
 

                       Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

                        Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

                                “Magistr Hazırlıq Mərkəzi” 

                        Əlyazması hüququnda 

 

                            Şərifov Şamxal Şamil oğlu 

 

 

           Mövzu:   “Nəqliyyatda nizamnamə kapitalının formalaşmasının 

                            uçotunun təkmilləşdirilməsi” 

 

 

                           M a g i s t r    d i s s e r t a s i y a s ı  

 

 

   İstiqamətin şifri və adı                 İİM - 010000 “İqtisadiyyat” 

   İxtisasın şifri və adı                      İİM – 060402 “Mühasibat uçotu və audit” 

 

 

   Elmi rəhbər:                                                                i.e.n., dos. Ə.A.Sadıqov 

   Magistr proqramının rəhbəri:                                  prof. Ə.İ.Daşdəmirov 

 “Mühasibat uçotu kafedrasının müdiri:                    prof: S.M.Səbzəliyev 

 

 

 

 

 

 

               Bakı – 2016 



 2 

 

 

                                       M ü n d ə r i c a t  

 

GİRİŞ........................................................................................................................4 

I FƏSİL. Bazar münasibətləri  şəraitində nəqliyyat müəssisəsinin kapital və   

                ehtiyatlarının uçotunun təşkili məsələləri...........................................10 

1.1.Nəqliyyat müəssisəsinin kapital və ehtiyatlarının mənbələri,  

      onların məzmunu və əhəmiyyəti............................................................10 

1.2. Müəssisədə kapital və ehtiyatların mənbələrinin yaradılması və   

       istifadəsinin uçotu qarşısında duran vəzifələr..................................17 

1.3. Müəssisədə yaradılan kapitalların və ehtiyatların mənbələri...........22 

1.4. Məqsədli maliyyələşmələrinvə daxil olmaların uçotunun təşkili......25 

II FƏSİL.Nəqliyyat müəssisələrinin özəlləşdirilməsi şəraitində nizamnamə  

                 kapitalının formalaşmasının uçotunun təkmilləşdirilməsi məsələləri..31 

         2.1. Nəqliyyat müəssisəsində nizamnamə kapitalının formalaşması  

                qaydası  və onun uçotunun təşkili....................................................31 

         2.2. Nizamnamə kapitalının sintetik və analitik uçotu və onun  

                təkmilləşdirilməsi.............................................................................34 

         2.3. Müəssisədə təsisçilərlə hesablaşmaların uçotunun təşkili məsələləri.38 

         2.4.Nəqliyyatda  daşınmadan əldə edilən gəlirlərin və iqtisadi  

               həvəsləndirmə fondlarının əmələ gəlməsinin uçotu.................................46 

III FƏSİL.Müasir iqtisadi şəraitdə nəqliyyat müəssisəsinin  

                   özəlləşdirilməsi əməliyyatlarının uçotunun təşkili...........................53 

         3.1. Özəlləşdirmənin ümumi vəziyyəti və nizamnamə kapitalının  

                yaradılması  prosesi........................................................................53 

         3.2. Açıq tipli səhmdar cəmiyyətlərində səhmlərə görə hesablaşmaların  

                və özəlləşdirilmiş müəssisələr üzrə alıcıların məsrəflərinin uçotu.....63 

         3.3. İcarə edilmiş müəssisələrin özəlləşdirilməsinin mühasibat uçotunun  

                xüsusiyyətləri...................................................................................69 



 3 

         3.4. Özəlləşdirmə nəticəsində yeni yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərinin  

                fəaliyyətinin uçotda əks etdirilməsi...............................................73  

               Nəticə və təkliflər...........................................................................75 

               İstifadə olunan ədəbiyyatların siyahısı................................................78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

                                             Giriş 

 

        Mövzunun aktuallığı. Bazar münasibətlərinin inkişafı, xarici iqtisadi 

əlaqələrin liberallaşması, beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiya ölkədə rəqabət 

qabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını zərurətə çevirir. Müasir dövrün reallığına 

çevrilən qloballaşma fonunda c\xarici investisiyalardan istifadə milli iqtisadiyyatın 

inkişafının mühüm şərti sayılır. İlkin səbəbi daxili imkanların məhdudluğu olan xarici 

investisiya qoyuluşları ölkədə xüsusi mühit formalaşdırır. İnkişafa yönümlü bu mühitdə 

ziddiyyətlər kəskinləşmələrə meyillidir və onların tədqiqi mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Xarici ölkələrdə iqtisadi əlaqələrin inkişafı və möhkəmləşdirilməsi xarici kapital və 

texniki investisiyalar əsasında böyük miqdarda birgə müəssisələrin yaradılması 

respublikamızda mövcud olan uçotun bilavasitə sərbəst bazar iqtyisadiyyatının 

tələblərinə müvafiq qurulmasını tələb edir. 

Azərbaycan Respublikasının bazar iqtisadiyyatına keçməsi ilə əlaqədar 

respublikada müxtəlif mülkiyyət formaları müəssisə və təşkilatların sayı artmış və 

onlara iqtisadi müstəqillik verilmişdir. 

Həmin müəssisə və təşkilatlar fəaliyyət dövrü ərzində informasiya və ona elmi –

metodik bazanın yaradılması, mühasibat uçotunun qurulması, maliyyə, vergi 

qanunvericiliyi, bank və sığorta işi sahəsində bir sıra problemlərlə qarşılaşırlar.  Bu cür 

problemlərin aradan qaldırılması və təsərrüfat subyektlərinin maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş elmi-praktiki təkliflər verilməsi mühüm 

məsələlərdən biridir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşamaq və müəssisənin müflisləşməsinə imkan 

yaratmamaq üçün maliyyənin necə idarə edilməsini, nizamnamə kapitalının 

formalaşmasını, onun tərkibi və əmələ gəlmə mənbələri üzrə onun strukturunun necə 

olmasını, ümumi kapitalın və borc kapitalının hansı payda olmalarını, eyni zamanda 

müəssisənin işgüzar fəaliyyətini, likvidliyini, maliyyə, sabitlik, müstəqillik və asılılıq 

əmsallarını, ödəniş qabiliyyətini, müəssisənin kredit-ödəmə qabiliyyətində olmasını, 

rentabellik həddini, maliyyə vəsaitinin effetkliyini və bu və ya digər bazar iqtisadiyyatı 

anlayışını və habelə metodikasını bilmək lazımdır. 
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Mülkiyyət formasından və tabeçiliyindən asılı olamayaraq hər bir müəssisə 

mənfəətlə işləməyə, büdcə, banklar, mal satanlar, özünün işçiləri, onunla qarşılıqlı 

əlaqədə olan digər müəssisə, idarə və təşkilatlar qarşısında hesablaşma öhdəliklərini 

vaxtında yerinə yetirməyə, uzunmüddətli aktivlərini qorumağa və daima artırmağa 

borcludur. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində cəmiyyətin tələbatının hər tərəfli öyrənilməsi, elmi-

texniki tərəqqinin müasir vəziyyətinin və perspektivinin təhlil edilməsi və istehsalın real 

imkanlarının obyektiv uçota alınması əsasında makroiqtisadiyyatın inkişafını onların 

ayrı-ayrı sahələrinin temp və nisbətlərini müəyyən edir. Material, əmək və maliyyə 

resurslarının bölgüsü tələb olunmasına müvafiq olaraq həyata keçirilir. Ona görə də, 

təsərrüfatda bazara uyğun olaraq rəhbərlik makroiqtisadiyyatın inkişafını onların ayrı-

ayrı sahələri arasında zəruri nisbət yaratmaqla və bu nisbətləri daim saxlamağa, 

istehsalı, tədavülü və bölgünü fasiləsiz vahid proses kimi birləşdirməyə, resursların 

səmərəli bölüşdürülməsi və qənaətlə istifadə olunmasını həyata keçirməyə və bunun 

sahəsində iqtisadiyyatın yüksək templə inkişafına nail ilmağa imkan yaradır.  

Bazar münasibətləri şəraitində mənfəət yığımı təsərrüfat subyektlərinin inkişafının 

əsasını təşkil edir. Mənfəət yığımı müəssisənin bütün fəaliyyət dövrü ərzində qazandığı 

mənfəətdir. Müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət keçmiş illərin bölüşdürülməmiş 

mənfəəti, ehtiyat kapitalı, yığım kapitalı və hesabat ilinin xalis mənfəəti yığılan 

mənfəəti hesab edilir. 

Deyilənlərdən aydın olur ki, fəaliyyətdə olan nəqliyyat müəssisələrində ehtiyat və 

yığım fondlarının, sosial sferalar fondlarının yaradılmasına, istehlaka yönəldilən 

vəsaitin çoxaldılması problemlərinin həlli ilk növbədə mənfəətin çoxaldılmasından 

bilavasitə asılıdır. 

Bazar münasibətləri şəraitində mənfəətlə işləməyən, mənfəət yığımını təmin 

etməyən təsərrüfat subyektləri özlərinin əsas və dövriyyə kapitalını qoruya bilmir, zərər 

məbləğləri çoxaldıqcaxüsusi kapital azalır, kreditor borcları artır, vəsait mənbələrində 

cəlb edilməsində vəsaitlərin xüsusi çəkisi yüksəlir. Belə bir şəraitdə mənfətlə işləməyən 

müəssisə iflasa uğrayır və investorların arzu və istəklərindən asılı olmayaraq ləğv edilir. 
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Beləliklə, dissertasiya mövzusunun aktuallığı onunla izah olunur ki, indiki bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyətdə olan nəqliyyat müəssisələrində mənfəətlə işləməyən, 

mənfəət yığımı hesabına təsərrüfat subyektinin xüsusi vəsaitini, əsas nizamnamə 

kapitalını çoxaltmadan, büdcə və digər orqanlarla qarşılıqlı əlaqədə olan müəssisələr 

bank idarələri, əmlak kollekivi, investorlar, digər tədiyyəçilər qarşısında öhdəliklər 

yerinə yetirmək, maliyyə qoyuluşunda investorların marağını təmin etmək, müəssisənin 

müflisləşməsinin qarşısını almaq qeyri mümkündür. 

Araşdırmalar göstərir ki, sənayedə yeni bazar strukturunun səmərəli fəaliyyəti 

məhsul istehsalı və satışının səviyyəsinin yüksəldilməsi olan elmi-texniki, sosial-

iqtisadi, hüquqi və başqa amillərlə bağlıdır. Bu amillər kompleksi sistemində mövcud 

potensialdan, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən nisbətən təşkil iqtisadi 

münasibətlərdən, əsas uçot və təhlil formalarından istifadə etməklə, iqtisadi inkişafın 

özəlləşdirmə şəraitində nizamnamə kapitalının formalaşmasının uçotunun 

təkmilləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar dissertasiya işi üzrə 

mövzunun seçilməsi və tədqiqat dairəsinin müəyyənləşdirilməsində əsas amil olmuşdur.   

Mövzunun öyrənilmə vəziyyəti. İqtisadi inkişafın bazar münasibətlərinə keçməsi, 

müxtəlif mülkiyyətli təsərrüfat formalarının inkişafı və özəlləşdirmə şəraitində 

nizamnamə kapitalının formalaşmasının uçotunun təkmilləşdirilməsi problemi inkişaf 

istemli ölkələrin iqtisadçı alimlərinin diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Müstəqil respublikanın iqtisadçı alimlərinin əsərlərində, elmi-tədqiqat xarakterli 

araşdırmalarında nizamnamə kapitalının formalaşmasının uçotuna dair yazılara tez-tez 

rast gəlinir. Lakin, bu araşdırmalarda indiki şəraitdə, bazar münasibətlərinə keçid 

mərhələsi üçün ölkənin potensial ehtiyyatlarının səfərbər edilməsi, elmi-texniki 

tərəqqinin son nailiyyətlərindən istifadə olunması və bu yolla nizamnamə kapitalının 

səmərəliliyinin səviyyəsinin yüksəldilməsinə lazımınca diqqət yetirilir. Odur ki, 

respublika iqtisadiyaytının çox vacib sahələrindən biri olan nəqliyyatda nizamnamə 

kapitalının formalaşmasının uçotunun dərindən tədqiq olunması tələb olunur. Bütün 

bunlar mövzunun seçilməsinə, onun məqsəd və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsinə 

səbəb olmuşdur.  
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Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatda məqsəd bazar münasibətlərinə 

keçidin prinsipləri nəzərə alınmaqla mülkiyyətin və təsərrüfatçılığın müxtəlif 

formalarının fəaliyyəti şəraitində respublikada sənayenin inkişafı, özəlləşdirmə 

şəraitində formalaşmasının uçotunun təkmilləşdirilməsinə dair nəzəri və praktiki 

əhəmiyyətə malik, elmi cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər hazırlamaqdan ibarətdir.  

      Tədqiqatın məqsədinə müvafiq olaraq aşağıdakı vəzifələr 

müəyyənləşdirilmişdir: 

a) Bazar münasibətlərinə keçidin prinsipləri nəzərə alınmaqla sənayenin inkişafı 

şəraitində nizamnamə kapitalının formalaşmasının uçotunun təşkili və təhlilinin nəzəri 

metodoloji məsələlərini araşdırmaq, onun prinsip və xüsusiyyətlərini dəqiqləşdirmək. 

b) Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı ilə nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının 

uçotunun təşkili və təhlili arasındakı qanunauyğunluqları açmaq 

c) Müəssisədə nizamnamə kapitalının formalaşdırılması üzrə informasiyaların 

alınması və təhlilinin müasir vəziyyətini və s. öyrənmək. 

Tədqiqatın obyekti. Tədqiqat obyekti respublikada fəaliyyət göstərən şərabın 

təkrar emalı müəssisəsi açıq tipli səhmdar cəmiyyəti olan Bakı Şampan Şərabları 

zavodunun avtomobil təsərrüfatı seçilmişdir. 

Tədqiqatın metodu. Tədqiqatın nəzəri metodoloji əsaslarını aparıcı iqtisadçı 

alimlərin əsərləri. Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunları və normativ hüquqi 

sənədləri təşkil edir. Dissertasiya işində iqtisadi-statistik təhlil, müqaisə, müşahidə və 

başqa üsullardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın mənbələri. Açıq tipli səhmdar cəmiyyəti olan Bakı Şampan Şərabları 

zavodunun avtomobil təsərrüfatının son illərin uçot və hesabat sənədlərindən. Həmçinin 

respublika Dövlər Statistika Komitəsinin və başqa mənbələrin rəqəm məlumatlarından 

istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiya işinin elmi yeniliyi 

və praktiki əhəmiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir:  

- bazar münasibətlərinin prinsipləri sahibkarlıq fəaliyyəti nəzərə alınmaqla 

şərabçılığın inkişafını, nizamnamə kapitalının formalaşmasının uçotunun təşkili və 

təhlilini xarakterizə edən göstəricilər sistemini müəyyənləşdirir. 
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- elmi-texniki tərəqqinin inkişafı ilə nizamnamə kapitalının formalaşmasının 

uçotunun təşkili və təhlilinin arasında mövcud qanunauyğunluqlar, qarşılıqlı 

münasibətlər öyrənilir. 

- bazar münasibətləri şəraitində müəssisədə nizamnamə kapitalının 

formalaşdırılmasının uçotunun təşkilinin yaxşılaşdırılması istiqamətləri elmi cəhətdən 

asılıdır. 

- özəlləşdirmə şəraitində müəssisədə nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının 

uçotunun təşkili və təhlilinin aparılması qaydalarının təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinə 

dair təkliflər irəli sürülür. 

 Tədqiqat işinin praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiya işinin praktiki əhəmiyyəti 

ondan ibarətdir ki, burada şərh olunan müəssisənin kapital və ehtiyatlarının 

mənbələrinin yaradılması və istifadəsi metodikasına dair yeniliklərdən nəinki Bakı 

Şampan Şərabları zavodunda eyni zamanda fəaliyyətdə olan digər istehsal 

müəssisələrində özəlləşdirmə şəraitində nizamnamə kapitalının formalaşmasının 

uçotunun yaxşılaşdırılması və idarəetməyə dair qərarların hazırlanmasında istifadə 

edilər bilər. 

İşin quruluşu və həcmi. Dissertasiya işi giriş, üç fəsil, nəticə və təkliflərdən ibarət 

olmaqla yanaşı, işin axırında istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı ilə başa çatır. 

Dissertasiya işinin birinci fəslində bazar münasibətləri şəraitində müəssisəyə 

məxsus olan xüsusi kapital və ehtiyatların uçotunun təşkili və vəzifələri əhatə 

olunmuşdur. Burada eyni zamanda müəssisənin xüsusi kapital və ehtiyatların 

yaradılması mənbələri öz əksini tapmışdır. 

