qiymətlərinin 

dəyişilməsini qiymətləndirmək üşün istifadə olunur, istehsal fəaliyyətində istifadə 

olunan maddi resursların qiymətlərinin dəyişilməsi hesabına  xərclərin artımasını 

nəzərə almağa  imkan verir. 

Makrosəviyyədə inflyasiyanı qiymətləndirmək üşün-  (İÜMM) ümumi milli  məhsul 

indeks göstəricisindən istifadə olunur. Onun hesablanmasında  mal və xidmətlərin  

dəsti,  istehlak və topdansatış qiymətlərinin indeksinin hesablanmasına nisbətən daha  

geniş və sanballıdır.  

Hesablama  bu düstur üzrə aparılır:  

IÜMM = ∑(Mnt x Qnt) : ∑ (Mn0 x Qnt) t = 1,N, 

Mnt, Mn0 – t-ə və baza dövründə neçə növdə realizə olunmuş məhsulların 

miqdarı; 

Qnt - t dövründə neçə növdə realizə olunmuş məhsulun qiyməti; 

N – qiymətlərin səviyyəsinin təhlili üçün istifadə olunan müvəqqəti dövrün 

miqdarı.  
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İnflyasiya  prosesində ümumi milli məhsulun indeks dinamikası bir neçə il 

ərzində baş verən dəyişikliyi əks etdirir. Gələcək dövür ilə müqayisədə hesabat 

dövründə (IÜMM)  indeksinin azalması inflyasiya  dərəcəsinin azalmasını göstərir, və 

əksinə.  

(IÜMM)  indeksinin köməyi ilə ümumi rifah naminə dövlətdə istehsal  və 

istehlak olunan, yalnız xalq istehlakı mallarının  qiymətinin dəyişməsi deyil, həmçinin 

dövlət maraqlarına istifadə olunan, investisiyalar, idxal və ixrac olunan mal və 

xidmətlərin qiymətləri də nəzərə alınaraq inflyasiyanın  təsir dərəcəsi qiymətləndirilir. 

İndeksin əhəmiyyəti ümumi  milli məhsulun dəyişilməz qiymətlərlə yenidən 

hesablanması əmsalı qismində istifadə olunur ki, onsuz uzunmüddətli dövr ərzində 

istehsalın həcmini müqayisə  etmək mümkün deyil. 

Qiymət indeksinin artımı pul vahidinin alıcılıq qabiliyyəti səviyyəsinin aşağı 

düşməsini göstərir, hesablama bu düstur üzrə müəyyən edilir:  

Iaq = 1 : Iq, 

Iaq, Iq – müvafiq olaraq real gəlirlilik səviyyəsi və qiymət indeksidir. 

Iaq səviyyəsinin əhəmiyyəti inflyasiyaya görə pul kütləsinin real dəyərini 

qiymətləndirməyə imkan verir ki, buda aşağıdakı düstur üzrə müəyyən edilir: 

Iinf  = 1- Iaq. 

Birinci  yarımillə  müqayisədə ikinci yarımildə qiymət indeksi 115% təşkil 

edir, bu dövrdə manatın alıcılıq qabiliyyəti müvafiq olaraq 0,86957 (1: 1,15), və ya 

86,96%-ə qədər azalıb, yəni inflyasiya 13,04% (100% - 86,96 %) təşkil edib. 

İnflyasiya  dinamikasının əsas göstəricisi inflyasiya normasıdır 

Nin = [IQt - IQt-1] : IQt x 100%, 

IQt, IQt-1 - qarışıq dövrlərin qiymət indeksi. 

Nin normasının əhəmiyyəti hazırki dövr ərzində inflyasiya səviyyəsinin neçə 

faiz dəyişilməsini göstərir. Əgər Nin 1-9%-ə qədərdirsə və inflyasiya “sürünən” 

adlanır, əgər Nin 10 – 99%-dirsə inflyasiya “çapan” adlanır. Əgər inflyasiya norması 

ayda  50% təşkil edirsə, onda  iqtisadiyyat “xəstədir” hiperinflaysiyadır. 

Üç ardıcıl dövrün qiymət artımının indeksi müvafiq olaraq 1,15 və 1,18 və 

1,31 bərabərdir. 
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Onda birinci və ikinci dövrlər üçün nəzərdə tutulan inflyasiya norması 

bərabərdir:  

Nin (2,1) = (1,18 – 1,15) : 1,18 x 100% = 2,54%. 

İnflyasiya norması 9 %-dən azdırsa “sürünəndir”, təşkilatın fəaliyyətinin 

nəticəsinə əsaslı  təsir göstərmir. 

İkinci və üçün dövrlər üşün nəzərdə tutulan inflyasiya  norması müvafiq olaraq 

bərabərdir: 

Nin (3,2) = (1,31 – 1,18) : 1,31 x 100% = 11,49%. 

İnflyasiya norması 9%-dən çox olduqda, təşkilatın fəaliyyətinin nəticəsinə 

hissolunan səviyyədə təsir göstərir. 

Əgər inflyasiya  il ərzində 3-5%-dən çox olarsa təşkilatın maliyyə nəticələrinə 

əhəmiyyətli təsir göstərir: 

1. İnflyasiya  təşkilatın bütün daxilolmalarını və gəlirlərini dəyərdən salır. 

Təşkilata daxil olan ödənişlərin  cüzi gecikdirilməsi ona aid olan  gəlir hissəsini tam 

almamasına  gətirib çıxarır. 

2. İnflyasiya  dövriyyə vasitinə olan təlabatın hədsiz dərəcədə artmasına  

gətirib çıxarır, beləki, əvvəlki dövrün qiymətləri ilə məhsulun maya  dəyərində nəzərə 

alınan xərclərin bir çoxu  təşkilatın carı dövründə real xərclərin dəyərini ödəmir.  

3. İnflyasiya  təşkilatın kapitalının, onun aktivlərinin və öhdəliklərinin real 

dəyərini təhrif edir. 

4. Fəaliyyətin nəticələri haqqında maliyyə hesabatı həmişə obyektiv olumur, 

beləki balansın müxtəlif maddələri fərqli sürətdə öz dəyərini itirir. Məsələn, debitor 

borcu öz dəyərini itirir və borc pulun alıcılıq qabiliyyətinin azalması dəyərində 

təşkilatın gəlirinin itirilməsinə gətirib şıxardır. Və əksinə, kreditor borcu olan bəzi 

təşkilatlara xeyir verir, çünki təşkilat alıcılıq qabiliyyəti aşağı  düşmüş pulla  öz 

öhdəliklərinə görə ödəmələr aparır.   

5. Yüksək inflyasiya  investisiya fəaliyyətini çətinləşdirir və azaldır, istehsalın 

genişləndirilməsi üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərin “yeyilməsinə” gətirib çıxarır. 

6. Kapitalın sadə təkraristehsal prosesini  zəiflədir. 
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7. Əvvəlki dövrlərdə əldə olunan əsas vasitələr və sitehsal ehtiyyatları öz 

dəyərini hazır məhsula köçürməsi vaxt etibarı ilə gecikir, buna  görə məhsulun maya 

dəyərinin aşağı düşməsinə  gətirib çıxardır.  

8. Cari xərclər və əsas  vasitələrin amortizasiyası daha  yüksək alıcılıq 

qabiliyyətli qiymət üzrə hesablanır, maliyyə nəticələrinin müəyyən olunması zamanı 

isə daha aşağı alıcılıq qabiliyyəti olan pul ilə qiymətləndirilərək cari dövrdə daxil olan 

məbləğdən çıxılır. Bu fəaliyyət maliyyə nəticələrinin  yüksəlməsinə, vergitutumlu 

gəlirin artmasına, təşkilatın sərəncamında  qalan mənfəətin və xalis mənfəətin 

azalmasına  gətirib çıxardır və s. 

Bütün bunlar idarəçılık qərarlarının qəbul olunma prosesində inflyasiyanın 

səviyyəsinə nüfuz edən amillərin təsiri nəticəsində təşkilatın itkilərini 

qiymətləndirməyə imkan verən metodlardan istifadə olunmasını  şərtləndirir.  

Təşkilat  rəhbərliyi bazar şəraitində inflyasiyanın  maliyyə nəticələrinə təsirini 

qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Maliyyə nəticələrinə inflyasiyanın təsirini nəzərə 

almağa  imkan verən, təşkilatın  itkilərini və xalis mənfəətin real ölçülərini müəyyən 

edən bir neçə sadə metodu nəzərdən keçirək. 

Qiymətlərin artım indeksini nəzərə alaraq illik inflyasiya  səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi.  

Əgər  qiymətlərin artım indeksi hər ay sabit olarsa, onda illik alıcılıq 

qabiliyyətini (INP) və inflyasiyanın illik səviyyəsini (INgin) bu düstur ilə müəyyən  

etmək olar. 

INP = 1/ (1 + INm) 12 , INgin = 1 – INP, 

INm – aylıq  qiymət indeksi; 

INP – qiymət artımı nəticəsində alıcılıq qabiliyyətinin  indeksi; 

INgin – inflyasiyanın illik tempi. 

Proqnoza görə hər ay qiymətlər orta  hesabla  3% artacaq, inflyasiyanın illik 

səviyyəsini müəyyən edək. 

Hər ay qiymətlərin 3% artımı alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə gətirib 

çıxaracaq, ay ərzində onun səviyyəsi: 

INm = 1 : 1,03 = 0,970874 olacaq. 
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Müvafiq olaraq 100 manatın real dəyəri yalnız  97,09 manat, inflyasiyanın 

aylıq səviyyəsi isə 0,0291 və ya 2,91% (100% - 97,09%) olacaq. Müvafiq olaraq 

inflyasiyanın illik səviyyəsi: 

INgin = 1/ [1 + 0,0291)]12 = 0,7087761 və ya 70,88% olacaq. 

Beş il  ərzində qiymətlərin aylıq  1% artması ilə pul vahidinin alıcılıq 

qabiliyyətinin neçə dəfə aşağı düşəcəyini müəyyən edək. 

Beş il ərzində  hər ay qiymətlərin  1% artması məhsul  və xidmətlərin 

alınmasına  xərclərin orta  hesabla  81,67% artmasına gətirib  çıxaracaq. 

(1 + 0,01)12×5 = 1,8167. 

Beş il  ərzində alıcılıq qabiliyyəti 55,04% azalacaq: 

INPq = 1: 1,8167 = 0,550449. 

İnflyasiyanın səviyyəsi 0,4496 və ya 44,96% təşkil edəcək. 

Əgər qiymətlərin artım indeksi qeyri sabitdirsə, alıcılıq qabiliyyətinin illik 

indeksini və inflyasiya indeksini aşağıdaki düstur üzrə müəyyən etmək olar: 

INPg = 1: [( 1 + INm1) x (1 + INm2 ) x (1 + INm3) ....x (1 + INm12); 

və ya INPg = [I(1 + INkm)];  k = 1,12; INgin = 1 - INPg, 

INkm – hansı ayda  qiymət artımı indeksi; 

 I – istehsal işarəsi. 

 Birinci rübün hər ayı tikinti materiallarının qiymət artımı müvafiq olaraq 1,2 

və 3% təşkil etmişdir. İkinci və üçüncü rübün  hər ayı qiymət artımı 2,5%, dördüncü 

rübün hər ayı qiymət artımı orta hesabla  1% təşkil edib. 

İl ərzində qiymət artım indeksi: 

INq = (1 + 0,01) x (1 + 0,02) x ( 1 + 0,03) x (1 + 0,025)6 x ( 1 + 0,01)3 = 1,268 

təşkil edib. 

Buna görə də, il ərzində qiymət səviyyəsi 26,8% yüksəlib, müvafiq olaraq 

alıcılıq qabiliyyətinin səviyyəsi: 

INP = 1: INq = 1 : 1,268 = 0,78864 təşkil edib. 

İnflyasiyanın  səviyyəsi: 

INgin = 1 - 0,78864 = 0,21136, və ya 21,14% təçkil edib. 

Vahid dövrə görə  inflyasiya səviyyəsini nəzərə alaraq inflyasiya səviyyəsinin 

hesablanması. 
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İnflyasiyanın miqdarının qiymətləndirilməsi üçün inflyasiya və indeks 

səviyyəsindən istifadə olunur. 

İnflyasiyanın səviyyəsi baxılan dövr ərzində qiymətlərin  neçə faiz artmasını 

göstərir, bu düsturla müəyyən olunur: 

Sin = ∆M : M x 100%, ∆M = Min – M, 

∆M – məbləğ, onun alıcılıq qabiliyyətini saxlamaq üçün AQ-ni artıran 

məbləğdir. 

Min – İnflyasiyanın nəzərə alınması ilə alıcılıq qabiliyyətinin əhəmiyyəti 

aşağıdaki düstur üzrə müəyyən olunur. 

Min = M x İN, 

IN-təhlil olunan dövrdə qiymətlərin neçə dəfə dəyişilməsini göztərən 

inflyasiya indeksidir. 

İnflyasiya səviyyəsilə və inflyasiya indeksi arasında  asılılıq mövcuddur:. 

IN= 1 + Sin. 

Bərabər dövrlərdə və hər dövrdə bərabər inflyasiya indeksləri və təhlil  olunan 

dövrə görə inflyasiya səviyyəsi aşağıdakı düstur üzrə müəyyən olunur: 

INt = (1 + INv)Tv , Sint = Int – 1, 

INv, Tv- vahid vaxt dövründə müvafiq inflyasiya səviyyəsidir. 

Tv – təhlil olunan vaxt kəsiyində, vahid dövrlərin miqdarıdır. 

İl ərzində aylıq inflyasiya səviyyəsi 4,5% təşkil edib, onda illik inflyasiya 

indeksi: 

INg = (1 + 0,045)12 = 1,696,  Sin = 1,696 – 1 = 0,696 təşkil edəcək, yəni təhlil 

edilən il ərzində qiymətlər orta hesabla 1,696 dəfə və ya 69,6% artıb. 

Əgər təhlil olunan vaxt kəsiyində daxil olan hər vahid dövrdə inflyasiyanın 

indeksi müxtəlif olsa, onda nəzərdən keçirilən vaxt kəsiyindəki inflyasiya indeksi 

INt = (1 + INv1) x (1 + INv2) x...x (1 + Invt); 

Sint = INt – 1, bərabər olacaq. 

Təhlil olunan dövrə daxil olan hər dörd ildə inflyasiyanın illik tempi müvafiq 

olaraq 17,2, 15,5, 16,4 və 8,2%-ə bərabərdir. Verilmiş  vaxt kəsiyi ərzində 

inflyasiyanın indeksini və səviyyəsini müəyyən edək. 

İN4 = (1 + 0,172) x ( 1 + 0,155) x (1 + 0,164) x ( 1 + 0,082) = 1,705; 
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Sin4 = 0,705, 

yəni təhlil olunan dövr ərzində qiymətlər orta hesabla  1,7 dəfə və ya 70,5% 

artıb. 