Birinci fəsildən əvvəl, yəni dissertasiya işinin girişində müəssisənin nizamnamə 

kapitalının mahiyyəti hər tərəfli işıqlandırılmış və dissertasiya işinin yazılmasının 

məqsədi və vəzifəsi öz əksini tapmışdır. 

Dissertasiya işinin ikinci fəslində müəssisənin özəlləşdirilməsi şəraitində 

nizamnamə kapitalının formalaşdırılması qaydası və uçotu ayrı-ayrılıqda geniş şərh 

olunmuşdur. 

Üçüncü fəsildə müəssisənin özəlləşdirilməsi şəraitində nizamnamə kapitalının 

yaradılması prosesi və istifadəsi geniuş əhatə olunmuşdur. Axırda işə yeni yaradılmış 
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səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinin uçotda əks etdirilməsi şərh edilmişdir. İşin axırında 

işdən çıxan nəticələr və əməlli təkliflər verilir, istifadə olunmuş ədəbiyyat sıyahısı öz 

əksini tapır. İş bir yarım intervalda kompyuter yazısı ilə 80  səhifədən ibarətdir. İstifadə 

olunmuş ədəbiyyat sıyahısında 31 adda mənbə göstərilir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 I FƏSİL. Bazar münasibətləri  şəraitində nəqliyyat müəssisəsinin kapital və   

                                   ehtiyatlarının uçotunun təşkili məsələləri 

 1.1. Nəqliyyat müəssisəsinin kapital və ehtiyatlarının mənbələri, onların  

                                    məzmunu və əhəmiyyəti 
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Идаряетмянин индики шяраитиндя республиканын игтисади сийасятинин апарыъы 

щялгясини макроигтисадиййатын бцтцн сащяляринин интенсив инкишаф йолуна кечирилмяси 

вя иътимаи истещсалын вя фярди истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси тяшкил едир. 

Дювлятин бу курсунун ардыъыл йериня йетирилмясиндя  базар игтисадиййатынын тятбиги 

ясасында тясяррцфат механизминин йенидян гурулмасы о ъцмлядян дя мцяссися 

коллективляринин ишин сон нятиъяси иля мадди ъящятдян мараьынын эцъляндирилмяси 

мцщцм рол ойнайыр.  

Açıq tipli səhmdar cəmiyyəti olan Bakı Şampan Şərabları Zavodunda 

avtonəqliyyatın istismarının mühasibat uçotu ümumi istifadədə olan avtomobil 

nəqliyyatı müəssisələrindəki uçota oxşar təşkil olunur. Lakin xidmətlərin növləri üzrə 

məsrəflərin bölüşdürülməsində, maliyyə nəticələrinin müəyyən edilməsində, xüsusi 

təyinatlı fondların yaradılmasında və b. bəzi xüsusiyyətlər vardır. Uçotun şərh edilməsi 

metodikasını sadələşdirmək məqsədi ilə müəssisələrin adı da şərti olaraq vümumi 

istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı müəssisələrini avtomobil müəssisələri, müəssisə və 

birliklərin avtomobil istehsalatını isə avtomobil təsərrüfatı kimi adlandırmaq 

məqsədəuyğundur. 

Йени ъямиййятин гурулмасы ишиндя базара кечидин мющкямляндирилмясиня вя 

ишчилярин мадди ъящятдян марагландырылмасына бюйцк ящямиййят верилир. 

Халгын мадди рифащ щалынын йцксялдилмяси базара кечид шяраитиндя республиканын 

сийасятинин ян йцксяк мягсядидир. Она эюря дя иътимаи истещсалда  мадди 

щявясляндирмя щазырки дюврдя ян ясас проблемлярдян биридир.  

Бакы Шампан шяраблары заводунда avtomobil təsərrüfatı ишчиляринin мадди 

щявясляндирилмяси 2 формада: фярди вя коллектив формада фяалиййят эюстярир. 

Шяхси щявясляндирмя ямяйя эюря бюлэц принсипляриня ясасланыр вя фярди 

марагландырманын ясас формасы ямяк щаггы системидир. Бу ися мцяссися иля айры-айры 

ишчиляр арасындакы мцнасибяти ифадя едир.  

Коллектив мадди щявясляндирмя иля ямяйя мадди щявясляндирмяни коллектив 

формада щяйата кечирир. Яэяр шяхси мадди мараг ишчилярин анъаг юз ямяйинин 

нятиъясиня игтисади мараг йарадырса, коллектив мадди-мараг ися иътимаи истещсалын 
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инкишафына игтисади мараг йарадыр. Она эюря дя мцяссисянин мянафе иля шяхси 

мянафенин дцзэцн ялагяляндирилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. 

 Бакы шампан шяраблары заводунун ишини еля гурмаг лазымдыр ки, фящлялярин 

газанъы  мящсул истещсалынын цмуми цсуллары иля уйьунлашдырылсын, ямяйин нятиъяляриня 

мцяссися коллективинин мадди ъящятдян марагландырылмасы тямин едилмядян базар 

игтисадиййатынын мцщцм принсипи олан  мцяссисянин юз ишчи цчцн мясулиййят дашымасы 

принсипи лазыми нятиъя веря билмяз. 

Щяр бир ишчинин онун шяхси ямяйиня эюря мадди ъящятдян щявясляндирилмяси иля 

йанашы цмуми ишин нятиъяляриня эюря бцтцн коллективин мадди мараьыны тямин етмяк 

лазымдыр. 

Билаваситя истещсалчыларын юз ямякляринин мящсулунда онларын коллектив ямяйи иля 

йарадылан мцяссися мянфяятиндя мараьын беля сых ялагяляндирилмяси, коллектив ямяк 

щаггы формаларынын эениш вя мцхтялиф шякилдя тятбиг олунмасы бунлар бюйцк игтисади  

вя  иътимаи ящямиййятя маликдир. Бу иътимаи мянафе иля шяхси мянафейин даща дцзэцн 

ялагяляндирилмясиня имкан верир. Коллективин щяр бир цзвц эюрцр ки, онун ямяк 

щаггы няинки юз шяхси ямяйи сащясиндя йцксяк олур, щям дя она эюря ки, щямин ямяк 

коллективинин йцксяк газанъынын бир щиссясидир, бу ися гурулушун мащиййятиня 

тамамиля уйьун эялир. 

Иътимаи формада щявясляндирмя билаваситя ямяйин сон нятиъяляри иля баьлыдыр вя 

мцяссися коллективинин мцкафатландырылмасы мцяссися фяалиййятинин йекунундан 

асылыдыр. Ишчилярин мадди щявясляндирилмясинин конкрет малиййяляшмя методуну 

мцяссисядя истещлак фондларынын йарадылмасы тяшкил едир. Истещлак фондлары коллектив 

характер дашыйыр.  

Хцсуси тяйинатлы фондлар истещлакы йериня эюря вя бюлэцнцн щяйата кечирилмяси 

хцсусиййятиня эюря 2 група айрылыр. 

1. Щявясляндирмя фондлары (истещлак фондлары) 

2. Истещсалын инкишафы вя тякмилляшдирилмяси фонду (йыьым фондлары) 

        Бу фондлар ясасян 2 вязифяни щяйата кечирир. 

1. Мадди истещсал сферасында чалышан ишчилярин вя бцтцн республика  

                ящалисинин мадди рифащ щалынын йахшылашдырылмасы. 

2. Истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси. 
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Бу фондун тяшкили вя истифадяси истещсал коллективи цзвляриндя ямяйя шцурлу 

мцнасибят рущу ашылайыр. 

Мцяссисянин капитал вя ещтийатларынын щяъминин эенишляндирилмяси ямяк 

мящсулдарлыьынын артырылмасы, хаммал вя материаллардан даща гянаятля истифадя 

етмяйя, мящсул кейфиййятинин йцксялдилмясиня, ясас истещсал фондлары ващидиня эюря 

мящсулун щяъминин артмасына бюйцк тясир эюстярир. Ъямиййятдя ямяк мящсулдарлыьы 

ня гядяр чох оларса, фонд ващидиня эюря мящсулун щяъми ня гядяр чох оларса, щяр 

тон хаммалдан вя материалдан  ня гядяр чох мящсул истещсал едилярся, ишчилярин 

мадди рифащ щалынын йахшылашдырылмасы цчцн сярф едилян истещлак фондлары бир о гядяр 

сцрятля артыр. Бурадан да истещсалын йцксялдилмясиндя вя башга тядбирлярин 

эюрцлмясиндя ишчилярин билаваситя мараглы олмасы иряли эялир. Зящмяткеш бир тяряфдян 

ишчи гцввясини ъямиййят цчцн сярф едир, диэяр тяряфдян ися там фярди инкишаф цчцн шяраит 

тяляб едир. 

Истещлак фондларынын армасы иля  ишчилярин реал эялиринин чохалмасына сябяб олур. 

Истещсал сямярялилийинин йцксялдилмясиндя  капиталлар вя ещтийатлар мцщцм рол 

ойнайыр. 

Мянфяят щесабына мцяссисянин низамнамя капиталынын щяъминин 

эенишляндирилмяси, истещсалын еффектлийинин йцксялдилмяси вя ялавя мящсул истещсалы 

цчцн ясас йоллардан биридир. Бу проблемин щялли бир шейдян яввял мцяссися вя 

коллективин юзцндян асылыдыр. Мцяссися коллективи ня гядяр интенсив ишляйирся, дахили 

истещсал ещтийатларындан бир о гядяр йахшы истифадя едирляр, техники тяряггинин суряти 

артыр, ялавя мящсул истещсалы чохалыр. Тябиидир ки,  беля истещсал сащяляри иля ялавя 

щявясляндирмяйя даща чох ъялб едилир. Бурадан да гануна уйьун олараг коллективин 

ямяк щаггы системи, коллектив марагландырма фондларындакы бюлэц мцнасибятляри 

йахшылашыр. 

Мянфяятдян низамнамя, ялавя вя ещтийат капиталына айрылан вясаит нормативи 

мящсул (вя йа мянфяят) мябляьинин кечян илля мцгаисясинин щяр фаизиндян, 

рентабеллик сявиййясиндян, ямяк щаггы фондунун мябляьиндян асылыдыр. Беля 

ялагяляндирмя айры-айры сянайе мцяссисяляриндя истещлак фондларынын тяшкили, 

мцяссисялярин истещсал вя сатыш планлары иля ялагяляндирилмясиня имкан верир. 
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Капитал вя ещтийатларынын щяъминин йухарыдакы амилляриндян асылы олмасы 

тяърцбядя юзцнц мцсбят ъящятдян эюстярир. 

Беляликля мцяссисянин капитал вя ещтийатларынын тяшкилини ашаьыдакы цмуми 

принсиплярля ялагяляндирмяк олар: 

1. Капитал вя ещтийатларын тяшкилиндя мянфяятдян айырмаларын ролуну артырылмасы, 

истещсалын еффективлийинин йцксялдилмясиндя, истещсал фондларындан вя ямяк 

ресурсларындан сямяряли истифадя мцяссися коллективинин мараьыны артырыр. 

2. Мянфяятдян ещтийат вя ялавя капитала вя фондлара айырмалар сабит 

нормативляр цзря тяшкил едилир, айрылыр ки, щямин фондлара айрылан вясаитин щяъми 

билаваситя мцяссисянин фяалиййятинин нятиъялярини юзцндя якс етдирир. Тапшырыьын 

артырылмасы иля йериня йетирилмясиня эюря верилян мцкафатын мябляьи эюстяриъилярин 

йериня йетирилмясиня эюря верилян мцкафатдан аз олур.  

Тясяррцфат истещсалынын щяйата кечирилмяси  бюлэц мцнасибятляринин йахшылашмасы 

цчцн бир мярщяля олду. Бюлэц мцнасибятляринин йахшылашдырылмасы цчцн реал игтисади 

тядбирлярин щяйата кечирилмяси тясяррцфатда мянфяятин щявясляндириъи ролуну 

ящямиййятли дяряъядя артырды.  

Базар игтисадиййатына гядяр сянайедя  мянфяятин бюлцшдцрцлмяси системи айры-

айры мцяссисялярдя тясяррцфат щесабынын мющкямляндирилмясиня мараьы вя ишчилярин 

шяхси мараьыны юзцндя якс етдирирди. Бу ондан иряли эялир ки, мцяссисяляр мянфяятин 

чох щиссясини бцдъяйя юдяйирди. 

Истещсалда техники тяряггинин щяйата кечирилмяси цчцн ишчилярин мадди 

щявясляндирилмяси вя с. тядбирляр цчцн мцяссисянин сярянъамында аз мигдарда  

малиййя вясаити галырды ки, бу да мцяссисялярдя тясяррцфат щесабынын формал характер 

дашымасына сябяб олурду. 

3. Мянфяятдян истещлак фондларына айырмалар мянфяятин фактики сявиййяси иля 

дцзэцн уйьунлашдырылыр.  

Йени принсиплярин макроигтисадиййатда тятбиги ашаьыдакы нятиъяляри чыхармаьа 

имкан верир.  

1. Коллектив мадди щявясляндирмя системи тяшкилинин йени принсипляринин тятбигини 

мцяссисялярдя йени истещсал ещтийатларыны ашкара чыхармаьа вя йцксяк истещсал 

тапшырыглары гябул етмяйя имкан верир. 
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2. Бцтцн макроигтисадиййат сащяляриндя гянаят вя гянаятчилик уьрунда, ясас 

фондлардан вя дювриййя вясаитляриндян даща сямяряли истифадя етмяк, ямяк 

мящсулдарлыьынын вя истещсалын рентабеллийинин йцксялдилмяси уьрунда мцбаризя 

эенишляндирилир. 

3. Йени принсипляр ясас проблемлярдян бири олан сатылыг мящсулун вя мянфяятин 

щяъмини артырмаг, рентабеллийин сявиййясини йцксялтмяк щесабына истещсалын щесабына 

истещсалын еффектлийинин йцксялдилмясиня имкан йарадыр. 

4. Щявясляндирмянин йени гайдасы шяхси мянафе иля сащибкарын мянафеини 

ялагяляндирир. 

5. Мцяссисянин щявясляндирмянин йени гайдасында ишлямяси вя коллектив 

щявясляндирмянин йени принсипляри ишчилярин йарадыъылыг вя йарыш фяаллыьыны артырыр. 

Мцяййян едилмиш гайдада бу фондларын вясаитинин истифадя олунмайан щиссяси 

илин ахырында щеч бир тяшкилат вя бцдъя тяряфиндян алына билмяз. Онун галыьы эяляъяк 

илин щесабына кечирилир вя анъаг юз тяйинаты цзря  истифадя едиля биляр.  

Базар игтисадиййатынын индики системи истещсалын инкишафында айры-айры ишчилярин 

мадди мараьыны тямин едир вя мцяссися коллективинин ямяйинин нятиъяляриня олан 

мараьыны артырыр.  

Йени систем щявясляндирмядя мянфяятин ролуну хейли йцксялдир. Щявясляндирмя 

системинин мянфяятля ялагяляндирилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир вя бу мянфяятин 

щяъминин артырылмасына шяраит йарадыр.  

Истещлак вя йыьым фондларына мянфяятдян вясаит йюнялдилмякля бярабяр, ямяк 

щаггы фондунун вя ишчилярин мцкафатландырылмасы цчцн истифадя едилир. Мцяссисядя 

мянфяятин артырылмасына мараг йаратмаг цчцн мянфяятдян истещлак вя йыьым 

фондларына вя низамнамя, ещтийат вя ялавя капиталларa айырмаларын щядди 

мцяййянляшдирилир. 

Тяърцбя эюстярир ки, мцяссися фондларынын тяшкилиндя вя истифадясиндя 

чатышмамазлыглар олмушдур. Бу онунла ялагядар иди ки, фондларын тяшкилиндяки 

нормативляр тякмилляшдирилир, груплашдырылмыш нормативляр тятбиг едилмирди. Щазырда 

айры-айры мцяссисяляр фярди нормативляр тятбиг едир вя сащя вя груп цзря фондлара 

игтисади ъящятдян ясасландырылмыш айырмалар нормативи мцяййян едилир.  
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Малиййя ещтийатларынын бюлцшдцрцлмясиндя дя фондларын щяъми мцяййян олунур 

ки, бир тяряфдян ишин нятиъясини йахшылашдырмагда мцяссисянин даща мараглы олмасыны 

тямин едир, диэяр тяряфдян дювлятин вя бцтцн ишчилярин мянафейини дцзэцн 

ялагяляндирир. Истещлак вя йыьым фондларына вясаит айрылмасы сабит нормативляря 

ясасланыр. Нормативляр мцвафиг назирликляр, баш идаря, республиканын Назирляр 

кабинети, Малиййя Назирлийи вя Щямкарлар Иттифагы тяряфиндян тясдиг олунур. Истещлак 

вя йыьым фондларына вясаит сабит нормативляр ясасында еля тярздя щяйата кечирилир ки, 

бу да мцяссисянин ишинин сон нятиъясиня мцсбят тясир эюстярир.  

Мянфяятин щяъминин беля мцгаисяси сянайедя онун щявясляндириъи ролуну там 

якс етдирир. Беля ки, щазырда зярярля ишляйян вя аз рентабелли мцяссисяляр чохлуг тяшкил 

едирляр. 

Мянфяятин щявясляндириъи ролуну беля зяиф олмасыны мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя 

истифадя олунмасындакы чатышмамазлыгларла изащ етмяк олар.  

Мцяссися вя тяшкилатларда  тясяррцфат щесабынын ролунун эцъляндирилмяси бцтцн 

мадди щявясляндирмя амилляри комплексинин ардыъыл сурятдя инкишаф етдирилмяси 

зярурятини доьурур. Яэяр яввялляр мадди щявясляндирмя амилляри йалныз истещсалын 

щяъминин артырылмасына йюнялдилмишдирся, индики базар игтисадиййаты шяраитиндя онлар 

йцксяк сон нятиъяляр ялдя едилмясиня, истещсалын сямярялилийинин  вя ишин кейфиййятинин 

йцксялдилмясиня йюнялдилмишдир. 

Avtomobil nəqliyyatında mühasibat uçotu Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 

tətbiq edildiyi hesablar plan əsasında həyata keçirilir. Bu zaman avtomobil 

müəssisələrində istehsalat məsrəflərinin uçotu üçün 202 saylı “İstehsalat məsrəfləri”, 

202.8 saylı “Ümumiistehsalat xərcləri” subhesabında (avtomobil dəstəsi və onlara oxşar 

quruluş bölmələrinin üstəlik xərclərinin uçotu üçün) və 721 saylı “İnzibati xərclər”  

(bütövlükdə avtomobil müəssisələrinin üstəlik xərclərinin uçotu üçün) hesabları istifadə 

edilir. Müəssisənin əsas fəaliyyətinə olan nisbəti ilə əlaqədar olaraq avtonəqliyyat, əsas 

istehsalatı nəqliyyat xidməti ilə təmin edən istehsalat olduğu üçün avtomobil 

təsərrüfatının xərcləri 202.9 saylı hesabın “Köməkçi istehsalat” subhesabında uçota 

alınır. Avtomobil nəqliyyatında çoxlu təsərrüfat əməliyyatlarını rəsmiləşdirmək üçün ilk 

uçot sənədlərinin, daxil olan və verilən informasiyaların nümunəvi formaları (mühasibat 

registrlərinin, jurnal orderlərinin, maşinoqramlar və b.), mühasibat uçotunun 
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avtomatlarşdırılmış və mexanikləşdirilmiş nümunəvi layihə qərarları (tətbiqi proqram 

paketləri) istifadə olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Müəssisədə kapital və ehtiyatların mənbələrinin yaradılması və   

                     istifadəsinin uçotu qarşısında duran vəzifələr 

 

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг дювлят тяряфиндян ишляниб 

щазырланмыш игтисади инкишаф  консепсийасынын ясас мащиййятини инзибати идаряетмя 

матодларындан игтисади методлара кечилмяси тяшкил едир. Бу консепсийанын 
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мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси идаряетмянин вя тясяррцфатчылыг матодларынын 

тякмилляшдирилмяси иля гырылмаз сурятдя баьлыдыр.   

Иш методлары вя формалары игтисади инкишафын йени шяраитиня вя мцасир тялябляря 

уйьун сурятдя гятиййятли йенидян гурмадан, яввялки методларла иътимаи истещсалын 

инкишафында щеч бир наилиййят газанмаг мцмкцн дейил. 

Сон илляр бу истигамягдя мцщцм ишляр апарылса да щялялик истянилян нятиъяляря 

наил олунмамыш, сямяряли идаряетмя фондларынын ахтарылыб, сынагдан кечирилмяси 

сащясиндяки иш там баша чатдырылмамышдыр. Щяр шейдян яввял ону гейд етмяк 

лазымдыр ки, «Мцяссисяляр щаггында ганун»нун щазырланмасы вя рящбярлик цчцн 

гябул едилмяси ямяк коллективляринин мянафейи иля ишин сон нятиъяляри арасында ялагя 

йарадылмасына, онларын тяшяббцскарлыг вя йарадыъылыгларынын эенишляндирилмясиня, 

мювъуд ещтийат мянбяляриндян дольун истифадя едилмяси цчцн онларда мараг 

ойадылмасына мцщцм тякан вермишдир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя ямяйя щявяс ойадан амиллярин тякмилляшдирилмяси 

вязифяси тякъя мадди щявясляндирмянин дейил, ейни заманда бу щямчинин йцксяк 

ямяк наилиййятляриня эюря ишчинин вя коллективин мяняви щявясляндирмя проблеминин 

тякмилляшдирилмясини ящатя едир.  

Мадди амилляр игтисади щявясляндирмянин мцхтялиф нювляридир. Мяняви амилляр 

дедикдя ися, адятян ишчинин коллектив вя йа ъямиййят гаршысында хидмятляринин етираф 

едилмяси вя бунун мцхтялиф формаларда ифадя олунмасы баша дцшцлцр.  

Ямяйя щявяс ойадан амилляр ъямиййятин хейриня бюйцк наилиййятляр ялдя етмяк 

цчцн йцксяк шцурла сяй эюстярмякдян ибарятдир. Ямяйя щявяс ойадан амилляр еля бир 

гцдрятли гцввядир ки, о бизим ъямиййятимизи иряли апарыр вя щяйатын бцтцн сащяляриндя 

тяряггини тямин едир.  

Хцсуси капиталларын йарадылмасы цчцн ясас мянбя мцяссисянин халис эялири, йяни 

мянфяятидир. Бу капиталларын йарадылмасы вя онлардан истифадя едилмяси ямяк 

коллективинин вя мцяссисялярин юзляри цчцн мадди стимул йарадылмасындан ютрц 

щюкцмятин гярарында нязярдя тутулмушдур.  

Мадди щявясляндирмя тясяррцфат фяалиййятинин цнсцрляриндян биридир. Игтисади 

ганунлары дярк етмяк ясасында мадди щявясляндирмянин вя мадди мясулиййятин 

формаларыны мцяййян едир вя мадди щявясляндирмянин тятбиги гайдаларыны ишляйиб 
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щазырлайыр.  Башга сюзля десяк, истещсалын инкишафында хцсуси капиталларын ишчилярин 

мадди мараглылыьынын щяйата кечирилмясинин ямяли формасыдыр вя ямяк коллективинин 

ямяйинин кямиййят вя кейфиййятиня уйьун олараг онларын мцкафатландырылмасындан 

ибарятдир. Ямяк щаггы, истещлак фондлары вя с. мадди щявясляндирмянин яса 

формалары олуб ишчинин, мцяссисянин вя бцтцн ъямиййятин мянафейинин там 

ялагяляндирилмясини тямин етмякдян ибарятдир.  

Мцасир дюврдя мцлкиййят формаларынын чохлуьу иля ялагядар олараг ъямиййятдя 

ямяк фяалиййятиня сювг едян мадди амиллярин варлыьы зящмяткешлярин 

щявясляндирилмясиндя онлардан дцзэцн вя баъарыгла истифадя олунмасы зярурятини 

ъидди сурятдя шяртляндирилир.  

Лакин базар игтисадиййатына кечид  тякъя кцтлялярин ямяк ъошьунлуьу бюйцк 

гцввя олса да базар игтисадиййатына там кечмяк цчцн кифайят дейилдир. Бунун цчцн 

рущ йцксяклийи иля мющкямлянян вя ямяк коллективинин юз ямякляринин нятиъяляриндя 

мадди ъящятдян мараглы олмаг принсипини эюзлямяк лазымдыр.  

Мцасир дюврдя базара кечид заманы ъямиййятдя щяр бир намуслу ишчинин мадди 

ъящятдян щявясляндирилмяси шанлы ямяйи йцксялдир, она шан-шющрят газандырыр, 

адамлары йени ямяк ряшадятляри эюстярмяйя рущландырыр. Мадди вя мяняви амиллярин 

баъарыгла дцзэцн ялагяляндирилмяси щяр кясин кюнцллц вя виъданла истещсал фяалиййяти 

иля мяшьул олаъаьы, ямяйин щяр кясин биринъи щяйати тялябата чевриляъяйи вахты 

йахынлашдырыр. Лакин, беля бир адамын формалашмасы цчцн ямяйя щявяс ойадан 

амиллярин щяр тяряфли инкишафы цчцн язмля иш апармаг тяляб олунур. 

Башга мцяссисялярдя олдуьу кими АТСЪ олан БШШЗ-унда да истещлак вя йыьым 

фондларындан фящля вя гуллугчуларын рифащы наминя ганунауйьун сурятдя истифадя 

олунур.  

Мцяссисядя капиталларын вя фондларын учоту нормал вязиййятдядир. Бурада 

вязифя, онлардан истещсал коллективляринин, айры-айры ишчилярин йцксяк, ряшадятли, даща 

мящсулдар ямяйиня эюря  даща сямяряли истифадя етмякдян ибарятдир.  

Мялумдур ки, мадди мараг принсипи щяр шейдян яввял мцяссисянин фяалиййятинин 

эенишляндирилмясиндя - истещсалын инкишафында вя тякмилляшдирилмясиндя, ямяк 

мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиндя, техники-тяряггинин сцрятлянмясиндя, ишчилярин 

мадди рифащынын йцксялдилмясиндя гцдрятли амилдир. Бунунла йанашы бу принсинпдян 
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дцзэцн истифадя олунмасы бюйцк тярбийяви ящямиййятлидир вя тярбийяви рол ойнайыр, 

ямяйя мцнасибятин формалашмасына кюмяк едир, ямякчилярин йарадыъы тяшяббцсцнцн 

вя фяаллыьынын эцълянмясиня сябяб олур.  

Мадди мараг шцура, зящмяткешлярин тярбийя едилмясиня тясири диггятялайигдир. 

Буна эюрядир ки, мадди мараьын мющкямляндирилмяси вя инкишафынын мцстясна 

ящямиййяти вардыр.  

Ямяк щаггынын щям мадди вя щям дя тярбийяви ящямиййяти вардыр. Ямякля 

онун бящряси, ямяк нятиъяляриндя газанылан йцксяк наилиййятля алынан мцкафат 

арасында ялагя ня гядяр сых оларса, бу инсанлары юз ямякляриня вя истещсала даща 

шцурлу виъданла  йанашмаьа сювг едир, базара кечид интизамынын 

мющкямляндирилмясиня вя кцтлялярин йарадыъылыг фяалиййятинин инкишафына зярури шяраит 

йарадыр.  

БШШ заводунда истещсал фяалиййятинин эенишляндирилмясиндя капиталлар вя 

фондлар бюйцк ящямиййят кясб едир. Капиталларын вя фондларын йарадылмасы цчцн ясас 

мянбя мцяссисянин халис эялири, йяни мянфяятидир. Лакин, щямин фондларда 

яввялкиндян принсипиал сурятдя фяргли олан йени ясаслы айырмалар едилир. Айырмаларын 

гядяри мцяссисянин иллик планында нязярдя тутулан мящсул сатышынын щяъминдян, 

йахуд мянфяятин гядяриндян вя рентабеллик сявиййясиндян асылы олмайараг щяйата 

кечирилир. Бу о демякдир ки, макроигтисадиййата вя ящалийя лазым олан мящсулун 

сатышы сцрятляндикъя вя мянфяят артдыгъа, щямчинин планда нязярдя тутулан 

рентабеллийин кейфиййят эюстяриъиляри йахынлашдыгъа капиталлара вя фондлара айырмалар 

нязяря чарпаъаг дяряъядя чохалыр.  

Базара кечид шяраитиндя мадди вя мяняви амилляр гаршылыглы сурятдя бир-бирини 

тамамлайыр вя зянэинляшдирир. Мадди мараг мяняви амилля няинки зиддиййят тяшкил 

етмир, ейни заманда онларын мющкямляндирилмяси вя инкишафы цчцн мцщцм васитядир. 

Онлар инсанлары ъямиййятин хейриня виъданла, бцтцн гцввя вя баъарыьындан истифадя 

едяряк чалышмаьа юйрядир.  

Мцяссисядя ямяйя щявяс ойадан мяняви щявясляндирмянин ашаьыдакы 

формаларындан истифадя едилир: шяряф лювщясиня йазмаг, тяшяккцр елан етмяк, 

мцяссисянин иътимаи тяшкилатларынын тяркибиня сечмяк вя с. Истещсал габагъыллары цчцн 
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бцтцн мяняви щявясляндирмя формалары ямяйя идейа амилляринин инкишафына ишчилярин 

ямяк фяаллыьынын йцксялдилмясиня кюмяк едир. 

Сон иллярин тяърцбясиндян мялумдур ки, республикада ъямиййятин мадди, 

мяняви зямининин йарадылмасында ямяк коллективинин мадди щявясляндирилмясинин 

ролу хейли артмышдыр.  

Истещсалын идаря олунмасы, ямяк щаггынын низама салынмасы, базар 

игтисадиййатынын мющкямляндирилмяси сащясиндя игтисади амилин рол вя сямярясинин 

йцксялдилмяси цчцн нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля ялагядар 

олараг мадди щявясляндирмянин ящямиййяти дя хейли йцксялдилмишдир.  

Digər maddi istehsal sahələrində olduğu kimi nəqliyyatda da mühasibat uçotunun 

əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) nəqliyyat vasitələrinin istismarı üzrə bütün əməliyyatların, daha doğrusu, 

nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi ilə əlaqədar olan məsrəflərin, həmçinin istehsaldan 

kənar xərclərin və itkilərin, maliyyə nəticələrinin uçotda öz vaxtında tam və düzgün əks 

etdirilməsindən; 

2) maddi əmək və maliyyə ehtiyatlarından səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsinə 

nəzarətdən (yanacaq və sürtkü materialları, əmək haqqı fondu, nəqliyyat vasitələrinin 

hamısı və torpaq, tikili və avadanlıqların digər obyektlərinin və b.); 

3) müəssisənin mülkiyyətinin qorunmasına nəzarət etməkdən, təsərrüfatsızlıq və 

dağıntı ilə mübarizəni gücləndirməkdən; 

4) avtomobil müəssisələri (avtomobil təsərrüfatı) tərəfindən maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin bölmələri üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nəzarətdən; 

5) rəhbərlik və idarəetmək üçün informasiyaları operativ olaraq təqdim etməkdən.  
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1.3. Müəssisədə yaradılan kapitalların və ehtiyatların mənbələri 

 

Базар мцнасибятляринин инкишафы иля ялагядар мцяссисялярин тясяррцфат 

фяалиййятинин  малиййя тяминаты мянбяляринин тяркибиндя вя гурулушунда ящямиййятли 

ирялиляйишляр мцшащидя олунур. Онун малиййя мющкямлийини характеризя едян 

эюстяриъилярдян бири хцсуси капиталын щяъми олур. Хцсуси капиталын ясас нювляриндян 

бири дя низамнамя капиталыдыр. 

Базар мцнасибятляринин инкишаф шяраитиндя мцяссисяляр мцстягил олараг малиййя 

ресурсларыны йарада билярляр, онларын ясас мянбялярини мянфяят, амортизасийа 

айырмалары, гиймятли каьызларын сатышындан ялдя едилян вясаитляр, сящмдарларын пайлары 
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вя с. тяшкил едир. Щямин капитал сащибкарларын мцяссисяйя гойдуглары вясаитлярин 

мяъмусундан ибарятдир. Фонд вя ещтийатларын ясас ямяляэялмя мянбяйи 

мцяссисянин мянфяятидир. Капиталлар вя фондлар васитяси иля  мянфяятдян истифадя 

едилмяси мянфяятин бюлцшдцрцлмясинин ясас истигамятини тяшкил едир.  

Хцсуси тяйинатлы фондлар арасында истещлак фонду ясас йер тутур. Лакин 

мцкафатландырма цчцн олан вясаитин щамысы бу фондун пайына дцшцр. Игтисади 

щявясляндирмя фондларынын гядяри мцяссися тяряфиндян мцяййян едилир.  