Alıcılıq qabiliyyəti nöqteyi nəzərindən gəlirlərin qiymətləndirilməsi 

Təşkilatın fəaliyyətinin prespektiv planlaşdırılmasında, gələcək dövrlərdə 

maliyyə nəticələrinin hesablanmış əhəmiyyətini qiymətləndirmək, inflyasiya 

nəticəsində mümkün itkiləri nəzərə almaq vacibdir. Məsələn, əgər gəlirlərin 

əhəmiyyəti və inflyasiyanın orta  illik tempi proqnoz üzrə  müəyyən olunubsa, onda 

inflyasiyaya təsir üçün maliyyə ehtiyatlarının (gəlirin) diskont edilməsini aşagıdakı 

düstur üzrə həyata  keçirmək olar: 

HMEt = Met : (1 + IN)t , 

HMEt – maliyyə ehtiyatlarının t dövrünün hal-hazırkı vaxtında dəyəridir; 

MEt – t dövrünün bitməsi üzrə maliyyə göstəricilərinin əhəmiyyətidir; 

IN – vahid dövr ərzində inflyasiyanın  artım tempi; 

t - illik  vahid dövrün miqdarıdır. 

Təşkilat illik 600 min manat məbləğində mənfəət əldə etmişdir. Əgər hər 

rübdə inflyasiyanın orta artım tempi 5% təşkil edibsə, onda  hesabat dövründə 

təşkilatın xalis mənfəətinin real həcmi:   

HMEt= MEt : (1+ IN)t = 600 : (1+0,05)4 = 493,62 min manat təşkil edəcək. 

Alıcılıq qabiliyyəti nöqteyi nəzərindən təşkilatın real mənfəəti 493,62 min 

manat təşkil edib. 

İnflyasiya nəticəsində itki: 

İTK = 600 - 493,62 = 106,38 min manat . 

Başqa sözlə desək, inflyasiyanın  artımı nəticəsində  təşkilat 106,38 min manat 

xalis mənfəət itirib. 

Təşkilat ehtiyat yaratmaq üçün illik 26% nominal tarif üzrə mürəkkəb faizlərin  

aylıq  hesablanması ilə banka  bir ilə 500 min manat yerləşdirib. Inflyasiyanın aylıq 

səviyyəsi 1,8% təşkil edir. Yatırımın real həcmini müəyyən edək.  

1) İlin sonu üzrə faizlə ehtiyatın məbləğı:  

Ef = 500 x (1 + 0,26 : 12)12 = 646,67 min manat təşkil edir. 

İnflyasiya  hesaba alınmadan təşkilatın gəliri: 
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G = 646,67 – 500 = 146,67 min manat təşkil edib. 

2) İllik inflyasiya  indeksini müəyyən edək: 

Ing = (1 + 0,018)12  = 1,239 

3) Alıcılıq qabiliyyəti nöqteyi nəzərindən ehtiyatın məbləği faizlə: 

Ef = Ef : İNg = 646,67 : 1,239 = 521,93 min manata bərabər olacaq. 

4) İl ərzində ehtiyatı artırmağa  imkan verən real gəlirin həqiqi həcmi: 

Gin = 521,93 – 500 = 21,93 min manat təşkil edəcək. 

Beləliklə, inflyasiya nəticəsində gəlirin real həcmi 6,69 dəfə az olacaq (146,67 

: 21,93). 

 İnvestisiya olunan vasitin real gəlirinin qiymətləndirilməsi 

Bazar şəraitində hər hansı mülkiyyət formalı təşkilat əlavə gəlir əldə etmək 

məqsədi ilə fəaliyyətini həyata  keçirir. Məsələn, müəyyən (fiksasiya) olunmuş 

həcmdə hər il gəlir (ND) almağa  imkan  verən biznesin inkişafına  vəsait yatırarkən  

alıcılıq qabiliyyəti səviyyəsinin mümkün dəyişikliyini qeyd edərək investisiyanın real 

gəlirini (RGin) nəzərə almaq vacibdir.   

Bu məqsədlə aşağıdakı düsturdan istifadə edilir. 

RGin = IN x (1 + ND)t  : (1 + INg)t, 

burada, INg – illik inflyasiya tempi,  

ND – gəlirin illik həcmidir. 

Təşkilatın istehsal potensialına  investisiya  olunmuş 1000 min manat 5 il 

ərzində müəyyən (fiksasiya) olunmuş həcmdə illik 15% gəlir əldə etməyə imkan 

verəcək. Əgər proqnoz olunan illik inflyasiyanın səviyyəsi 8% təşkil  edərsə, onda 

investisiya olunan vəsaitin real gəlirini müəyyən edək. 

İnflyasiya tempini nəzərə almadan investisiya olunan vəsaitin nominal gəliri: 

NG = 1000 x (1 + 0,15)5  = 2011 min manat təşkil edəcək.  

İnflyasiya tempini nəzərə alsaq real gəlir: 

RGin = 1000 x (1 + 0,15)5 : (1 + 0,08)5 = 1369 min manat təşkil edəcək. 

İnflyasiya nəticəsində itki:  

İTK = NG – RG = 2011 = 1369 = 642 min manat. 

Təşkilatın debitorlarla  hesablaşmalarının  keyfiyyəti nəzərə alınaraq əsas 

fəaliyyətdən  gələn gəlirə inflyasiyanın təsirinin qiymətləndirilməsi 
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Əsas fəaliyyətdən gələn gəlirə inflyasiyanın təsirinin qiymətləndirilməsi üçün 

gəlirin artımına təsir edən amillərin dinamikasını nəzərə almaq vacibdir.  Onlardan ən 

əsasları aşağıdakılardır: 

● İstehsalın həcminin və satışının təbii vahidlərdə (real) artımı; 

● Qiymət artımı (inflyasiya artımı); 

● Məhsulun satış (realizə olunması) qaydaları.  

Məsələn, təşkilat məhsulun kreditə satışını həyata  keçirir, bu halda  məhsulun 

yüklənib göndərilməsi və təşkilatın hesabına  pul vəsaitlərinin daxil olması arasında  

müəyyən vaxt kəsiyi (Tdb) mövcüddür ki, bu vaxt ərzində təşkilatın dövriyyə  

vəsaitləri debitor borcuna  yatırılır. 

Əgər təşkilat məhsulun satışını kredit yolu ilə həyata  keçirirsə, onda aylıq 

nominal gəlir və (RDin) inflyasiya nəzərə alınaraq məhsulun realizə olunması 

nəticəsində təşkilatın hesabına daxil olan pul vəsaitlərinin real dəyəri (RD) aşağıdakı 

düstur üzrə müəyyən edilə bilər:  

RD = Ga : (1 + Tgaa)Adb, 

RDin = Ga : [(1 + Tgaa)Tdb x (1 + İN)Tdb]. 

Ga – dəyər ifadəsində məhsul satışından ayliq gəlir; 

Tgaa - gəlirin aylıq artım tempi; 

Tdb-debitor borcunun orta aylıq ödənilmə müddəti.  

Təşkilatın aylıq  satış həcmi 250 min manatdır, məhsulun kreditə realizə 

olunmasından əldə olunan pul vəsaiti orta  hesabla  üç aydan sonra daxil olur. 

İnflyasiyanın aylıq  orta  səviyyəsi 4%-dir, kreditə satışın aylıq artım tempini 5% 

artırmaq planlaşdırılır. İnflyasiya nəticəsində itgiləri qiymətləndirək.  

Nominal gəlir: 

RD = Ga : (1 + Tgaa)Tdb = 250 : (1 + 0,05)3 = 215,96 min manat təşkil edəcək. 

Beləliklə, məhsulun kreditə satışı nəticəsində təşkilatın itkisi 34,04 min 

manatdır (250-215,96).  

İnflyasiyanı nəzərə alaraq real gəlir: 

RDin = Ga : [( + Tgaa) Tdb  x (1 + IN) Tdb] = 250 : [(1+0,05)3 x (1 + 0,04) 3] = 

191,99 min manat təşkil edəcək. 
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İnflyasiya nəticəsində məhsulun kreditə satışı nəticəsində aylıq itki 58,01 min 

manatdır (250-191,99).  

Görünür ki, hazır məhsula görə hesablaşma nə qədər tez  həyata  keçirilərsə, 

debitor borcunun həcmi o qədər azalacaq, digər bərabər şərtlərdə dövriyyə vəsaitlərinə 

olan  təlabat bir o qədər az olacaq. 