Базара кечид мцнасибятляри системи игтисадиййатын даща файдалы игтисади амилляр 

ясасында инкишаф етдирилмясиня имкан верир. Бу принсип рящбярликля мцяссися 

коллективинин тясяррцфатчылыьын сямяряли сцрятдя ялагяляндирилмясиня шяраит йарадыр, 

истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн мцяссися коллективинин мадди мараьыны 

артырыр, тапшырыгларын йериня йетирилмясиндя рентабеллик принсипляриндян истифадя 

едилмясиня шяраит йарадыр вя мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин эедишиндя  

коллективин щяр цзвцнцн ролунун артмасына сябяб олур.  Мцяссисядя базар 

игтисадиййаты тясяррцфат ващидляринин  вя еляъя дя щяр бир фящлянин тяшяббцскарлыьынын 

артырылмасына, там мцтяшяккил вя мцстягиллик шяраитиндя мцяссисяnin нормал рентбелли 

ишлямясиня ясасланыр.   

Базар мцнасибятляри обйектив характер дашыйыр. Бу мцнасибятляр мящсулдар 

гцввялярдян там вя щяртяряфли истифадя едилмясиня шяраит йарадыр. Тякъя ону 

эюстярмяк кифайятдир ки, истещсал фондларынын эениш тякрар истещсалынын тямин едилмяси 

даим мцяййян мябляь малиййя вясаити тяляб едир.  Бу тялябатын юдянилмяси имканлары 

базар игтисадиййаты шяраитиндя ишляйян мцяссисялярдя даща эенишдир. Она эюря ки, бу 

мцяссисяляр истещсал цчцн тяляб олунан сявиййядя йыьым фондунун йарадылмасы 

нятиъясиндя хцсуси малиййя вясаити мянбяйиня  малик олурлар.  

Истещсалын инкишаф етдирилмясиндя коллектив цзвляринин мадди мараьынын 

артырылмасы юзц дя  базар игтисадиййаты принсипляриндян бири сайылыр. Чцнки, 

низамнамя, ялавя капиталына, йыьым фондлары, сосиал сфера фонду, истещлак фондларына 

айрылан вясаитлярин кямиййяти дя ясасян, тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляри вя 

истещсалын рентабеллийи иля баьлы олур. Эюстярилян фондларын тяркибиндя  истещсалын 

файдалылыьына етдийи тясиря эюря истещлак фондлары даща бюйцк ящямиййят кясб едир. 
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Ишчилярин тапшырылан ишя  сяриштяли  вя ишэцзарлыгла йанашмасы вя ямяйя дцзэцн 

мцнасибятин тямин едилмясиндя бу фондларын ролу бюйцкдцр.  

Базар игтисадиййатынын ян ясас присипляриндян бири дя мцяссися вя тяшкилатларла 

мцгавиля  шяртляриня дягиг ямял едилмясиндян, истещсалын мадди вя малиййя 

ещтийатларындан истифадя олунаркян план вя норматив эюстяриъиляриня даща ъидди ямял 

олунмасындан, тясяррцфат вя мцяссися рящбярляринин мадди мясулиййятинин 

артмасындан ибарятдир. Мясялян, мцгавиля цзря истещсалчы мцяссисянин малалан 

тяшкилатлара эюстярдийи мящсулун кейфиййяти ашаьы оларса, дювлят стандартларына 

уйьун дейился вя йахуд да нязярдя тутулан вахтдан  эеъикдирилярся, бу истещсалчы 

мцяссися тяряфиндян мцгавиля интизамынын позулмасы демякдир. Мцгавиля 

интизамынын бу ъцр позулмасы щалларында ъавабдещ шяхсляр мясулиййят дашымагла, 

щямин мцяссисяляр мювъуд олан гайда ясасында ъяримя олунурлар. Беля ъяримяляр, 

ялавя юдянишляр вя мящсулун ашаьы гиймятя сатылмасы мцяссисялярин малиййя-

тясяррцфат фяалиййятиня мянфи тясир эюстярир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, тяърцбядян юзцнц доьрултмуш олан базар игтисадиййаты 

юлкянин щяр йериндя щявясля тятбиг едилмякдядир. Бу да ясасян базар 

игтисадиййатынын мцщцм принсинпляриндян олан мадди мараг принсипинин дцзэцн 

гурулмасынын ясас шяртидир. Ейни заманда, ямяк щаггы ъямиййят цзвляринин мадди 

вя мяняви тялябатынын юдянилмясинин мянбяйи олса да, лакин йеэаня мянбяйи дейил. 

Базара кечид шяраитиндя истещлак фонду фящля вя гуллугчуларын ялдя етдикляри ямяк 

мцвяффягиййятляриня эюря онларын рифащынын йахшылашдырылмасы цчцн истифадя олунур. 

Тякрар истещсал присипинин мцхтялиф ъящятляри арасында мющкям гаршылыглы ялагя 

сянайенин инкишафына  аид бцтцн мясялялярин щяллини нязяря алмагла, хцсусиля елмин 

наилиййятлярини, габагъыл тяърцбяни йаймаьы лазым билир. Онларын тяърцбядя 

дцшцнцлмцш сурятдя олунмасынын ня кими файда веряъяйини сцбут етмяйя ещтийаъ 

галмыр.  

Габагъыл тяърцбя дя истянилян йердя, истянилян заман тятбиг едилдийи щалларда о 

гядяр дя сямяряли олмур. Щал-щазырда да габагъыларын иш тяърцбясинин тятбигиндян 

бязи сцнилийя йол верилир. Эеридя галан мцяссисяляр габагъыллыьын йеэаня шяртини щяр 

щансы тяърцбянин тятбигиндян эюрцрляр. Лакин онлар унудурлар ки, габагъыллыг зянъир 

щялгяляри кими бир-бириня бяркидилмиш бир чох комплекс амиллярин нятиъясидир. Щямин 
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амилляр истещсалатда чалышан фящля вя гуллугчуларын ишя сяриштяли йанашмасы, мцяссися 

рящбярляринин тяшкилатчылыг габилиййяти иля баьлыдыр. Она эюря дя эеридя галмыш сянайе 

мцяссисянин игтисадиййатыны инкишаф етдирмяк, онун рентабеллийини йцксялтмяк 

мягсяди иля тякъя тяърцбя мцбадиляси кифайят дейил. Щямин мцяссисянин габагъыл 

мцяссися иля игтисади шяраитиня эюря бцтцнлцкля мцгаися етмяк, эерилийин сябябини 

обйектив амиллярдян вя йахуд тяшкилатчылыгдакы гцсурлардан ибарят олдуьуну 

мцяййян етмяк даща мягсядяуйьундур.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       1.4. Məqsədli maliyyələşmələrin və daxil olmaların uçotunun təşkili 

 

Müəssisələrin bu və ya digər maliyyələşdirilməsi üçün ayrılmış vəsaitlər ala 

bilərlər, həmin vəsaitlər məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar adlanırlar. Onlara 

digər müəssisələrdən daxil olan vəsaitlər, hökümət orqanlarının subsidiyaları, uşaq 

müəssisələrində (bağçalarda, körpələr evində) uşaqların saxlanması, valideynlərin pul 

vəsaitləri və b. aiddirlər. 

Məqsədli maliyyələşmə və daxil olmalara ciddi müəyyən edilmiş məqsədlərə 

təşkilatlar tərəfindən ayrılmış vəsaitləri: uşaq müəssisələrinin saxlanmasına, kadrların 

makroiqtisadiyyat əhəmiyyətinə malik olan elmi-tədqiqat işlərinə və b. aid edirlər. 

Onların maliyyələşdirilməsi büdcədən ödənilən təxsisatlar, valideynlərin ödədikləri 
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haqlar, təhsilə görə ödəmələr, xüsusi təyinatlı vəsaitləri, digər təşkilatlardan alınan 

vəsaitlər və b. hesabına həyata keçirilir. 

Adətən məqsədli mənbələrdən müvafiq tədbirlər qismən maliyyələşdirilir. Belə ki, 

məsələn valideynlərin ödədikləri haqqlar  uşaq bağçalarının və körpələr evinin 

saxlanmasına çəkilən məsrəflərin ödənilməsi mənbələrində ancaq kiçik bir hissəni təşkil 

edirlər; bunun üçün istehlak fondlarının və digər mənbələrin vəsaitlərini istifadə edirlər.  

Yuxarıda qeyd olunan vəsaitlərin uçotu üçün 444 saylı “Uzunmüddətli məqsədli 

maliyyələşmələr və daxil olmalar” və 544 saylı “Qısamüddətli məqsədli 

maliyyələşmələr və daxilolmalar” hesabı tətbiq edilir. Bu hesablar passivdirlər və kredit 

qalığı olur, o müəssisənin sərəncamında olan, istifadə edilməmiş məqsədli təyinatlı 

vəsaitləri, debet üzrə dövriyyə  bu və ya digər istifadə edilən vəsaitləri, kredit üzrə 

dövriyyə-maliyyələşməni və digər məqsədli daxil olmaları əks etdirir. Müəyyən 

məqsədlərə alınan vəsaitlər aşağıdakı yazılışlarla əks etdirilir: 

a) başqa təşkilatlardan, müəssisələrdən və şəxslərdən alınmış vəsaitlərin daxil 

olması: 

221 saylı “Kassa” hesabının debeti 

223 saylı “Bank hesablaşma hesabları” hesabının debeti 

223.2 saylı hesabın 2-ci “Valyuta hesabı” subhesabının debeti 

444, 544 saylı “Uzunmüddətli və qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və 

daxil olmalar” hesablarının krediti 

     b) uşaqların körpələr evində və bağçalarda saxlanması üçün valıideynlərdən 

ödəməyə hesablanmış haqqların, xüsusi kurslarda oxumağa görə və i.a. hesablanmasına: 

      217 saylı “Digər qısamüddətli debitor borcları” hesabının debeti 

      544 saylı “Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar” hesabının 

krediti 

Məqsədli maliyyələşmələr və məqsədli daxil olamalr təsdiq edilmiş smetaya ciddi 

müvafiq olaraq sərf olunur. Maliyyələşdirilməsi ancaq məqsədli mənbələr hesabına 

həyata keçirilməli olan ehtiyaclara digər vəsaitlərin yönəldilməsi və məqsədli 

vəsaitlərin təyinatından kənar istifadə edilməsi qadağandır. 

Bu vəsaitlərin sərf edilməsi istiqamətindən asılı olaraq əks etdirilir. 
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Torpaq, tikili və avadanlıqların əldə edilməsinə istifadə edilən vəsaitlərin 

məbləğinə belə yazılış tərtib edilir: 

444 saylı “Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar” hesabının 

debeti 

113 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” 

hesabının krediti. 

Məqsədli maliyyələşmələr hesabına işçilərə hesablanmış əmək haqqı aşağıdakı 

mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir: 

544 saylı “Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar” hesabının 

debeti 

533 saylı “Əməyin ödənilməsi üzrə işçi heyətinə olan qısamüddətli kreditor 

borcları” hesabının krediti. 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fonduna, məşğuliyyət fonduna həmin əmək haqqından 

ayırmalar aşağıdakı yazılışla əks etdirilir: 

544 saylı “Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar” hesabının 

debeti 

522 saylı “Sosial sığorta və tminat üzrə öhdəliklər” hesabının krediti. 

Malgöndərənlərin maddi qiymətlərinin, xidmətlərinin ödəmə tələbnamə 

tapşırıqlarının ödənilməsi aşağıdakı yazılışla əks etdirilir: 

444 saylı “Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar” hesabının 

debeti 

431 saylı “Malgöndərənlərə və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları” 

hesabının krediti. 

Məqsədli maliyyələşmələr hesabına uşaq müəssisələrinin saxlanmasına çəkilən 

xərclərə bu cür yazılış tərtib edilir: 

544 saylı “Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar” hesabının 

debeti 

202.11 saylı “Xidmət edici istehsalatlar və təsərrüfatlar” subhesabının krediti 

335 saylı “Digər ehtiyatlar”, 343 saylı “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 

mənfəət (örtülməmiş zərər)”, 444 saylı “Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və 
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daxil olmalar” hesablarında uçota alınan təsərrüfat vəsaitlərinin mənbələrinin 

məzmununun, təyinatının və istifadə edilməsinin bir cinsliyi ilə əlaqədar olaraq, 12 saylı 

jurnal-orderdə əks olunurlar, burada bu hesablar üzrə əməliyyatların həm sintetik, həm 

də analitik uçotu təşkil olunur.  12 saylı jurnal orderdə əməliyyatların qeyd olunması 

üçün əsas kimi mühasibatın arayışları, bankın çıxarışları, kassitrin hesabatları və b. 

xidmət edirlər. Debet üzrə dövriyyələr əvvəlcə müxtəlif-jurnal orderlərdən izahat 

vərəqələrində toplanırlar. Məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmaların analitik uçotu 

müvafiq maşınoqram-qruplaşma cədvəllərinin əsasında onların növləri və istifadə 

istiqamətləri üzrə aparılır. 

Müəssisələr 444, 544 saylı “Uzunmüddətli (qısamüddətli) məqsədli 

maliyyələşmələrə və daxil olmalar” hesabına məqsədli tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 

üçün alınmış vəsaitləri  (221, 223 saylı hesabların debeti, 444, 544 saylı hesabların 

krediti) uçota alırlar.  Məsələn əgər müəssisənin uşaq bağçası varsa, onda 544 saylı 

hesabın kreditinə uşaqların saxlanması üçün valideynlərin ödəmələrini qəbul edirlər 

(217 saylı hesabın 3-cü subhesabının debeti, 544 saylı hesabın krediti, 221, 223 saylı 

hesabların debeti, 217 saylı hesabın 3-cü subhesabının krediti). Əvvəlcə 202.11 saylı 

hesabın debetində uçota alınan uşaq bağçasının saxlanmasına çəkilən xərcləri, hər ay 

məqsədli maliyyələşmənin vəsaitləri hesabına silirlər (544 saylı hesabın debeti, 202.11 

saylı hesabın krediti). 

İstehsalat kooperativləri 544 saylı hesabda əmək kollektivi üzvlərinin daxil olma 

və haqqlarını uçota lırlar. 223 saylı hesabın debeti, 544 saylı hesabın krediti). Daxil 

olma haqqları geri qaytarılmır. Pay haqqları nizamnamə haqqlarına yönəldilir. 

Kooperativdən çıxan zaman onun üzvünə pay haqqı geri qaytarılır. (544 saylı hesabın 

debeti, 221, 223 saylı hesabların krediti). 

Müsabiqələrdə (satışda) öz səhmlərini satan və belə müsabiqələrin şərtlərinə görə 

onların qaliblərindən investisiyalara vəsait alan özəlləşmiş təşkilatlar, onların uçotda 

məqsədli maliyyələşmə kimi pul vəsaitlərinin uçotu hesabları ilə müxabirləşməklə 544 

saylı hesabın kreditində əks etdirirlər. Qeyd olunan vəsaitlərin sərf edilməsi investisiya 

müsabiqələrinin şərtlərinə müvafiq olaraq işlənib hazırlanmış investisiya proqramında 

nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirilir. İnvestisiya proqramı nəzərdə tutulan 
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müddətlərdə bir başa təyinatı üzrə istifadə olunan, alınmış investisiya məbləğləri, 

vergiyə cəlb olunan mənbəni artırmırlar. Əgər qeyd olunan vəsaitlər təyinatı üzrə 

istifadə olunmamışdırsa, onda bu hissədə  onlar ümumi müəyyən edilmiş qaydada 

mənfəət üzrə vergiyə cəlb olunan mənbəyə daxil edilməlidir. 

Özəlləşdirilmiş bələdiyyə və dövlət müəssisələri 444, 544 saylı hesablarda 

özəlləşmə fondunun yaradılması üzrə əməliyyatları (ayrıca “Özəlləşdirmə fondu” 

subhesabında) habelə özəlləşmiş müəssisə tərəfindən özəlləşmə fonduna yönəldilən, 

onun səhmləri hissəsində əmlak fondunun satışından əldə edilən pul vəsaitlərini əks 

etdirirlər. Səhmlərə görə fondunun borclarının uçotu, 444, 544 saylı hesabların 

“Səhmlərə görə fonduna hesablaşmalar” subhesabında həyata keçirilir. 

Bu əməliyyatların əks etdirilməsi qaydası respublikanın Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən müəyyən edilir.  

Balansında mənzil fondu olan müəssisələr  544 saylı “Qısamüddətli məqsədli 

maliyyələşmələr və daxil olmalar” hesabında kommunal xidməti üzrə: mərkəzi 

istilikxana, su təchizatı, o cümlədən isti su təchizatı, çirkab suların axıdılması 

(kanalizasiya xidməti), enerji təchizatı, ev və ətrafdakı ərazinin tibbi təmizliyinə riayət 

olunması, radioya görə kollektiv televiziya anntenasının istifadəsinə görə xərcləri və bu 

mənzil kirayəsindən və icarədarlardan toplanan pulları uçota alırlar. 544 saylı 

“Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar” hesabının debetində 

kommunal xidməti üzrə toplanmayan pullar (202.11 saylı  hesabın kreditində), 544 saylı 

hesabın kreditində isə mənzil kirayəşinlərindən və icarədarlardan onların ödənilməsi 

üçün artıq toplanan pullar əks olunurlar (202.11 saylı  hesabın debeti). Kommunal 

xidmətləri üzrə xərclər əvvəlcə 202.11 saylı “Xidmətedici istehsalatlar və təsərrüfatlar” 

subhesabının debetində (201, 207, 202.9, 531, 533, 244 və b. hesabların kreditində) 

uçota alınırlar. Mənzil kirayəşinlərindən icarələrdən toplanan pullar 202.11 saylı 

hesabın kreditində (217 saylı hesabın debetindən) əks olunurlar. Hər ay kommunal 

xidmətlərinin hər bir növü üzrə pulun artıq toplanması (202.11 saylı hesabın kredit 

dövriyyəsi, debet dövriyyəsindən artıq olduqda) və ya pulun az toplanmasını  (202.11 

saylı hesabın debet dövriyyəsi, kredit dövriyyəsindən çox olduqda) aşkar edirlər. Az 

toplanan pullar mənzil kirayəşinlərindən və icarədarlardan əlavə toplanmalıdır, artıq 
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toplanan pullar isə geri qaytarılmalıdır. Yenidən hesablaşmaları hər ay aparmaq olduqca 

zəhmətli olduğuna görə, belə işlər adətən daha uzun fasiləli vaxta görə (rübdə yarım 

ildə və ya ildə bir dəfə) aparılır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, belə təcrübə zamanı 

inflasiya prosesi hesabına müəssisə iqtisadi itkilərə yol verir.  

Bir sıra hallarda pulun tam toplanmamasına səbəb uçotda olan çatışmamazlıq, 

icarədarlardan pulun toplanmamasının tam olmaması hesab olunur. Əgər su təchizatına 

və istilik təchizatına görə pulun tam toplanması evlərin daxili xidmətlərinin və müəssisə 

qurğularının xidməti üzrə işlərin zəif təşkil olunması nəticəsində baş verirsə, onda 

onların əlavə pul toplanması hesabına ödəməyə tam səlahiyyətli deyildir. 

Mərkəzi istilikxana və su təchizatı üzrə yenidən hesablamaları mövsümi başa 

çatdıqda, pulun məbləğinin taç toplanmaması (artıq toplanması) qəti olaraq aşkar 

edildikdə aparırlar. Belə halda yeni istilik vermə dövrünə smetalar tərtib olunan zaman 

tam toplanmayan (artıq toplanan) məbləği smetaya (smetadan) daxil edirlər.  

444, 544 saylı hesablar kreditinə təsisçi müəssisələr nizamnamə kapitalına qoyuluş 

hesabına törəmə və ya onların iştirakı ilə yaradılan digər müəssisələrin istifadə etmək 

hüququ olmaqla təqdim etdikləri tikili və avadanlıqları onları ödəmədən əks etdirirlər 

(182 saylı hesabın debeti), burada bu məbləğ müqavilənin fəaliyyət müddəti başa çatana 

qədər uçota alınacaq, sonra isə tərsinə yazılışla (444, 544 saylı hesabların debeti, 182 

saylı hesabın krediti) silinəcəkdir. 

Əgər əsas vəsaitlərin istifadə hüququ sonradan ödəmək şərti ilə verilmişdirsə (182 

saylı hesabın debeti, 442 saylı hesabın krediti) onda 444 saylı hesabda daxil olan 

ödəmələrin məbləğlərini uçotda alırlar. (223 saylı hesabın debeti, 444 saylı hesabın 

krediti). Müqavilənin başa çatdığı vaxtı 444 saylı hesabda (kredit qalığı) 182 saylı 

“Uzunmüddətli verilmiş borclar” hesabının 1-ci “Paylar və səhmlər” sunhesabında olan 

debet qaldığına bərabər məbləğ olur. 
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II FƏSİL. Nəqliyyat müəssisələrinin özəlləşdirilməsi şəraitində nizamnamə  

                  kapitalının formalaşmasının uçotunun təkmilləşdirilməsi məsələləri 

 

         2.1. Nəqliyyat müəssisəsində nizamnamə kapitalının formalaşması  

                qaydası  və onun uçotunun təşkili 

 

Низамнамя капиталы – йарандыьы вя мцвафиг органлардан гейдиййатдан 

кечдийи заман мцяссисяйя онун мцлкиййятчиси тяряфиндян гойулан вясаитлярин 

мябляьидир. Базар игтисадиййатына кечяня гядяр Бакы шампан шяраблары заводуна 

лазым олан вясаитляр дювлят тяряфиндян айрылды. Онларын дяйяри мцяссисянин 

низамнамясиндя якс олунурду. Фяалиййят просесиндя низамнамя капиталы дювлят 

органлары тяряфиндян  мцяййян едилян гайдалар цзря артырды вя йа азалырды. Юз 

фяалиййятини базар игтисадиййатында апаран Бакы шампан шяраблары заводу 

коммерсийа ясасында тяшкил олунмушдур. Бунун цчцн бир нечя физики вя щцгуги 

шяхсляр, яманятчи пайчыларын коллективляри вя йа сящмдарларын корпорасийалары 

низамнамя капиталына пул мябляьлярини вя йа гиймятлиляри гоймаг йолу иля  

коллектив вя йа корпоратив мцлкиййят йарада биляр. Фяалиййят эюстярян дювлят 
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мцяссисяси олан Бакы шампан шяраблары заводу юз низамнамя капиталыны базар 

игтисадиййатыны тятбиг етмякля коммерсийайа охшар олараг йенидян йарадыр.  

Низамнамя капиталы – истянилян тяшкилатын щцгуги формаларында олан 

мцяссисялярин истещсалат – тясяррцфат фяалиййятиня тякан верян капиталын старт 

мигдарыдыр. О юзцндя мцяссисянин мцлкиййятиня сащиб олмаг вя сярянъам вермяк 

щцгугуну, щцгуги ъящятдян мющкямляндирилмясини вя ейни заманда мцяссисянин 

истещсалат тясяррцфат фяалиййятинин ясас мянбяйини ялагяляндирир.  

Азярбайъан Rеспубликасынын 24 март 1995-ъи ил вя 29 ийун 2004-ъц ил тарихли 

«Мцщасибат учоту щаггында ганунларына» мцвафиг олараг  низамнамя капиталы 

юзцндя, тясис сянядляриндя мцяййян едилмиш юлчцдя, мцяссисянин фяалиййятини тямин 

етмяк цчцн онун йарадылдыьы заман иштиракчыларын  (мцлкиййятчилярин) ямлака 

гойдуглары яманятлярин (пул ифадясиндя) мяъмусуну якс етдирир. Бу капитал 

тясисчиляр тяряфиндян пул вясаитляри, гейри-мадди активляр, tikili və avadanlıqlar вя 

дювриййя вясаитляри шяклиндя кечирилмялидир. Онун мябляьи мцяссися гейдиййатдан 

кечирилян заман мцяссисянин низамнамясиндя якс олунур. Низамнамя капиталы 

сонра torpaq, tikili və avadanlıqların,  гейри-мадди активлярин, онларын 

кющнялмясинин, дювриййя вя пул вясаитляринин щярякятинин тясири алтында 

дяйишмямялидир. Бу, яэяр мцяссися ил ярзиндя юз тяшкилати щцгуги формасыны 

дяйишмирся беля олур. Яэяр о дяйиширся, мисал цчцн, юзялляшмя иля ялагядар олараг, 

онда низамнамя капиталынын щяъмини дяйишмяйя иъазя верилир. Бу, ямлакын 

гиймятляндирилмяси актында, йени тясис сянядляриндя, низамнамядя якс олунмалыдыр. 

Йени ики щалда низамнамя капиталынын щяъми дяйишиля биляр.  

Низамнамя капиталынын артмасы вя йа азалмасы тясисчилярин (иштиракчыларын) 

тяркибиня йени цзвлярин гябул олунмасы вя йа тясисчилярин (иштиракчыларын) чыхмасы 

щесабына баш веря биляр. Бу заман низамнамя капиталынын йени щяъминин 

гейдиййатдан йенидян кечмяси мяъбуридир. 

Мцяссисянин иллик фяалиййятинин йекунларына бахылмасынын нятиъяляриня эюря 

мцлкиййятин иъласы, цмуми иъласы, щейяти низамнамя капиталынын щяъминин вя йа 

онун бюлцшдцрцлмямиш мянфяят, фондларын галыглары щесабына айрылмасы йолу иля вя 

йа  йени сящмлярин бурахылмасы, кющня сящмлярин номиналынын артырылмасы, йа да 
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яксиня, дювриййядя олан сящмлярин мигдарынын азалмасы йолу иля дийишилмяси 

щаггында гярар гябул едя биляр.  

Беля гярар гябул едилдийи щалда мцяссися тясис сянядляриня мцвафиг дяйишиклик 

апарыр. Низамнамядя дяйишиклик апаран мцяссисяни гейдиййатдан кечирян органын 

тясдигини алан мцщасибат низамнамя капиталынын щяъмини артырыр вя йа азалдыр.  

15 декабр 1992-ъи ил тарихли Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында Азярбайъан 

Республикасынын Гануну вя 01 ийул 1994-ъц ил тарихли «Мцяссисяляр щаггында 

Азярбайъан Республикасынын Гануну» мцяссисялярин ашаьыдакы тяшкилати-щцгуги 

формаларыны нязярдя тутур: дювлят мцяссисяси, фярди (аиля), шярикли (там ортаглы) пайчы 

вя шярикли (азы бир шярик вя бир пайчы тяряфиндян тяшкил олунур) (коммандит 

ортаглыглар), мящдуд мясулиййятли мцяссисяляр вя сящмдар ъямиййяти. Щяр бир 

тяшкилати-щцгуги форма цчцн низамнамя капиталынын йарадылмасы гайдасы 

ганунвериъиликля вя тясис сянядляри иля низама салыныр, бунлар низамнамя вя 

тясисчилярин мцгавиляси щесаб олунурлар.  

Дювлят (бялядиййя) мцяссисянин низамнамя капиталы  мцвафиг бцдъянин 

айрылмыш мябляьи  вя йа башга формада дювлятин (йерли шуранын) гойдуьу вясаитляр 

щесабына йарадылыр. Истещсалат-тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн мцяссися 

истисмара башладыьы вахтда она tikili və avadanlıq дювриййя вясаитляри айрылыр. Бу 

заман мцяссися torpaq, tikili və avadanlıqları истещсалын иллик щяъмини йериня 

йетирмяк цчцн тяляб олунан юлчцдя дювриййя вясаитлярини ися минимум тялябат 

юлчцсцндя мцвафиг бцдъядян алыр.      
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         2.2. Nizamnamə kapitalının sintetik və analitik uçotu və onun  

                                            təkmilləşdirilməsi 

 
 

Йени йарадылан мцясисянин низамнамя капиталы, онун тясисчиляри (иштиракчылары) 

тяряфиндян кечирилян вясаитлярдян топланыр. О тясисчилярин коллектив мцлкиййяти вя ейни 

заманда щцгуги шяхс кими мцяссисянин мцлкиййяти щесаб олунур. Бу бахымдан о, 

мцяссисянин хцсуси вясаит фонду кими чыхыш едир. Диэяр тяряфдян о, щяр бир тясисчинин 

мцлкиййяти щесаб олунур. Щяр биринин пайы кечирилмиш мябляьлярля вя йа верилмиш 

вясаитлярин дяйяри иля мцяййян едилир. 

Мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мцщасибат учотунун щесаблар 

планында, низамнамя капиталы мцщасибат учотунун методикасы иля бцнювряси 

гойулмуш ики амилля яввялъядян мцяййян едилиб: биринъиси, низамнамя капиталы илк 

башланьыъда инвестисийа едилмиш вясаитлярин мигдары демякдир; икинъиси, низамнамя 

капиталы тясис сянядляриндя нязярдя тутулан, фяалиййятин бцтцн нювляриндя, 

мцяссисянин фяалиййятинин малиййяляшдирмя мянбяйи демякдир (ясас фяалиййят, капитал 

гойулушу, гиймятли каьызлара инвестисийалар, ихраъат-идхалат ямялиййатлары вя и.а.).  

Йухарыда гейд олунанлардан асылы олараг учота гябул едилян вя балансда якс 

етдирилян низамнамя капиталынын мигдары, мцтляг мцяссисянин тясис сянядляриня (бир 

гайда олараг низамнамяйя) мцвафиг олмалыдыр. 
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Низамнамя капиталынын вязиййяти вя щярякятинин синтетик учоту цчцн 301 saylı 

«Нominal (nизамнамя) капиталы» пассив щесабы айрылмышдыр, онун кредитиндя 

инвесторлардан алынан хцсуси вясаитлярин мянбяляринин ямяля эялмяси якс олунунр. 

Мцяссисянин мцщасибатлыьы низамнамя капиталынын дяйишилмяси иля ялагядар олан 

ямялиййатлары, тясисчилярин мцвафиг гярарынын дювлят органларында гейдиййатын тясдиг 

олунмадан якс етдиря билмяз.  

Мцяссисянин иллик фяалиййятинин йекунларынын нятиъяляриня бахылдыгдан сонра 

цмуми иълас, идаря щейяти, мцлкиййятчилярин иъласы низамнамя капиталынын щяъминин 

артырылмасы истигамятиндя дяйишилмяси щаггында гярар гябул едя биляр. 

Низамнамя капиталынын артмасы бюлцшдцрцлмямиш мянфяят, хцсуси фондларын 

галыьы щесабына, сящмдар ъямиййятляриндя ися бундан башга щяля щямчинин йени 

сящмлярин бурахылмасы, кющня сящмлярин номиналынын артырылмасы щесабына щяйата 

кечириля биляр.  

Низамнамя капиталынын азалмасы дювриййядя олан сящмлярин мигдарынын 

азалдыьы вя йа сящмлярин номинал дяйяринин азалдыьы щалда баш веря биляр.  

Яэяр бир гярар гябул едилярся, онда мцяссися тясис сянядляриня мцвафиг 

дяйишиклик апарыр. 

Низамнамяйя дяйишиклик апаран мцяссисянин гейдиййатдан кечирян органын 

тясдигини алараг, низамнамя капиталынын артырылмасы вя йа азалдылмасы цзря 

мцщасибат йазылышы тяртиб едирляр.  

Низамнамя капиталынын артмасы, низамнамя капиталына кечян иллярин 

мянфяятинин топланмыш мябляьлярини бирляшдирмяк йолу иля щяйата кечирилир, бу 343 

сайлы «Keçmiş illər üzrə bюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын 

айрыъа субщесабында учота алыныр. Низамнамя капиталына яввялляр мянфяятдян  

йарадылмыш йыьым фондлары бирляшдириля биляр, онларын учоту 343 сайлы «Keçmiş illər 

üzrə bюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын айры-айры 

субщесабларында щяйата кечирилир. Беля ямялиййатлары ашаьыдакы йазылышларла якс 

етдирмяк лазымдыр:  

343 сайлы «Keçmiş illər üzrə bюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» 

щесабынын 2-ъи «Кечян иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (юртцлмямиш зяряр)» 

субщесабынын дебети.   
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343 сайлы « Keçmiş illər üzrə bюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» 

щесабынын 3-ъц (йыьым фондлары) субщесабынын дебети. 

301 сайлы «Nominal (nизамнамя) капитал» щесабынын кредити. 

Низамнамя капиталынын азалмасы мцяссисянин цмуми зярярляринин юдянилмяси 

цчцн щяйата кечириля биляр. Беля щалларда ашаьыдакы йазылыш тяртиб едилир: 

301 сайлы «Nominal (nизамнамя) капитал» щесабынын дебети. 

801 сайлы «Ümumi mянфяят (зяряр)» щесабынын вя йа 343 сайлы «Keçmiş illər 

üzrə bюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр)» щесабынын кредити. 

Сящмдар ъямиййятинин низамнамя капиталынын сящмлярин номинал дяйяринин 

артырылмасы васитяси иля учотда беля йазылышла якс етдирилир: 

223 сайлы «Bank hесаблашма щесабlarы» щесабынын дебети. 

811 сайлы «Asılı və birgə təşkilatların mənfəətlərində (zərərlərində) pay» 

щесабынын дебети. 