Əgər debitorlarla hesablaşmanın müddəti, məsələn, bir ay azalarsa, onda  

inflyasiyanı nəzərə alaraq real gəlir: 

RDin = Ga : [(1 + Tgaa)Tdb  x (1 + IN) Tdb] = 250 : [(1 + 0,05)2  x (1 + 0,04)2] = 

209,65 min manat təşkil edəcək. 

İnflyasiya nəticəsində məhsulun kreditə  satışını nəzərə  alaraq aylıq itki 40,35 

min manat (250-209,65) təşkil edəcək, beləliklə, debitorlarla  hesablaşmaların 

müddətinin azalması nəticəsində itki 43,77% [(58,01 – 40,35) : 40,35 x 100%] 

azalacaqdır. 

 “AAA” və “BBB” təşkilatlarının satış həcmi 300 min manat təşkil edır. 

Məhsulların kreditə realizə olunmasından daxil olan pul vəsaiti müvafiq olaraq 25 - 28 

gündən bir daxil olur. Təşkilatın rəhbərliyi satışın səviyyəsinin 20% artırılması 

haqqında qərar qəbul edir. İnflyasiyanın orta  aylıq səviyyəsi 3,5%-dən 5% kimi arta 

bilər. Təşkilatların nominal və real gəlirini müəyyən edək.  

1) Təşkilatların nominal gəlirini aşağdakı düstur üzrə müəyyən edək:  

RD = Ga : (1 + Tgaa)Tdb  

RD(“AAA”) = 300 : (1 + 0,20)25/30 = 257,71 min manat. 

Beləliklə, məhsulun kreditə satışı nəticəsində “AAA” təşkilatının itkisi 42,29 

min manat (300 - 257,71); 

RD(BBB) = 300 : (1 + 0,20)28/30 = 253,06 min manat. 

 Beləliklə, məhsulun kreditə satışı nəticəsində “BBB” təşkilatının itkisi – 46,94 

min manat (300-253,06). 

Hesablamaların nəticəsi göstəriri ki, debitorlarla  hesablaşmaların müddətinin  

3 gün və ya  12% [(28-25)/ 25 x 100%] artması gəlirin həcminin 4,65 min manat və ya  

1,80% azalmasına  gətirib çıxarır. 

2) İnflyasiyanı  nəzərə alaraq təşkilatın  real gəlirini müəyyən edək: 

RDin = Ga : [(1 + Tgaa)Tdb  x (1 + IN) Tdb]. 
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3,5% inflyasiyanı nəzərə alaraq real gəlir: 

RDin (AAA) = 300 : [(1 + 0,20) 25/30 x (1 + 0,035)25/30 ] = 250,43 min manat. 

3,5% inflyasiya nəticəsində məhsulun kreditə satışından “AAA” təşkilatının 

itkisi ayda  49,57 min manat (300 - 250,43) təşkil edəcək. 

 5 % inflyasiyanı nəzərə alaraq real gəlir: 

RDin  = (AAA) = 300 : [(1 + 0,20)25/30 x (1 + 0,05)25/30] = 247,25 min manat 

təşkil edəcək. 

5% inflyasiya  nəticəsində “AAA” təşkilatı məhsulun kreditə satışından itkisi 

ayda 52,55 min manat (300 – 247,25) təşkil edəcək. 

Beləliklə, inflyasiya  səviyəsinin 1,43 dəfə (5% : 3,5%) artması zamanı 

“AAA” təşkilatının itkisi 1,06 dəfə artır. 

3,5% inflyasiyanı nəzərə alaraq “BBB” təşkilatının  real gəliri: 

 RDin (“BBB”) = 300 : [(1 + 0,20)28/30 x (1 + 0,35)28/30] = 245,06 min manat 

təşkil edəcək. 

3,5% inflyasiyanın nəticəsində “BBB” təşkilatının məhsulu kreditə satışından 

itkiləri ayda  54,94 min manat (300 - 245,06) təşkil edəcək. 

5% inflyasiyanı nəzərə alaraq “BBB” təşkilatının  real gəliri: 

RDin (“BBB”) = 300 : [(1 + 0,20)28/30 x (1 + 0,5)28/30] = 241,79 min manat 

təşkil edəcək. 

5% inflyasiyanı nəzərə alaraq “BBB” təşkilatının məhsulu kreditə satışından 

itkisi ayda  58,21 min manat. (300 - 241,79) təşkil edəcək. 

Beləliklə, inflyasiya səviyyəsinin tempi 1,43 dəfə (55 : 3,5%) artması zamanı 

“BBB” təşkilatının itkisi 1,06 dəfə artır. 

3) təşkilatın itkilərini müqayisəsi: 

3,5% inflyasiya zamanı: 

∆ = 54,94 – 49,57 = 5,37;    Tit – 10,83%; 

5% inflyasiya zamanı: 

∆ 58,21 – 52,55 = 5,66;   Tit =10,77%. 

Beləliklə, debitorlarla  hesablaşmaların müddətinin artıması itkilərin 

ölçüsünün artımına gətirib çıxaracaqdır. 

Təşkilatın xərclərinə inflyasiyanın təsirinin qiymətləndirilməsi 
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Xammal və materialların qiymət artımı təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyələşməsi 

üçün dövriyyə vəsaitinə olan tələbatın artmasına gətirib çıxarır. Əgər təşkilat material 

ehtiyyatları daxil olana qədər, yəni əvvəlcədən onun ödənişini həyata  keçirərsə, 

istehsal prosesinin maliyyələşməsi üçün dövriyyə vəsaitinə olan təlabat artar. 

Hesabat dövründə  məhsul istehsalında istifadə olunan material ehtiyatlarının 

dəyəri 3400 min manat təşkil edib. “S1” və “S2” tikinti materiallarının qiyməti müvafiq 

olaraq 15 və 32% artıb, onların ümumi material ehtiyatlarında payı – 0,65 və 0,35-dır. 

Beləliklə, hesabat dövründə material ehtiyatlarının dəyəri: 

 “S1” – 2210 min manat (3400 x 0,65); “S2”  - 1190 min manat olub. 

Qiymətlərin artımı ilə əlaqədar olaraq eyni həcmli istehsal üçün dövriyyə 

vəsaitinə olan təlabat: 

 “S1”= 2210 x 1,15 = 2541,5 min manat, “S2” üçün – 1190 x 1,32 = 1570,8 

min manat, ümumiyyətlə təlabat 4112,3 min manat (2541,5 + 1570,8) təşkil edəcək, 

yəni təlabat 1,21 dəfə və ya  21% artıb.  

Eyni nəticəni tikinti materiallarının qiymət artımının orta tempinin 

düsturundan istifadə edərək əldə etmək olar. 

INq = ∑dk + İNk, 

dk – material ehtiyatlarında neçə növ xammalın payının dəyəridir; 

INk – hansı növdə xammal üzrə qiymətin artım indeksidir; 

İNq = 0,65 x 1,15 + 0,35 x 1,32 = 0,7475 + 0,462 = 1,2095. 

Material ehtiyatları üçün dövriyyə vəsaitinə olan təlabat: 

MDin = INq x MD təşkil edəcək, 

burada, MD – inflyasiya  nəzərə alınmadan material ehtiyatlarının dəyəridir; 

MDin = 1,2095 x 3400 = 4112,3 min manat. 

Təşkilata hesabat dövründə məhsul istehsalı üçün 72000 min manat 

məbləğində material ehtiyatı tələb olunur. Hər  növün  dəyərinin payı müvafiq olaraq 

22,55 və 23% olan üç növ   xammaldan istifadə olunub. Istehsalın həcmini 28% 

artırmaq  planlaşdırılır. Proqnoza görə, material ehtiyatlarının qiymətinin yüksəliş 

tempi müvafiq olaraq 5,18 və 30% təşkil edəcək. Xammal əldə etmək üçün dövriyyə 

vəsaitinə olan təlabatın proqnozunu müəyyən edək. 