301 сайлы «Nominal (nизамнамя) капитал» щесабынын кредити. 

Сящмдар ъямиййятинин низамнамя капиталынын сящмляри сахлайанлара онларын 

дяйяринин эери гайтарылмасы йолу иля азалмасы 301 сайлы «Nominal (nизамнамя) 

капитал» щесабынын дебети вя 302 сайлы «Nominal (nизамнамя) капиталın ödənilməmiş 

hissəsi» щесабынын кредити цзря якс етдирилир. Беля мцщасибат йазылышы иля сящмдарларын 

вя иштиракчыларын хейриня кредитор борълары йараныр.  

301 сайлы «Nominal (nизамнамя) капитал» щесабы цзря аналитик учот 

мцяссисянин тясисчиляри (иштиракчылары) цзря ашаьыда тяхмини нцмуняви формасы 

эюстярилян ъядвялдя апарылыр: 

                                                                                                      Ъядвял №1 

№      Иштиракчы, 
       Ф.А.А. 
     (тяшкилат) 

Разылыьа 
ясасян       
пайы 

       Вясаит кечирилиб    
Кечирилмянин    
       йекуну 

Кечирилмяйян 
мябляьлярин     
    галыьы Тарих, сяняд    Мябляь 

1.  Тащиров А.И. 1150000 05.01.16. тар 
3 сайлы касса 
мядахили 
ордери 

  1100000   1100000   50000 
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Йухарыда гейд едилдийи кими сящмдар ъямиййятлярдя 301 сайлы «Nominal 

(nизамнамя) капитал» щесабына «Садя сящмляр» вя «Имтийазлы сящмляр» 

субщесабларыны ачырлар. 

Сящм, сящмдарын ъямиййятин идаря едилмясиндя, онун мянфяятин вя 

ъямиййятин ляьв едилмяси заманы ямлакын галыгларынын бюлцшдцрцлмясиндя иштирак 

етмяк щцгугуну тясдиг едян гиймятли каьыздыр. Имтийазлы сящмляр сящмдар 

ъямиййятиндя сяс вермя щцгугуна малик дейилляр, лакин сящмдара дивидендляри 

алмаьа эениш щцгуг, щямчинин сящмдар ъямиййяти ляьв едилян заман онун 

ямлакынын бюлцшдцрцлмясиндя цстцнлцк верирляр. Имтийазлы сящмляр сящмдар 

ъямиййяти тяряфиндян низамнамя капиталынын 10%-дян артыг олмайан мябляьдя 

бурахыла биляр.  

Щям садя, щям дя имтийазлы сящмляр адлы вя тягвим едяня ола билярляр. 

Вятяндашлар анъаг адлы сящмлярин сащиби щесаб олунурлар. Адлы сящмлярин щярякяти 

сящмдар ъямиййятинин сящмляринин гейдиййат китабында якс олунур. Китабда щяр бир 

адлы сящмляр щаггында, онун ялдя едилмяси тарихини, щабеля сящмдарларын щяр бириндя  

беля сящмлярин мигдары щаггында мялуматлары йазырлар. Тягдим едяня аид сящмляр 

цзря сящмлярин гейдиййат китабында анъаг онларын цмуми мигдары эюстярилир.  

Сящмдар ъямиййяти биз сящмдарда олан сящмлярин мигдарына (пайына) 

мящдудиййят едя билярляр. 
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                  2.3. Müəssisədə təsisçilərlə hesablaşmaların 

                                uçotunun təşkili məsələləri 

 
  

Сящмдар ъямиййяти гейдиййатдан кечдикдян сонра гейдиййатдан кечмиш 

низамнамя капиталынын мябляьи гядяр сящмдарларын ъямиййят гаршысында борълары 

ямяля эялир. Тясисчилярля щесаблашмаларын учоту цчцн 302 сайлы «Nominal 

(nизамнамя) капиталın ödənilməmiş hissəsi» щесабы истифадя едилир. Бу актив-пассив 

щесабдыр, бир тяряфдян 302/2 «Низамнамя капиталына гойулушлар цзря 

щесаблашмалар» субщесабы низамнамя капиталына гойулушлар цзря тясисчилярля 

щесаблашмаларын учоту цчцн хидмят edir, о бири тяряфдян – 302/2 «Эялирляр цзря 

щесаблашмалар» субщесабы – онлара, йяни тясисчиляря щесабланмыш эялирляр цзря 

тясисчиляря щесаблашмаларын учоту цчцн хидмят едир.  

Ъямиййятин сящмдарлары Сящмдар Ъямиййятинин хцсуси рейестериндя 

гейдиййатдан кечирляр. Сящмдарларын гойулушларı цзря щесабалшмаларын аналитик 

учоту онларын щяр бири иля картатекаларда вя йа ъядвяллярдя апарылыр, онларда 

низамнамя капиталына гойулушлар цзря боръларын мябляьи, онун юдянилмя тарихи, 

боръларын юдянилмясиня активляря кечирилмиш мябляьляр якс олунурлар. Тясисчиляр ялдя 

едилмиш сящмлярин мябляьиня torpaq, tikili və avadanlıqlar, гейри-мадди активляр, 

манатларла вя йа хариъи валйута иля пул вясаитляри вя диэяр мадди гиймятлиляр кечиря 

билярляр. 
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Аналитик учотун апарылмасы цчцн ясас кими тясис сянядляри, torpaq, tikili və 

avadanlıqların вя гейри-мадди активлярин тящвил-гябул актлары, юдяниш тапшырыьы, касса 

мядахил ордерляри вя б. хидмят едирляр.  

Беляликля гейдиййатдан кечмиш низамнамя капиталынын мябляьиня 302/1 сайлы 

«Низамнамя капиталына гойулушлар цзря щесаблашмалар» субщесабынын дебети цзря 

гейдляр апарылыр. Бу субщесаб активдир, онун дебет галыьы айын яввялиня низамнамя 

капиталына  гойулушлар цзря тясисчилярин боръларынын мябляьини якс етдирир; дебет цзря 

дювриййядя щесабат айында низамнамя капиталына гойулушлар цзря тясисчилярин йени 

боръларынын ямяля эялмяси якс олунур; кредит цзря дювриййядя – пул вясаитляри вя 

мадди гиймятлиляр, ямлак шяклиндя кечирилмиш дебитор боръларынын юдянилмиш мябляьи 

якс олунур. 

Сящмдар ъямиййятляринин тясяррцфат фяалиййяти гцввядя олан ганунвериъилийя 

мцвафиг щяйата кечирилир. Мясялян ъямиййят тяряфиндян ялдя едилян мянфяят 

мцяссисянин мянфяятиндян верэи щаггында гануна мцвафиг олараг верэийя ъялб 

едилир. Верэийя ъялб едилмяли мянфяяти щесаблайан заман цмцми мянфяят, тясис 

сянядляриндя гейд олунан щямин ещтийат фондунун юлчцсцня чатынъайа гядяр лакин 

низамнамя капиталынын 25%-дян чох олмамагла сящмдар ъямиййятинин ещтийат 

фондуна айырмаларынын мябляьи гядяр (мцстягил мцяййян едилмиш щяр ай мцяййян 

фаизля) азалдылыр. Бу заман ещтийат фондуна айырмаларын щесабланмыш мябляьи (щяр 

ай, щяр рцб) верэи тутулан мянфяятин 50%-дян чох олмамалыдыр. Сонра мянфяятин 

мябляьи верэийя ъялб едилмяйя щесабланыр.  

Мянфяятин галан мябляьи (цмуми мянфяят чыхылсын ещтийат фондунун 

йаранмасына йюнялдилян мябляь, чыхылсын мянфяятдян верэи) сящдарларын иъласынын 

гярарларына ясасян бюлцшдцрцлцр. Бу заман о, бир гайда олараг щиссяйя бюлцнцр: бири 

дивидендлярин юдянилмясиня, о бири ися хцсуси тяйинатлы фондларын йаранмасына 

йюнялдилир. Дивиденд щяр рцбдя вя йа йарым илдя бир дяфя, илдя бир дяфя юдяниля биляр. 

Аралыг дивиденд директорлар тяряфиндян елан едилир вя ъями мцяййян едилмиш юлчцйя 

маликдир. Гяти, йяни, ахырынъы дивиденд аралыг дивидендляринин юдянилмясини нязяря 

алмагла иллик ишин нятиъяляриня эюря иллик цмуми иълас тяряфиндян елан едилир.   

Имтийазлы сящмляр цзря гяти мцяййян едилмиш дивиденд онлар бурахылан заман 

мцяййян едилир. Бу сящмляр цзря дивидендляр ялдя едилмиш мянфяятин гядяриндян асылы 
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олмайараг вя биринъи нювбядя щесабланыр вя юдянилир. Яэяр имтийазлы сящмляр цзря 

дивидендлярин юдянилмяси цчцн ялдя едилмиш мянфяят кифайят дейился, онда бу 

мягсядляр цчцн хцсуси йарадылмыш ещтийат фонду вя йа диэяр мянбяляр истифадя едилир. 

Дювриййяйя бурахылмайан сящмляр цзря дивидендляр юдянилмир. Дивиденд яэяр 

сящмдар ъямиййятинин низамнамясиндя бу нязярдя тутулубса сящмляр, истиграз 

вярягяляри, ямтяяляр шяклиндя вериля биляр.  Ъямиййят дивидендин гядярини верэини 

нязяря алмадан елан едир. Дивиденд анъаг кечирилмиш гойулушун щиссясиня вя йа ялдя 

едилмиш сящмляря эюря юдямяйя кечирилмиш мябляья мцтянасиб олараг юдянилир. 

Дивидендляр шяклиндя алынан эялирлярдян верэи, юдямя мянбяйиндян, даща доьрусу 

сящдар ъямиййятиня тутулур.  

 

 Тясисчилярля щесаблашмалар цзря ямялиййатларын якс етдирилмяси 302/1 сайлы  

      «Низамнамя капиталына гойулушлар цзря щесаблашмалар» субщесабы 

 

          Щесабларын кредити                                                        Щесабларын дебети 

Г-щесабат айынын яввялиня 

тясисчилярин боръ мябляьи. 

301-низамнамя капиталына 

гойулушлар цзря тясисчилярин 

боръларынын ямяля эялмяси                           

Тясисчиляр боръларын юдянилмясиня 

ашаьыдакылар кечирилян заман. 

111- torpaq, tikili və avadanlıqlar 

104-гейри-мадди активляр 

221, 223-пул вясаитляри 

201, 207, 205-саир активляр   

 

Эялирляр цзря сящмдарларла щесаблашма учоту цчцн 302/2 сайлы «Эялирляр цзря 

щесаблашмалар»  субщесабындан истифадя едилир. Субщесаб-пассивдир, онун кредит 

галыьы сящмдар ъямиййятинин сящмдарлар гаршысында боръларынын мябляьини эюстярир. 

302/2 сайлы субщесабынын кредити 811 сайлы «Asılı və birgə təşkilatların mənfəətlərində 

(zərərlərində) payı» щесабынын дебети иля мцхабирляшир. 302/2 субщесабынын дебети 521, 

302/1, 223, 221 сайлы щесабларын кредитляри иля мцхабирляшир. Сящмдар ъямиййятиндя 

ишляйян сящмдарлара дивидендляр щесабланан заман 533 сайлы «Ямяйин юдяниşи цзря 

ишчи щейятиnə olan qısamüddətli kreditor borcları» щесабындан истифадя едилир.  
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Дивидендляр тутулан верэилярин мябляьляри эюстярилян мцщасибат арайышы цзря 

сящмдарларын иъласынын гярарына вя протоколуна ясасян щесабланыр. Эялирлярин 

кючцрцлмяси вя юдянилмяси касса мяхариъ ордерляри вя юдямя тапшырыглары ясасында 

щяйата кечирилир. Эялирляр цзря сящмдарларла щесаблашмаларын аналитик учоту щяр бир 

сящмдар цзря 7 сайлы ъядвялдя апарылыр. Сящмдарларын эялири цзря щесаблашмаларын 

синтетик учоту 8 сайлы журнал-ордедя апарылыр.   

 

            Сящмдарларла щесаблашмалар цзря ямялиййатларын якс етдирилмяси  

                    302/2 сайлы «Эялирляр цзря щесаблашмалар» субщесабы.  

  

 
Щесабларын кредити                                                                              Щесабларын дебети 

521- сящмдарлардан тутулан (физики вя 

щцгуги шяхслярдян эялир верэисинин 

мябляьляри. 

302/1- сящмдарлар тяряфиндян онларын 

низамнамя фондуна гойулушлар цзря 

боръларынын юдянилмясиня дивидендлярин 

мябляьляри. 

221, 223 - сящмдарлар тяряфиндян 

кючцрцлмцш  эялирлярин мябляьляри 

Г- Эялирляр цзря сящмдарлар гаршысында 

олан боръларын мябляьи 

811- щесабат дюврц ярзиндя щесабланмыш 

дивидендлярин мябляьляри. 

343 - ялдя едилмиш мянфяятин щяъми 

дивидендляр цзря юдямяйя 

щесабламаларын мябляьиндян аз олан 

щалда имтийазлы сящмляр цзря 

щесабланмыш дивидендлярин мябляьляри.

  

 
 
 
 
 Сящмдар ъямиййяти щцгуги шяхслярдян сящмляр цзря щесабланмыш эялирлярин 

мябляьляриндян эялир верэисини Азярбайъан Республикасында мцяссися вя 

тяшкилатларын эялириндян верэиляр щаггында Ганун ясасында эялирдян 15% гядяриндя 

тутур, физики шяхслярдян ися – физики шяхслярдян верэиляр щаггында Азярбайъан 

республикасынын Ганунуна ясасян тариф сцтунуна мцвафиг тутулур.  
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 Бцтцн апарылмыш тутулмалар щаггында сящмдар ъямиййяти юзцнцн гейд 

олундуьу (олдуьу) йер цзря дювлят верэи мцфяттишлийиня хябяр верир. 

 302/1 сайлы щесабын 1-ъи субщесабында мцяссисянин тясисчилярля онун 

низамнамя капиталына гойулушлар цзря щесаблашмалары учота алыныр.   

 Сящмдар ъямиййяти йарадылан заман 302 сайлы «Nominal (nizamnamə) 

kapitalının ödənilməmiş hissəsi» щесабынын дебети цзря 301 сайлы «Nominal 

(nizamnamə) kapitalı» щесабы иля мцхабирляшмякля сящмя йазылан шяхслярин 

боръларынын мябляьи учота гябул едилир.  

 Тясисчилярин гойулушларынын мябляьляринин фактики дахил олмасы заманы 302 

сайлы щесабын кредити цзря пул вясаитляринин учоту цзря щесабларла мцхабирляшмякля 

гейдляр апарылыр. Мцяссисянин мцлкиййятиня мадди гиймятлиляр вя башга гиймятлиляр 

(пул вясаитляриндян башга) верилян заман 302 сайлы щесабын кредити иля 101, 111 сайлы 

истещсалат ещтийатларыны учота алан щесабларла мцхабирляшмякля гейдляр апарылыр.  

 Мцяссисяйя истифадя етмяк цчцн биналар, гурьулар вя аваданлыглар верилян 

заман 302 сайлы щесабын кредити вя 101 сайлы «Гейри-мадди активляр» щесабынын 

дебети цзря йазылыш апарылыр. 

 Низамнамя капиталына гойулушлар щесабына мцяссисянин мцлкиййятиня натурал 

формада  тягдим едилян ямлакын мядахил едилмяси (сящмлярин юдянилмясиня), 

иштиракчыларын разылыьы цзря гиймятляндирилмякля щяйата кечирилир. Низамнамя 

капиталына гойулушлар щесабына мцяссисянин истифадясиня натурал формада верилмиш 

ямлакы мядахил едилмяси (сящмин юдянилмясиня), яэяр тясис сянядляриндя башга бир 

шей нязярдя тутулмайыбса, тясис сянядляриндя мцяссисянин фяалиййятинин эюстярилян 

бцтцн мцддяти ярзиндя вя йа тясисчиляр тяряфиндян мцяййян едилмиш диэяр мцддят 

ярзиндя щямин ямлакын истифадя едилмясиня эюря щесабланмыш иъаря юдямясиндян асылы 

олараг мцяййян едилмиш гиймятля щяйата кечирилир.  

 Мцщасибат учотунда низамнамя капиталына гойулушлар цзря тясяррцфат 

йолдашлыг ъямиййятляринин диэяр нювляринин иштиракчылары иля щесаблашмалар охшар 

гайдада якс етдирилир. Бу заман 302 сайлы щесабын дебети вя 301 сайлы щесабын 

кредити кими йазылыш тясис сянядляриндя елан едилмиш низамнамя фондунун бцтцн 

щяъминя апарылыр.  



 42 

 Сящмдар ъямиййяти формасында йарадылан мцяссисялярин сящмляри, онларын 

номинал дяйяриндян артыг гиймятя сатылан щалда, сатыш вя номинал дяйяр арасындакы 

фярглярин ялдя едилмиш мябляьи 335 сайлы «Digər ehtiyatlar» щесабынын кредитиня аид 

едилир.  

 302/2 сайлы щесабын 2-ъи субщесабында мцяссисянин тясисчилярля онлара эялирлярин 

юдянилмяси цзря щесаблашмалар учота алыныр. Мцяссисянин тясисчиляринин тяркибиня 

дахил олан онун ишчиляринин эялирляринин щесабланмасы вя юдянилмяси 533 сайлы 

«Ямяйин юдянилмяси цзря ишчи щейятиnə qısamüddətli kreditor borcları» щесабында 

учота алыныр. 

 Мцяссисядя иштиракдан олан эялирлярин щесабланмасы 343 сайлы «Keçmiş illər 

üzrə borc» (щесабат илинин мянфяяти вя йа кечян иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти 

щесабына) щесабынын дебети вя 302 сайлы щесабын кредити цзря гейдля якс етдирилир. 

Эялирлярин юдянилмяси цчцн мянфяят олмадыгда вя йа чатышмадыьы заман, лакин 

ганунвериъиликдя вя йа тясис сянядляриндя нязярдя тутулан ющдячилик олан заман, 

эялирлярин ещтийат фонду щесабына юдянилмяси цзря эялирлярин щесабланмасы 335 сайлы 

«Digər ehtiyatlar» щесабынын дебети вя 302 сайлы щесабын кредити цзря якс етдирилир. 

 Эялирлярин щесабланмыш мябляьляринин юдянилмяси бу ъцр якс етдирилир 302/2 

сайлы щесабын дебети 221, 223 сайлы щесабларын кредити. Мцяссисядя иштиракдан олан 

эялирлярин бу мцяссисянин мящсулу (иши хидмяти) иля юдянилмяси заманы мцщасибат 

учотунда 302 сайлы  щесабын дебети вя 601 сайлы «Sатыш» щесабынын кредити 

мцхабирляшмякля якс етдирилир. 

 Мцяссисядя иштиракдан олан эялирляря эюря верэинин мябляьляри щямин 

мцяссисядя 302 сайлы щесабын дебетиндя вя 521 сайлы щесабын кредитиндя якс етдирилир. 

302 сайлы щесабын аналитик учоту сящмдар ъямиййятляриндя тягдим едян сящмляря 

эюря сящмдар – сащибкарларла щесаблашмаларын учотундан башга щяр бир тясисчи цзря 

апарылыр.  

 Мисаллар. 1. Сящмдар ъямиййяти гейдиййатдан кечмиш 60 000 000 манат 

мябляьиндя низамнамя капиталына маликдир. Она номинал дяйяри 150 000 манат 

олан 40 имтийазлы сящмляр дахилдир. Низамнамя капиталы йарадылан заман беля гейд 

апарылыр: 
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 302 сайлы «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi» щесабынын 

дебети 

 301 сайлы «Nominal (nizamnamə) kapitalı» щесабынын кредити 

 Ялдя едилмиш сящмляря эюря сящмдарлар тяряфиндян ашаьыдакы щагглаг 

кечирилиб:  

 а) пул формасында 50000000 манат мябляьиндя 223 сайлы «Bank hесаблашма 

щесабlarы» щесабынын дебети – 50000000 манат 302/1 сайлы «Низамнамя капиталына 

гойулушлар цзря щесаблашмалар» субщесабынын кредити – 50000000 ман. 

 б) ясас вясаитлярля 1500000 ман мябляьиндя 111 сайлы «Torpaq, tikili və 

avadanlıqlar – Dəyər» щесабынын дебети 1500000 ман. 302/1 сайлы щесабын 1-ъи 

субщесабынын кредити 1500000 ман. 

ъ)800000 ман мябляьиндя патентляр 101 сайлы «Гейри-мадди активляр – Dəyər» 

щесабынын дебети 800000 ман. 302/1 сайлы щесабын 1-ъи субщесабынын кредити 800000 

ман. 

ч) 2000000 манат мябляьиндя материаллар 201 сайлы «İstehsalat ehtiyatları» 

щесабынын дебети 2000000 ман. 302/1 сайлы щесабын 1-ъи субщесабынын кредити 

2000000 ман.  

302/1 сайлы щесабын 1-ъи субщесабын дебети вя кредити дювриййялярини мцгаися 

едяряк  сящмдар ъямиййятинин низамнамя капиталынын ня гядяр йарадылдыьыны 

мцяййян едирляр. Мясялян, сящмдарларын боръу (302/1 сайлы щесабын дебети) 

60000000 маната бярабярдир, боръларын юдянилмясиня (302/1 сайлы щесабын кредити) 

кечирилмиш мябляьляр 54900000 манат тяшкил едирляр. Беляликля низамнамя капиталы 

54300000 маната йарадылыб. Низамнамя капиталынын гойулушлар цзря сящмдарларын 

боръу 5700000 манат тяшкил едир (60000000ман-54300000ман). Бу йайылмамыш 

сящмлярдир. 

2. Ил баша чатдыгда сящмдар ъямиййяти 15000000 манат гядяриндя баланс 

мяфяяти ялдя етмишдир. Сящмдар ъямиййяти бириъи нювбядя баланс мянфяятиндян 

мцмкцм олан зярярляри юртмяк цчцн баланс мянфяятинин 1%-и гядяриндя ещтийат 

фонду йарадыр – 15000000х1%:100=150000 манат. Йарадылмыш ещтийат фондунун 

мябляьиндя беля гейд апарылыр.  
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811 сайлы «Asılı və birgə təşkilatların mənfəətlərində (zərərlərində) pay» 

щесабынын дебети 150000 ман 

335 сайлы «Digər eщтийатlar» щесабынын кредити 150000 ман. 

Сящмдар ъямиййяти цчцн верэи тутуласы мянфяят баланс мянфяяти вя ещтийат 

фондуна айырмалар арасындакы фяргя бярабяр олаъаг.  

15000000-1500000=13500000 манат. Сящмдар ъямиййяти цчцн фаиз 

дяряъясинин юлчцсц 32%-дир, мянфяятдян верэинин мябляьи 4320000 маната 

(13500000 х32:100) бярабяр олаъагдыр. Сящмдар ъямиййятинин сярянъамында галаг 

халис мянфяят 9180000 маната (13500000-4320000) бярабярдир.  

Сящмдарларын иъласы гярар гябул едиб ки, халис мянфяятин 50%-и дивидендлярин 

юдянилмясиня йюнялдилсин, даща доьрусу  4590000 манаты (9180000:2). 

Яввялъя имтийазлы сящмляр цзря дивидендлярин щесабланмасыны апарырлар: онлар 

цзря имтийазлы дивиденд щяр бир сящмя иллик 20000 манат гядяриндя мцяййян едилиб. 

Беляликля, имтийазлы сящмляр цзря дивидендлярин юдянилмяси цчцн 800000 манат 

(20000х4 сящмя) тяляб олунур; ади сящмляр цзря дивидендлярин юдянилмясиня 3790000 

манат  (4590000-800000) галыр. 

Бир сящмдя дивидендин мябляьи 11770 маната (3790000:322) бярабярдир, 

алынмамыш сящмлярин мигдары 38 ядяддир (5700000:150000). Дивидендляр анъаг 

сатын алынмыш сящмляр цзря юдянилирляр, она эюря 360 сящмин цмуми мигдары дейил, 

анъаг сатын алынмыш сящмлярин мигдары – 322 сящм эютцрцлцр. Сящмдар ъямиййятинин 

сящмдарларынын рейестриня ясасян сящмдарын малик олдуьу сящмлярин мигдарындан 

асылы олараг щяр бир сящм сахлайана дивидендлярин щесабланмасы щяйата кечирилир. Бир 

ади сящм сахлайана 11770 манат щесабланаъаг. Щесабланмыш дивидендлярин 

мябляьиня беля гейд апарылыр: 

811 сайлы «Asılı vı birgə təşkilatların mənfəətlərində (zərərlərində) pay» 

щесабынын дебети                                                                        379000 ман 

302/2 сайлы щесабын 2-ъи субщесабынын  кредити                379000 ман. 
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2.4. Nəqliyyatda  daşınmadan əldə edilən gəlirlərin və iqtisadi  

 həvəsləndirmə fondlarının əmələ gəlməsinin uçotu 

 

Avtomobil nəqliyyatı müəssisələrinin bütün növdən olan daşınmalardan, iş 

və xidmətlərdən olan ümumi gəliri 601 saylı “Satış” hesabının kreditində uçota 

alınır. 

Yük daşınmaları üzrə gəlirlərə aşağıdakı mənbələr daxil edilir: Yüklərin 

daşınmasını yerinə yetirməyə görə, birinci yükləmə məntəqəsinə və ya axırıncı 

boşaltma məntəqəsindən avtomobillərin boş yürüşünə görə, çəkməklə, getməklə və 

yüklərin çəkisinin artıqlığı  ilə əlaqədar avtomobillərin əlavə olaraq boş 

dayanmasına görə; yüklərin qəbulunun baş tutmaması zamanı avtomobillərin 

yürüşünə görə ; yük daşınması zamanı brezentdən və başqa örtük vasitələrindən 

istifadə edilməsinə görə.  

Yük daşıma və yük boşaltma məntəqələrində müəyyən edikmiş vaxt 

normalarının əksinə olaraq nəqliyyatın boşdayanmasının ixtisara salınmasının hər 

bir dəqiqəsinə görə yükgöndərənlərə (yükalanlara) verilən güzəştlərin məbləğləri 

daşınmalara görə gəlirlərin azaldılmasına yönəldilir. 

Cərimələrin: müəyyən edilmiş vaxt normalarından artıq yükvurma və 

yükboşaltma məntəqələrində müştərilərin günahı üzündən avtomobillərin 

boşdayanmasına görə; baş tutmayan yükdaşınma  ilə əlaqədar olaraq 

avtomobillərin yürüşünə görə; sənədləşdirmədənetiraz etməyə və ya əmtəə nəqliyyat 

sənədlərinin və yol vərəqələrinin düzgün rəsmiləşdirməməyə görə; daşınmaq üçün 

yüklərin verilməməsinə görə alınan cərimə məbləğləri 731.4 saylı hesabda deyil 801 

saylıə “Umumi mənfəət (zərər)” hesabında uçota alınır. 

Sərnişinlərin avtobuslarda və maeşurut minik avtomobilləri- taksilərində 

daşınmalarından olan gəlirlər, respublikaarası və əyalətlərarası xətlərdə aparılan 
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sərnişinlərdən tutulan sığorta rüsumunu çızdıqdan sonra 601 saylı “Satış” 

hesabında əks olunurSığorta rüsumunun məbləğləri eyni zamanda satışdan əldə 

edilən məbləği mədaxil edilməklə 521 saylı “ Vergi öhdəlikləri “ hesabının 

kreditində əks olunur.  

Baqajların daşınmasına görə sərnişinlərdən alınan məbləğlər gəlirlərin ümumi 

məbləğinə daxil edilir və 601 saylı “Satış” hesabının kreditində uçota alınır. 

Sərnişin avtonəqliyyatlarından istifadə qaydalarını pozmağa görə (biletsiz gediş, 

baqaja görə ödənilmənin həyata keçirilməsinə və i.a. görə) alınmış cərimələrin 

məbləğləri 801 saylı “Ümumi mənfəət (zərər)” hesaba aid edilirlər və 601 saylı “Satış” 

hesabından uçota alınmır.  

Nəqliyyat-ekspedisiya və yüklənmə, boşaltma əməliyyatlarını həyata keçirən 

avtomobil nəqliyyatı təşkilatları və müəssisələri 601 saylı “Satış” hesabında qeyd 

olunan işlərin və müqavilə ilə və ya işlərin ayrı-ayrı növləri üzrə müəyyən edilmiş 

tariflər əsasında dəyəri üzrə edilmiş xidmətlərdən əldə edilən gəlirlərin məbləği əks 

olunur.  

177 saylı “Digər qısamüddətli debitor borcları” hesabı ilə müxabirləşməklə 601 

saylı “Satış” hesabının debetinə hər ay daşınmanın hər bir növü üzrə ümumi gəlirin 

məbləğindən 2% qədərində avtomobil yollarının inşaasına və yenidən qurulmasına 

ayırmalar aid edilir. 

Ayın axırında 202 saylı “İstehsalat məsrəfləri” hesabından 601 saylı “Satış” 

hesabının debetinə istismar, nəqliyyat ekspedisiya əməliyyatları, yükləmə-boşaltma və 

digər işlər üzrə onda uçota alınan xərclər keçirilir. Daşımanın, əməliyyatların və işlərin 

hər bir növü üzrə 601 saylı “Satış” hesabında aşkar edilən nəticələr (gəlir və ya zərər) 

hər ar 801 saylı “Ümumi mənfəət (zərər)” hesabına silinir:  

a) Dt-601                        b) Dt-801 

    Kt-801                            Kt- 601 

Avtonəqliyyatın balansında 601 saylı “Satış” hesabının qalığı olmur. 

Əvvəlcədən ödəmə qaydasında sifarişçi tərəfindən gələcəkdə daşımaya görə 

hesablar üzrə avtonəqliyyat müəssisəsinin 223 saylı “Bank hesablaşma hesabları” 

hesabına pul məbləğlərinin daxil olması bu cür əks etdirilir: 
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1) Dt-223                                Kt-243,192 

2) Həmçinin daşınma yerinə yetirildikdən sonra: 

    a) vahid tarif üzrə faktiki dəyərə                

         Dt-171, 211                      Kt-601  

    b)Əvvəlcədən olan ödəmənin hesaba alınması 

         Dt-192                                 Kt-171 

    c)Əlavə ödəmə olarsa 

          Dt-223                                Kt - 171  

    ç)Artıq alınmış avansın geri qaytarılması 

       Dt- 171                                 Kt- 601 

Daşınmaya görə hesablar inkassa üçün banka təhvil verildikdə 

       Dt – 171                               Kt- 601 

Daşınmaya çəkilən xərclərin tam məbləği bu cür əks etdirilir 

1) Dt – 601    2) Dt-171    3) Dt- 221,223   4) Dt-801  və ya  Dt- 601 

    Kt- 202  Kt- 601 Kt- 171              Kt- 601 Kt- 801 

Avtomobil nəqliyyat müəssisələrində iqtisadi həvəsləndirmənin üç fondu yaradılır: 

a) maddi-maraq fondu 

b) sosial-mədəni tədbirlər və mənzil tikintisi fondu 

c) istehsalın inkişafı fondu. 

Maddi-maraq və sosial- mədəni tədbirlər və mənzil tikintisi fondları 

mükafatlandırma fondlarına aiddirlər. Onların yaranma mənbələri sabit normativlər üzrə 

hesablanmış mənfəətdən ayırmalar hesab olunur. 

İstehsalın inkişafı fondu aşağıdakı mənbələr hesabına yaradılır: 

a) mənfəətdən ayırmalar; 

b) tikinti və avadanlıqların tamamilə bərpası üçün müəyyən edilmiş amortizasiya 

ayırmaları; 

c) tikinti və avadanlıqların tərkibinə aid olan çıxan və köhnələn əmlakın, onun 

ləğv edilməsi ilə əlaqədar olan xərcləri çıxmaqla satışdan əldə edilən vəsait. 
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İqtisadi həvəsləndirmə fondları kateqoriyasına ümumi istifadədə olan avtomobil 

nəqliyyatı sisteminin müəssisələrində və təşkilatlarında yaradılan aşağıdakı fondlara aid 

edilir: 

1) qara və əlavan metal qırıntılarının toplanması və təhvil verilməsinə görə 

mükafatlandırma fondu; 

2) təkrar xammalın toplanması, seçilməsi, saxlanması və təhvil verilməsinə görə 

mükafatlandırmaya yönəldilmiş maddi maraq fondu; 

3) ixrac üçün məhsulun (xidmətin) göndərilməsinə görə mükafatlandırma fondu; 

4) ixtiraçılıq və səmərəli təkliflərin tətbiq olunmasına təsirə görə işçilərin 

mükafatlandırılması fondu; 

5) yeni texnikanın yaradılması və tətbiqinə görə mükafatlandırma fondu və b. 

Daşınmaların maya dəyərinin aşağı salınması avtomobil nəqliyyatında yığımın 

əsas mənbələrindən biri sayılır. Ona görə daşınmaların maya dəyərinin sistematik olaraq 

aşağı salınması avtomobil nəqliyyatı müəssisələrinin kollektivinin mühüm vəzifələrində 

biri hesab olunur. 