1) Material ehtiyatlarının qiymət artımının orta tempini müəyyən edək: 
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IN = ∑dk x INk = 0,22 x 1,05 + 0,55 x 1,18 + 0,23 x 1,30 = 1,179. 

Beləliklə, istifadə olunan xammalların qiymətinin artması nəticəsində 

qiymətlər orta hesabla 17,9% artacaq. 

Alıcılıq  qabiliyyətinin səviyyəsi: 

INP = 1 : 1,179  = 0,848176 və ya 84,82% təşkil edəcək. 

Müvafiq olaraq inflyasiyanın səviyyəsi: 

100% - 84,82% = 15,18% təşkil edəcək. 

2) Artım tempini nəzərə alaraq dövriyyə vəsaitinə olan tələbatı, istehsalın 

həcmini və material ehtiyatlarının orta  qiymət artımı indeksini müəyyən edək. 

MDin = INq x MD x Td(K) = 1,179 x 72000 x 1,28 = 108657 min manat. 

15,18% inflyasiya səviyyəsində material ehtiyatlarına tələbat 1,51 dəfə, 

həcmin artması hesabına 1,28 dəfə, istifadə olunan materialların qiymətinin artması 

hesabına isə 1,179 dəfə artacaqdır. 

Debitor və kreditorlarla hesablaşmaların keyfiyyətini nəzərə alaraq təşkilatın 

xərclərinə inflyasiyayanın təsirinin qiymətləndirilməsi 

Xammal və materialların  qiymətinin orta artım  tempinin yüksəlməsi dövriyyə  

vəsaitlərinə tələbatın və təşkilatın xərclərinin artmasına gətirib çıxarır. Təşkilatın  

gəlirlilik səviyyəsinin qorunması üçün debitor və kreditorlarla hesablaşma siyasətini 

dəyişmək, istehsal olunan məhsulun qiymətinin formalaşmasına  əsaslı şəkildə 

yanaşmaq, onun məhsula  olan tələb və təklifdən asılılığı, məhsul  alıcılarının ödəmə 

qabiliyyətinin səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. 

Xüsusi ilə aşağıdakı amillərin dinamikasına diqqət yetirmək lazımdır: 

● satışın həcmi – satışın həcminin artırılması istehsal və marketinq xərclərinin 

artmasına  gətirib çıxardır; 

● material ehtiyatlarının vahidinin orta qiymətinin artım tempi ilə hazır 

məhsulun realizə qiyməti arasında əlaqə: 

Tmq = Qie : Qro 

Qie – istehsal ehtiyyatı vahidinin orta qiyməti; 

Qro – realizə olunmuş məhsul vahidinin orta qiyməti; 

Tmq – material xərclərinin mədaxildə payı. 
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● debütorlarla hesablaşmaların keyfiyyəti – debitor borcu nə qədər az olarsa və 

realizə olunmuş məhsula görə debitorlardan vəsaitlər nə qədər tez daxil olarsa, 

təşkilatın dövriyyədə olan vəsaiti bir o qədər çox olar. 

Debitorlarla hesablaşmaların müddətinin artırılması (Tdb) dövriyyədə olan 

vəsaitlərə tələbatın artmasına  gətirib çıxarır. 

● Kreditorlarla  hesablaşmaların keyfiyyəti – kreditor borcu nə qədər  çox 

olarsa istehsal ehtiyatlarına  yatırılan xüsusi vəsait bir o qədər az olacaq. Əgər təşkilat 

malgöndərənlərlə xammal və materiallar daxil olduqdan sonra hesablaşarsa, təşkilatın 

inflyasiya şəraitində real xərcləri az olacaq.  

Təşkilatın aylıq xərclərinin nominal dəyəri yuxarıda  sadalanan amillər nəzərə 

alınmaqla  aşağıdakı düstur üzrə  müəyyən oluna bilər. 

NXa = Ga x (Qie : Qr) x [(1+ Tgaa) Tdb] : [(1+ Tgaa) Tkb]; 

və ya  NXa = Ga x Taqa x [(1+ Tgad) Tdb-Tkb ], 

Ga- aylıq ərzində realizə olunmuş məhsulun dəyəri; 

Tgaa – satışın artımının aylıq tempi; 

Qie – istehsal ehtiyyatı vahidinin qiymət; 

Qr – realizə olunmuş məhsulun vahidinin qiymətı;  

Tdb – debitor borcun  orta  aylıq ödəmə müddəti; 

Tkb – kreditor borcun orta  aylıq ödəmə müddəti; 

İnflyasiya ödəmələrin təxirə salınması zamanı aylıq xərclərin nominal dəyərini 

(NXa) azaldır. Inflyasiyanın səviyəsini nəzərə alaraq aylıq xərclərin real dəyərini 

(RXa) aşağıdakı düstur üzrə  müəyyən oluna bilər. 

RXa = Ga x Taqa x [(1+ Tgad) Tdb-Tkb ] x [1: (1 + INTdb)]. 

Hesabat ilinin nəticələrinə görə məhsulun satışından aylıq gəlir 300 min 

manatdır, məhsul istehsalında istifadə olunan material resursların orta qiyməti 42 

manat, realizasiyanın orta  qiyməti isə 73 manat təşkil edib. Debitor və kreditorlarla 

hesablaşmanın orta müddəti müvafiq olaraq 12 və 18 gün olub.  

Əgər gəlirin aylıq artım tempi 24%, inflyasiyanın mümkün səviyyəsi 5% 

olarsa təşkilatın planlaşdırılan xərclərini müəyyən edək. Əgər hesablaşmanın müddəti 

5 gün azalarsa təşkilatın xərclərinin həcmi necə dəyişər? 
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İnflyasiyanın 7%-ə qədər artması nəticəsində material resursların orta qiyməti 

24% artarsa, realizasiyanınn orta  qiyməti eyni səviyyədə qalarsa, təşkilatın xərclərinin 

həcmi necə dəyişəcək? 

1) Debitor və kreditor borclarının mövcudluğu şəraitində  təşkilatın  

xərclərinin nominal həcmini aşağıdakı düstur üzrə müəyyən edək. 

NXa = Ga x Taqa x [(1+ Tgaa) Tdb-Tkb] = 300 x (42 : 73) x [(1 + 0,24)(12-18/30] = 

165,33 min manat. 

2) Real xərclərin (RXa) aylıq həcmini aşağıdakı düstur üzrə müəyyən edək. 

RXa = Ga x Taqa x [(1 + Tgaa) Tdb-Tkb] x [1 : (1 + İN)Tdb] = 300 x (42 : 73) x 

[(1 + 0,24)(12-18)/30] x [1 : (1 + 0,05)12/30] = 162,14 min manat. 

Beləliklə, inflyasiyanı nəzərə alaraq təşkilatın real xərcləri, nominal  

xərclərindən  3,19 min manat (165,33 – 162,14) məbləğində az olacaq. 

3) Malgöndərənlərlə hesablaşmaların davamlılıq müddətinin 5 gün azalması 

şəraitində təşkilatın real xarclərinin aylıq həcmini müəyyən edək. 

RXin = 300 x (42 : 73) x [(1 + 0,24)(12-13)/30] x [1 : (1 + 0,05)12/30] = 168,06 min 

manat.  

Kreditorlarla hesablaşmaların davamlılıq müddətinin azalması şəraitində real 

xərclər 5,92 min manat (168,06 – 162,14) artacaq. 

4) Əgər inflyasiyanın 7% artması nəticəsində material resurslarının orta 

qiyməti 24% artarsa, realizasiyanınn orta  qiyməti eyni səviyyədə qalarsa, debitor və 

kreditorlarla  hesablşmaların davamlılığı müddəti 20 və 28 gün olarsa, təşkilatın  

xərclərinin həcmini müəyyən edək.  

4.1) Debitor və kreditor borclarının mövcud olduğu şəraitdə təşkilatın nominal 

xərclərinin aylıq həcmi aşağıdakı düstur üzrə hesablanır. 

NXa = Ga x Taqa x [(1+ Tgad) Tdb-Tkb] = 300 x (42 x 1,24 : 73) x [(1 + 0,24)(12-

28)/30] = 202,10 min manat. 

4.2) Real xərclərin aylıq həcmini (RXa) aşağıdakı düstur üzrə müəyyən edək. 

RXa = Ga x Taqa x [(1+ Tgaa) Tdb-Tkb] x [1 : (1 + İN)Tdb] = 300 x (42 x 1,24 : 

73) x [(1 + 0,24)(20-28)/30] + [1: (1 + 0,07)20/30] = 193,18 min manat. 
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3.2. Uчот сийасятинин тясяррцфат субйектляринин мянфяят эюстярижиляринин реаллыьына 

тясиринин тящлили v  гиймятляндирилмяси 
 

Мцщасибат учоту вя щесабаты реэистриндя (гейдиййатында) тягдим едилмиш 

мянфяят эюстярижиляринин реаллыьы бир чох амиллярдян асылыдыр. Мцяссисянин эялирляринин 

вя хяржляринин мцщасибат учотунун Щесаблар Планына, 6 saylı maddə «Gялирляр» вя 7 

saylı maddə «Xяржляр» адлы bölmələrə мцвафиг тяшкил едилмяси онлардан ян 

ящямиййятлисидир.  

Мцщасибат учотунда мянфяятин реал эюстярижиляринин формалашдырылмасы цчцн 

ашаьыдакы шяртляр тямин едилмялидир.  

1. Тяшкилатын хяржляринин онларын юдянилмяси мянбяляриня мцвафиг сурятдя 

бюлцшдцрцлмясинин (бюлэцсцнцн) дцзэцнлцйц.  

 Истещсал мясряфляриня аид едилян хяржляр (202, 203-жü щесабларын дебетиня).  

 Малиййя нятижяляринин дяйишилмясиня аид едилян хяржляр («Ümumi mянфяят 

(зяряр)» адланан 801-жы щесабын дебетиня йазылыр). 

 Гейри-истещсал щесабларына аид едилян хяржляр «Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı 

məsrəflərin kapitallaşdırılması» адлы 103-жи щесабын дебетиня).  

2. Тяшкилатын хяржляринин вахт яламяти цзря бюлэцсцнцн дцзэцнлцйц. Бу 

мягсядля мцщасибат учотунда «Uzunmüddətli qiymətləndirilmış öhdəliklər» адлы 

41-жi  maddənin 412-ci «Üzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri» hesabı  və digər 

öhdəliklər щесаблары üzrə тятбиг едилир. «Uzunmüddətli qiymətləndirilmış öhdəliklər» 

адлы 41-жi  maddənin щесабları цзря аналитик учот öhdəliklərin нювляри цзря апарылыр. 

Тяшкилатын учот сийасятиня даир qaydada və ya ямрдя öhdəliklərin нювляри, онларын 

щесабланмасы цсуллары, щабеля илин сонунда мцвафиг щесабларын баьланмасы 

гайдасы мцяййян едилмялидир.   

3. Сянайедя, иншаатда, елми - тядгигат тяшкилатларында щазыр мящсул вя 

битмямиш истещсал галыглары арасында хяржлярин бюлэцсцнцн дцзэцнлцйц.  

4. Сатыша чякилян хяржлярин эюндярилмиш маллар (мящсуллар) вя онларын 

анбарларда галыглары арасында бюлэцсцнцн дцзэцнлцйц.  

5. Сатышдан алынан мянфяятин мябляьи тяшкилатын гябул етдийи учот сийасяти 

елементляриндян, мясялян ашаьыдакылардан асылыдыр: 
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1) коммерсийа тяшкилатында тятбиг едилян истещсал вя тядавцл мясряфляриня 

силинян материал ещтийатларынын гиймятляндирилмяси методундан (материалларын 

ващидинин гиймятляри цзря, орта гиймятлярля, ФИФО вя йа ЛИФО методу иля); 

2) ясас фондларын амортизасийасынын вя гейри - материал активлярин 

щесабланмасынын тятбиг едилян цсулларындан.  

6. Сатышдан алынан мянфяятин эюстярижиляринин мютябярлийи сатышдан алынан 

мядахилин там вя мютябяр учоту вя учота алынмыш хяржлярин реаллыьы иля тямин едилир. 

Верэи органлары иля фикир айрылыглары даща чох узун мцддятли мадди нятижяси 

олмайан ишлярин (хидмятлярин) дяйярини мясарифляря аид едяркян баш верир. Онлара, 

мясялян, мцхтялиф тясяррцфат ишляри, маркетинг хидмятляри, тямир, консултасийа, 

щцгуг хидмятляри дахилдир.  

Мцщасибат учотунун «Тяшкилатын мцщасибат щесабаты» гайдаларына уйьун 

олараг бир сящмя дцшян мянфяят барядя информасийа мцщасибат щесабатында 

ачыгланмалыдыр. 

 Бир сящмя дцшян мянфяят барядя информасийанын ачылмасы цзря Методики 

тювсиййяляря уйьун олараг, бир сящмя дцшян мянфяятин эюстярижиляриня аид, 

мцщасибат щесабатынын истифадячиляри цчцн щяр щансы ящямиййятли информасийа изащат 

йазысында ачылмалыдыр.  

Сящмдар жямиййяти бир сящмя дцшян мянфяят барядя информасийаны «Mənfəət 

və zərər haqqında hesabat» адлы 4 сайлы əlavə формада ачыр. Мянфяят барядя 

информасийа ики эюстярижи иля тягдим едилир:  

- щяр сящм  üzrə мянфяят; 

- azaldılmış щяр сящмя üzrə мянфяят (база мянфяятинин сявиййясинин мцмкцн 

олан ашаьы дцшмясини якс етдирир). 

 

  мигдарыщесабла                   

 орта  сящмлярин  ади  дюврцндя  Щесабат

  мянфяятибаза  дюврцндя  Щесабат
 мянфяятибаза дцшян сящмя Щяр   

 

Щесабат дюврцндя        Щесабат дюврцндя       Щесабат дюврцндя сащибляриня  

база мянфяяти          =       халис мянфяят       -    щесабланмыш имтийазлы сящмляр 

                                                                              цзря дивидендлярин мябляьи  
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                                                                              (низамнамя сянядляриня уйьун олараг). 

 

Имтийазлы бир сящмя дцшян мянфяятя даир мялуматларын щесабланмасы тясис 

сянядляринин тялябляриня уйьун гайдада щяйата кечирилир. 

Щесабат дюврцндя ади сящмлярин орта щесабла мигдары щяр айын бириня ади 

сящмлярин мигдарынын топланмасы вя алынмыш мябляьин щесабат дюврцндяки айларын 

сайына бюлцнмяси йолу иля мцяййян едилир.  

Мисалы нязярдян кечиряк. 2014-жü илдя Х сящмдар жямиййятиндя ади сящмлярин 

щярякяти беля олмушдур (жядвял 11).  

Жядвял 12.1  

Ади сящмлярин щярякяти 

 

Тарих Пул вясаитиля юдянилмиш 
ялавя сящмлярин мигдары 

Сатын алынмыш (ялдя едилмиш) 
 сящмлярин мигдары 

Тядавцлдя олан ади 
сящмлярин мигдары 

01.01 
01.04 
01.10 

- 
800 

- 

- 
- 

400 

1000 
1800 
1400 

Жями 
31.12 

800 400 1400 

 

Тядавцлдя олан ади сящмлярин орта щесабла мигдары:  

(1000  3 + 1800  6 + 1400  3) : 12 = 1500 

вя йа (1000  12 + 800  9 – 400  3) : 12 = 1500 

Ади сящмлярин орта щесабла мигдары барядя мялуматлар:  

а) юдянишсиз; 

б) базар дяйяриндян ашаьы гиймятля йерляшдирян заман тясщищ едилир.  

Azaldılmış щяр сящмя üzrə мянфяят дедикдя эяляжякдя жямиййятин активлярини 

мцвафиг сурятдя артырмадан ялавя ади сящмляр бурахылмасынын мцмкцнлцйц 

нятижясиндя бир ади сящмя щесабланмыш мянфяятин азалмасы анлашылыр. Ялавя ади 

сящмляр бурахылмасы: 

1) сящмдар жямиййятинин бцтцн конвертасийа едилян гиймятли каьызларынын 

(имтийазлы сящмляринин, истигразларынын) ади сящмляря конвертасийа едилмяси;  

2) емитентдян ади сящмлярин алыныб - сатылмасы (онларын базар дяйяриндян ашаьы 

гиймятя) мцгавиляляринин ижра едилмяси щалларында щяйата кечирилир.  
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Azaldılmış щяр сящмя üzrə мянфяяти мцяййян едяркян кясирин суряти вя мяхряжи, 

йяни щесабат дюврцндя база мянфяятинин мябляьини вя тядавцлдя олан ади 

сящмлярин орта щесабла мигдары тясщищ едилир. Тясщищ едилмя кясирин сурятинин вя 

мяхряжинин база мянфяятинин вя тядавцлдя олан ади сящмлярин орта щесабла 

мигдарынын мцмкцн олан артымынын мябляьи гядяр артырылмасы йолу иля щяйата 

кечирилир (гиймятли каьызларын конвертасийа едилмяси вя мцгавилялярин ижра едилмяси 

щалларында).  

Мянфяятин вя тядавцлдя олан ади сящмлярин орта щесабла мигдарынын мцмкцн 

олан артымлары:  

 конвертасийа едилян гиймятли каьызларын щям нювц вя бурахылышы цзря;  

 сящмлярин емитентдян алыныб-сатылмасына даир щяр мцгавиля цзря щесабланыр.  

Мянфяятин мцмкцн олан артымыны мцяййян едян заман конвертасийа едилян 

гиймятли каьызлара вя мцгавиляляря аид бцтцн эялирляр вя хяржляр щесаба алыныр.  

Беля хяржляр ашаьыдакылар ола биляр: 

- бурахылышы шяртляриня уйьун олараг ади аксийалара конвертасийа едиля билян 

имтийазлы сящмляр цзря щесабланан дивидентляр;  

- хцсуси конвертасийа едилян истигразлар цзря юдянилян фаизляр; 

- конвертасийа едилян гиймятли каьызларын йерляшдирилмя гиймяти вя номинал 

дяйяри арасында фяргин силиндийи мябляьляр, яэяр онлар номинал дяйяриндян ашаьы 

гиймятля йерляшдирилмишдирся;  

- диэяр аналоъи хяржляр. 

Беля эялирляр ашаьыдакылар ола биляр:  

- конвертасийа едилян гиймятли каьызларын йерляшдирилмя гиймяти вя номинал 

дяйяри арасында фяргин силиндийи мябляьляр, яэяр онлар номинал дяйяриндян йцксяк 

гиймятя йерляшдирилмишдирся;  

- диэяр аналоъи эялирляр.  

База мянфяятинин мябляьинин мцмкцн олан дяйишилмясини щесаблайаркян (йяни 

дурулашмыш мянфяятин мябляьини мцяййян едяркян) эюстярилян хяржлярин мигдары 

ады чякилян эялирлярин мябляьляри гядяр азалдылыр.  

Жямиййятин активлярини мцвафиг сурятдя артырмадан тядавцлдя олан ади 

сящмлярин мигдарынын мцмкцн олан артымы ашаьыдакы кими мцяййян едилир:  
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,
BD

SM  ) YQ(BD   

бурада БД - бир ади сящмин базар дяйяридир, щесабат дюврц ярзиндя орта щесабла 

базар дяйяри кими мцяййян едилир; ЙГ - мцгавилядя мцяййян едилмиш шяртляря 

уйьун олараг бир ади сящмин йерляшдирмя гиймятидир; СМ-алынма мцгавиляси цзря 

ади сящмлярин цмуми мигдарыдыр. 

Ади сящмлярин сайынын мцмкцн олан артымы:  

- щесабат дюврцнцн яввялиндян;  

- конвертасийа едилян гиймятли каьызларын бурахылышы вя йа алынма мцгавиляси 

баьланмасы тарихиндян (яэяр бу щадисяляр щесабат дюврц ярзиндя баш вермишдирся) 

тядавцлдя олан ади сящмлярин орта щесабла сайыны щесаблайаркян нязяря алыныр.  
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NƏTİCƏ 

 
Dissertasiya işində aparılmış tədqiqatın yekunlarını ümuimləşdirərək aşağıdakı 

nəticələri cıxarmaq və müəyyən edilmiş nöqsan və catışmazlıqları aradan qaldırmaq 

ücün aşağıdakı təkliflər verilmişdir:  

1. Müasir dövrdə mənfəət müəssisənin öz xərcini ödəməsi və əlavə gəlir əldə 

etməsi prosesi, təsərrüfat subyektlərinin istehsal, investisiya, kommersiya və maliyyə 

fəaliyyətinin yekun nəticə göstəricisi olmaqla, iqtisadiyyatda baş verən keyfiyyət 

dəyişikliklərini özündə əks etdirir. Ona görə də, təcrübədə müəssisənin (firmanın) 

təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin kompleks təhlilinin mənfəət və rentabellikdən 

başlanılması məqsədəuyğun sayılır. Bazar münasibətləri şəraitində mənfəətin idarə 

olunması onun formalaşması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi prosesinin sistemli 

təhlili metodikasının işlənib hazırlanmasını obyektiv zərurətə cevirir. Cünki, belə bir 

metodika həm daxili istifadəcilər və həm də vergi orqanları, kreditorlar və investorlar 

ücün vacib olmaqla, mənfəətin mütləq məbləğinin, təsiscilərin və səhmdarların 

gəlirlərinin artırılması üzrə müəssisənin potensial imkanını müəyyən etməyə və 

təsərrüfat subyektlərinin maliyyə «sağlamlığını» dəqiq proqnozlaşdırmağa imkan 

verir.  

2. Mütərəqqi təsərrüfatcılıq formalarının inkişafı və bazar iqtisadiyyatına kecidlə 

əlaqədar olaraq idarəetmənin ən mühüm funksiyalarından biri sayılan iqtisadi təhlilin 

vəzifələr kompleksi genişlənir, tədqiq edilən hadisə və proseslərin qarşılıqlı əlaqəsi 

daha da mürəkkəbləşir, amilli (coxamilli) təhlilin dəqiqliyinə və operativliyinə təlabat 

artır. Bu isə, öz növbəsində, maliyyə nəticələrinin iqtisadi təhlilinin mövcud 

metodikasının mühasibat ucotu və hesabatlarının beynəlxalq standartların tələblərinə 

uyğun şəkildə təkmilləşdirilməsini və ona yeni aspektlərin əlavə olunmasını tələb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, belə bir vəziyyət ilk növbədə müəssisənin maddi, əmək və 

maliyyə resurslarından istifadə səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan verən mənfəət və 

rentabellik göstəricilərinə aiddir. Cünki, bazar iqtisadiyyatına kecid şəraitində mənfəət 

müəssisənin (firmanın) istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin son maliyyə nəticələrinin 

qiymətləndirilməsində əsas keyfiyyət göstəricisi hesab olunur. Bundan başqa, müasir 



71 
 

dövrdə mənfəət müəssisənin elmi-texniki, iqtisadi və sosial inkişafı ücün əsas vəsait 

mənbəyi rolunu oynayır. Göründüyü kimi, müxtəlif mülkiyyət münasibətləri şəraitində 

istehsalın inkişafının sürətləndirilməsi və onun iqtisadi səmərəliliyinin 

yüksəldilməsində mənfəət göstəricisi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu, hər şeydən 

əvvəl, bizim fikrimizcə, bazar münasibətlərini tənzimləyən iqtisadi qanunların 

fəaliyyəti ilə də bilavasitə əlaqədardır. 

3. Bazar münasibətlərinə kecid şəraitində mənfəət yalnız müəssisənin 

kommersiya fəaliyyətinin nəticələrindən deyil, eləcə də satılan məhsulun (iş və 

xidmətlərin) maya dəyərindən, satış qiymətindən, satışın həcmi və strukturundan, 

istehsal olunmuş məhsulun keyfiyyətindən, material resurslarının bazar qiymətlərindən 

də asılıdır. Ona görə də, mənfəəti yaradan amillərin düzgün müəyyən edilməsi və 

onların dəqiq təsnifatı iqtisadi təhlilin yeni metodikasının hazırlanması ücün nəzəri və 

praktiki əhəmiyyətə malikdir. Bu da, öz növbəsində bazar situasiyalarını nəzərə 

almaqla müəssisənin fəaliyyətinin son maliyyə nəticəsi sayılan mənfəətin dərindən və 

hərtərəfli təhlil edilməsi və qiymətləndirilməsini tələb edir. 

4. Bazar münasibətlərinə kecid dövründə  iqtisadiyyatda müəssisənin yeri 

tamamilə yeni parametlər, funksiyalar baxımından təyin edilir. Onun fəaliyyətinin 

effektliyi  müəssisənin real iqtisadi müstəqilliyini, rəqabətetmə qabiliyyətini, daxili və 

xarici bazarlarda vəziyyətini təmin edən idarəetmə fəaliyyətindən bilavasitə asılıdır. 

Hal-hazırda müəssisələrdə aparılan mühasibat (maliyyə) ucotu idarəetmənin bütün 

mərhələlərində  idarəetmə funksiyalarını icra edən vəzifəli  şəxslərin idarəetmə ücün 

tələb olunan  informasiya ilə təmin edə bilmir. Maliyyə ucotu özünün  spesifik 

xarakterinə görə bazar münasibətləri şəraitində daxili idarəetmə ücün tələb olunan 

strategiya və taktikanı  hazırlamaq ücün lazım olan  informasiyanı verə bilmir. 

5. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyətdə olan müəssisələrdə məhsul (iş və 

xdmətlər) istehsalının zərərsizliyi onların fəaliyyətlərinin davam etdirilməsi, 

genişləndirilməsi, istehsal prosesinin dəyişdirilməsi, müflisləşməsi və xüsusi vəsaitin 

azalmasının qarşısının alınması ücün zəruri şərtdir. Bu səbəbdən də sahibkarlar 

məhsul, iş və xidmətlər  istehsalına başlamazdan, malalanlarla müqavilə bağlamazdan, 

sifarişlər qəbul etməzdən, habelə buna planı tərtib etməzdən əvvəl, həmcinin daxili və 

xarici bazarlarda manatın məzənnəsi dəyişdikcə, həm bütövlükdə məhsul, iş və  
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xidmətlər istehsalının, həm də ayrı-ayrı məhsul ceşidləri üzrə istehsalın zərərsizliyini 

təyin etməlidir. 

6. Bazarın formalaşması və onun nizamlanması metodlarının hazırlanması bazar 

elementlərinin – tələbat və qiymətlərin qarşılıqlı asılılığını və əlaqələrini aşkar edir. 

Bazar iqtisadiyyatı  şəraitində bu sistemin  hər bir elementi hər an dəyişilir və isthsal, 

məsrəflər və gəlirlərdən asılı olur. Müəssisələrdə istehsalın zərərsizliyinin təhlili 

istehsalın həcminin satışdan alınan gəlirin, xərclərin və xalis mənfəətin dəyişilməsi 

arasında asılılığı öyrənmək məqsədilə aparılır. Bu  halda  məhsul buraxılışının təhlilinə 

xüsusi diqqət yetirilir. Cünki, bu təhlil müəssisə rəhbərliyinə istehsalın həcminin kritik 

(ölü) nöqtəsini təyin etməyə imkan verir. Məhsul  satışından bütün gəlir həmin 

məhsulun istehsal məsrəflərinə bərabər  halda kritik nöqtə hesab olunur. 

7. Müəssisədə istehsalın zərərsizliyinin təhlili qısa bir zaman ərzində satışın 

həcmi, xərclər və mənfəət arasında asılılığını təyin etməyə imkan verir. Təhlilin 

nəticələrinə istinad etməklə tövsiyyələr hazırlanan dövr həmin dövrdə  müəssisədə 

mövcud olan istehsal gücü ilə məhdudlaşır. Beynəlxalq praktikada, xüsusilə də qərb 

ölkələrinin təcrübəsində istehsalın həcminin kritik nöqtəsini təyin etmək ücün  tənlik 

(bərabərləşdirmə), marcinal  gəlir və qrafika metodlarından istifadə edilir. Qrafika 

metodu Qərb ölkələrində zərərsizlik nöqtəsinin, mənfəətliliyinin təyin edilməsində, 

habelə mənfəətə  daimi və dəyişən xərclərin, qiymətlərin,  satışın həcminin 

dəyişilməsinin təsirinin  hesablanmasında ən cox istifadə olunan metodlardan biridir. 

Bu metod reallaşdırılan məhsula aid xərc və gəlirlərə, zərərsizlik nöqtəsi və mənfəətə, 

reallaşan məhsulun həcminə dair  göstərişlərin  əyaniliyini təmin etməklə yanaşı, 

qarşılıqlı əlaqələri və  asılılıqları əyani surətdə təsvir edir.  (qrafiklərin köməyi ilə).  Bu 

metodda kritik nöqtənin təyin edilməsinə dair qrafikləri quran zaman iqtisadi və  

mühasibat  modellərindən istifadə edilir. 

8. Müəssisələr istehsal etdiyi məhsula, gördüyü işlərə, göstərildiyi xidmətlərə 

tələbatı, habelə istehsalat və sosial  inkişafının təmin edilməsi, onun  işcilərin şəxsi 

gəlirlərinin yüksəldilməsi zərurətini nəzərə alaraq öz fəaliyyətini  planlaşdırır və 

inkişaf perspektivlərini müəyyən edir. Bütün bunlar idarəetmə qərarları hazırlamaq və 

icra etməklə tənzimlənir. Sahibkarlıq  fəaliyyətində idarəetmə qərarları plan, normativ, 

texnoloci, ucot və analitik informasiyalardan  istifadə etməklə aparılan  təhlilin 
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nəticələrinə istinad etməklə  hazırlandıqda daha təsirli, icra mexanizmi isə asan olur. 

İdarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət və işlərin gedişatı zamanı  onların 

tənzimlənməsi operativ ucot məlumatlarını müvafiq plan, normativ  məlumatları ilə 

təmin edilir. Müəssisənin gələcək inkişafının planlaşdırılması və koordinasiya edilməsi 

də ucot  informasiyası əsasında xüsusi təhlil üsullarının köməyi ilə aparılan analitik 

hesablamalara  əsaslanır. Deməli, bazar münasibətləri şəraitində  idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsində, eləcə də  həm sahibkarların həm də dövlətin mənafeyi  

baxımından  tamamilə yenidən qurulması  idarəetmə təhlilinin təşkilini, təhlilin təşkili  

isə onu lazım olan informasiya ilə təmin edən idarəetmə ucotu təşkili və aparılmasını 

tələb edir.  
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