Avtomobil nəqliyyatında sənayeyə nisbətən məsrəflərin iqtisadi elementlər və 

kalkulyasiya maddələri üzrə nomenklaturanın qurulmasında, üstəlik xərclərin 

bölüşdürülməsində bəzi xüsusiyyətlər vardır. 

Avtomobil nəqliyyatı müəssisələrində xərclərin elementlərinin aşağıdakı 

nomenklaturası qəbul edilib: avtomobil yanacağı, materiallar, ehtiyyat hissələri, tikili və 

avadanlıqların amortizasiyası, əmək haqqı, sosial müdafiə fonduna ayırmalar və  sair 

xərclər. 

Daşınmaların və digər işlərin ayrı-ayrı növlərinin maya dəyərini aşkar etmək üçün 

məsrəflərin kalkulyasiya maddələri üzrə qruplaşdırılmasından istifadə edilir. Bu cür 

qruplaşdırmanın prinsipi məsrəflərin məqsədli təyinatından və onların daşınmanın maya 

dəyərinin yaranmasında iştirakı xarakterindən ibarətdir. Məsrəflər aşağıdakı kimi 

qruplaşdırılır: 

1) Sosial müdafiə fonduna  ayırmalarla və əlavə əmək haqqı 

2) Avtomobillər üçün yanacaq 
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3) Sürtkü və s. istismar materialları (mühərrik üçün yağ, konsistent yaylaması, 

kerosin, silgi vəs. materiallar) 

4) Avtomobil şinlərinin köhnəlməsi və təmiri 

5) Avtomobillərin cari təmiri və texniki xidmət 

6) Avtomobil nəqliyyatının hamısının amortizasiyası 

7) Üstəlik xərclər 

Avto müəssisələrdə müstəqim xərclər (1-6-cı maddələr) 202 saylı “İstehsalat 

məsrəfləri” hesabında, qeyri-müstəqim xərclər (7-ci maddə) isə 721 saylı “İnzibati 

xərclər” hesabında uçota alınır. 

Avtotəsərrüfatlarda müstəqim xərcləri  202 saylı “İstehsalat məsrəfləri” hesabının 

9-cu “Köməkçi istehsalat” subhesabının (avtomobil nəqliyyatı analitik hesabında), 

qeyri-müstəqim xərcləri isə - 202 saylı “İstehsalat məsrəfləri” hesabınnın 8-ci 

“Ümumiistehsalat xərcləri” subhesabında uçota alırlar. 

Avtomüəssisələrdə quruluş bölmələri mövcud olan zaman (avtokalonlar, sexlər, 

emalatxanalar və b.) bu bölmələrin hər birinin üstəlik xərcləri adətən 202 saylı 

“İstehsalat məsrəfləri” hesabının 8-ci “Ümumistehsalat xərcləri” subhesabında uçota 

alınır. Bu zaman müstəqim xərcləri analitik uçotda daşınmaların növləri üzrə əks 

etdirirlər. Bu növlərə aiddirlər: yük daşınması; kiçik partiyalı yük daşınması (saat 

hesabı ödəmə); sərnişin daşınması, taksimator daşınması və b.  

Müstəqim xərclərin tərkibindəki bəzi xüsusiyyətləri nəzərə almaq lazımdır. 

Avtomobil nəqliyyatında avtomobillərə tüxniki xidmət üçün xərclər həyata keçirirlər. 

Texniki xidmət anlayışına gündəlik texniki xidmət (yumaq, yağlamaq və b.), birinci 

texniki xidmət (avtomobilin ayrı-ayrı hissələrinin nizamlanması, bərkidici detalların 

dəyişdirilməsi, mühərrikdə yağın dəyişdirilməsi və i.a.) və ikinci texniki xidmət (ayrı-

ayrı aqreqatların işinin daha dəqiq yoxlanması, ayrı-ayrı detalların dəyişdirilməsi, 

mühərrikin işlənməsinin nizamlaşdırılması, yağlayıcı materialların dəyişdirilməsi və b.) 

aid edirlər. 

Qeyd olunan xərcləri ayrı-ayrı avtomobillər arasında, həmçinin sonra isə ayrı-ayrı 

daşınma növləri arasında aşağıdakı kimi bölüşdürürlər. Ayrı-ayrı avtomobil üzrə sərf 

olunmasını uçota almaq mümkün olan materiallar (mühərrik üçün yağ, yandırıcı 
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şamların dəyişdirilməsi və i.a.) ilk sənədlər əsasında müstəqim yolla aid edilirlər. 

Ümumi istifadə olunan digər materialların sərfi (silgi materialları, solidol və b.), 

yağlayıcıların nizamlayıcı –çilingərlərin və başqa işçilərin əmək haqqı avtomobillər 

üzrə texniki xidmətlərin faktiki miqdarına və ya təmir-xidmətedici fəhlələrin əsas əmək 

məbləğinə mütənasib olaraq bölüşdürürlər. 

Avtomüəssisələrin üstəlik xərclərinin tərkibi sənaye müəssisələrinin inzibati 

xərclərinin tərkibindən az fərqlənir. İnzibati xərclərin bölüşdürülməsi metodlarındada 

prinsipcə elə bir fərq yoxdur. İnzibati xərcləri daşınmaların müxtəlif növlərinin maya 

dəyərinə, habelə nəqliyyat- ekspedisiya və yükləmə-boşaltma işlərinin maya dəyərinə, 

aparıcı ixtisasdan olan işçilərin (sürücülərin və konduktorların, istehsalat fəhlələrinin, 

ekspeditorların, yükləyicilərin və i.a.) əsas istehsalat əmək haqqına və ya işlənmiş 

avtomobil saatların sayına (bir qayda olaraq, müxtəlif növdən daşınmalar yerinə yetirən 

qarışıq avtomobil parkı olan avtomüəssisələrə) mütənasib olaraq bölüşdürülür. Bu 

zaman nəqliyyat-ekspedisiya və yükləmə boşaltma işlərinin maya dəyərinin tərkibinə 

ancaq idarə aparatının saxlanmasına çəkilən xərclərin hissəsi daxil edilir. 

Avtotəsərrüfatların inzibati xərclərinin tərkibi sənaye müəssisələrinin köməkçi 

istehsalatlarının ümumistehsalat xərclərinin tərkibinə oxşardır. Nəqliyyat xidmətinin 

maya dəyərinə onları nazirlik və idarələrin sahə təlimatlarında müəyyən edilmiş 

qaydada daxil edirlər.  

Avtomüəssisələrdə məsrəflərin uçot obyektləri daşınmaların və işlərin növləri 

hesab olunur. Onlara yuxarıda qeyd olunanlardan başqa cəlb edilmiş nəqliyyatla 

daşımaları, digər təşkilatların yük avtomobillərinin boş yürüşünün istifadə edilməsi də 

aid edilir. Bu zaman yük və sərnişin avtomobil nəqliyyatının istismarı üzrə xərcləri 

onun xidmətlərinin hesablaşma sistemləri üzrə ayrıca (saatlıq tarif, tona görə, pullu 

avtoton-saat və i.a.) uçota alınır.  

Kalkulyasiya obyekti nəqliyyat işləri vahidinə düşən, istismar işlərinin orta həcmi 

kimi müəyyən edilən avtomobil daşınmalarının vahidi hesab olunur. Maya dəyərinin 

kalkulyasiyasını yüklərin daşınması üçün 1 ton-kilometrə, sərnişin daşınması üçün 1 

sərnişin-kilometrə və toksomator daşınması (yük və sərnişin) üçün 1 pullu kilometrə 

hesablayırlar. Maya dəyərinin tənzimlənməsi və hesablanması zamanı hesablamaları 



 51 

sadələşdirmək üçün kalkulyasiya obyektlərinin iriləşdirilmiş vahidlərini 10 tkm, 10 

sərnişin km, 10 pullu km tətbiq edirlər. 

Avtomobil nəqliyyatında daşınmaların maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsinin 

müxtəlif metodları tətbiq edilir. Müstəqim hesab metodu daha çox yayılmışdır, bu 

metod zamanı faktiki maya dəyərini xərclərin hər bir kalkulyasiya maddəsi üzrə 

daşınmaların müəyyən növlərinə görə məsrəflərin məbləğini, hesabat dövründə yerinə 

yetirilən işlərin və ya xidmətlərin faktiki vahidinin miqdarına bölmək yolu ilə 

hesablayırlar. 

Qarışıq avtomobil daşınmaları zamanı məsrəflərin əmsallara mütənasib olaraq 

bölüşdürülməsi metodundan istifadə edirlər. Bu metod zamanı kalkulyasiya vahidinin 

miqdarının çevirmə əmsallarının vasitəsi ilə istehsalı ölçülə bilən vahidə çevirmək yolu 

ilə müəyyən edirlər. Bunun üçün verilmiş tonkilometrlərdə ümumi istehsalı müxtəlif 

növləri üzrə istehsal edilmiş vahidlərin miqdarını müvafiq çevirmə əmsallarına 

vurmaqla alırlar. Nəticədə şərti çevrilmiş ton-kilometri  müəyyən edirlər, onda 

avtomüəssisənin bütün işi əks olunur və şərti orta vəziyyətə çevrilmiş 10 ton 

kilometrlərin maya dəyəri aşkar edilir. 

Bundan sonra sadə metodla daşınmaların müəyyən növlərinin konkret kalkulyasiya 

vahidlərinin maya dəyərini əldə edirlər. 

Avtotəsərrüfatlarda bir qayda olaraq müəssisələrin əsas fəaliyyətində istifadə 

olunan kalkulyasiya metodları tətbiq edilir. Lakin burada da əsas və köməkçi istehsalat 

sexlərinə və digər quruluş bölmələrinə göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin həcmini 

müəyyən edirlər.  

Daşınmanın vahidinin maya dəyəri müəyyən edildikdən sonra (1+km, 10 tkm, 1 

avtomobil –gün və i.a.) avto təsərrüfatın faktiki xərclərini nəqliyyat xidmətinin 

istehlakçıları arasında onlar üçün yerinə yetirilən işlərin həcminə mütənasib olaraq 

bölüşdürürlər. 

Mühasibat uçotunda belə mühasibat yazılışı aparılır: 

Dt-202, 202.8, 202.9, 721, 202.11 

Kt- 202.9 (“Avtomobil nəqliyyatı” analitik hesabı).     
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III FƏSİL.Müasir iqtisadi  şəraitdə nəqliyyat müəssisəsinin  

                   özəlləşdirilməsi əməliyyatlarının uçotunun təşkili 

 

         3.1. Özəlləşdirmənin ümumi vəziyyəti və nizamnamə kapitalının  

                                       yaradılması  prosesi 

 

Qeyd edək ki, özəlləşdirilmiş müəssisələrdə uçotun aparılması yolları və üsulları 

fəaliyyət göstərən müəssisələrlə eyni mənalıdır, çünki onlar ya müstəqil hüquqi şəxs 

kimi qalırlar, ya da mülkiyyət formasını dəyişərək artıq qüvvədə olan digər hüquqi 

şəxslərin tərkibinə daxil olurlar.  

Özəlləşmə - dövlətsizləşmə deməkdir, daha doğrusu dövlət mülkiyyətinin 

müəyyən ödəmə ilə mülkiyyətçinin yeni kollektivinə - səhmdarlara verilməsidir, onlar 

müəssisəsinin işçiləri və sair hüquqi və fiziki şəxslər – satın alanların iştirakçısı ola 

bilərlər. 

Hökümət tərəfindən özəlləşmiş bir neçə variantı işlənib hazırlanıb, onda 

müəssisənin işçiləri üçün güzəştlərin yığımı və səhmlərin nəzarət paketinin həcmi öz 

əksini dəyişir.  

Özəlləşmənin aparılmasının dör əsas mərhələsini qeyd edən müəssisədə işçi 

komissiyasının yaradılması, komissiyanın işi, səhmdar cəmiyyətinin yaradılması, 

səhmlərin bölüşdürülməsi. 

Müəssisənin rəhbəri işçi komissiyasını yaradır, onların vəzifələri aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

a) müəssisənin əmlakının qiymətləndirilməsinin  həyata keçirilməsi; 

b) işçiləri kifayət qədər informasiya ilə təmin etmək lazımdır ki, özəlləşmənin 

variantını seçmək mümkün olsun; 
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c) variantın seçilməsi məqsədi ilə müəssisə kollektivinin ümumi iclasının 

keçirilməsi; 

d) müəssisənin özəlləşmə planını hazırlamaq, buraxılmalı olan səhmlərin 

miqdarını və bölüşdürülməsi qaydasını müəyyən etmək; 

e) müəssisənin əmlakının qiymətləndirilməsi aktını təsdiq etmək; 

f) səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsini işləyib hazırlamaq və dövlət əmlakının 

idarəedilməsi üzrə komitəyə lazımi sənədləri (özəlləşmə planı, mülkiyyətin 

qiymətləndirilməsini və nizamnaməni) təqdim etmək. 

Dövlət əmlakının idarəedilməsi üzrə komitə özəlləşmənin təqdim edilən planının 

təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul edir. O, müəssisənin açıq tipdə səhmdar 

cəmiyyətinə çevrilməsi haqqında əsas hesab olunur. Bundan sonra dövlət əmlakının 

idarəedilməsi üzrə komitə sifariş və təsis sənədlərini dövlət qeydiyyatı üçün verir, 

qiymətli kağızların (müəssisənin səhmlərini) buraxılışını qeydiyyatı üçün emissiya 

proqramını (layihəsini) təqdim edir. Müəssisə onun qeydiyyatdan keçdiyi gündən 

səhmdar cəmiyyətinə çevrilmiş hesab olunur. Səhmdar cəmiyyəti cəmiyyətin baş 

direktorunu və ya onun nümayəndəsini, əmlak fondunun (komitəsinin) nümayəndəsini, 

əmək kollektivinin nümayəndəsini və hakimiyyətin yerli orqanının nümayəndəsini daxil 

etməklə direktorıar şurasını yaratmalıdır. 

Əmək kollektivi tərəfindən seçilmiş özəlləşmə variantına müvafiq olaraq səhmlərin 

bölüşdürülməsindəki güzəştlərin qısa xarakteristikasını verək. 

Müəssisənin işçiləri üçün səhmlərin iki növü buraxıla bilər: adi və imtiyazlı. Adi 

səhmlərə malik olanlar ümumi iclaslarda: direktorlar şurasını seçən zaman, cəmiyyətin 

büdcəsinin təsdiqi zamanı, dividendlərin qədərini və səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə 

əlaqədar olan digər məsələlərin təsdiqi zamanı səsvermə hüququna malikdirlər. Qeyri-

kafi maliyyə vəziyyəti zamanı bu səhmlər üzrə dividendlər hesablanmır. 

Özəlləşmənin birinci variantı zamanı işçilər və onlara bərabər şəxslər pulsuz 

imtiyazlı səhmlər almağa hüquqları vardır. Onlara malik olanlar bir qayda olaraq 

səhmdar cəmiyyətinin ümumi iclasında səsvermə hüququna malik deyillər, lakin onlar 

üzrə müəssisənin maliyyə vəziyyətindən asılı olmayaraq qəti gəlir almağa səsvermə 

hüququna malik deyillər. Bu hmlərin dəyəri müəssisələrin nizamnamə kapitalının 25%-
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ni təşkil edir. Lakin bu yolla əldə edilən səhmlərin ümumi məbləği qanun 

qanunvericiliklə respublikada müəyyən edilmiş 20 minimum əmək haqqının işçilərin 

orta siyahı sayına vurulmuş miqdarından artıq ola bilməz. Buna əlavə olaraq güzəştli 

şəraitlə yenə 10% səhm ala bilərlər: 

-nominal dəyərindən 30% güzəştlə; 

-üç il ərzində bir neçə mərhələlərdə ödəməklə; 

-ilk ödəmə haqqı nominal dəyərindən 15%-dən az olmamalıdır; 

-bu şərtlərlə əldə edilən bütün səhmlərin dəyəri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

təminatın minimum əmək haqqının işçilərin orta sihayı sayına vurulmuş məbləğindən 

artıq olmamalıdır; 

-bütün birinci ödəmə haqqı özəlləşmə çekləri ilə ödənilə bilər. 

Müəssisənin inzibati üzvləri (direktor, onun müavini, baş mühasib, baş mühəndis) 

müəssisənin səhmlərinin 5%-ə qədərini nominal dəyərlər ala bilər. Lakin səhmlərin 

maksimum orta dəyəri respublikada qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 2000 təminatlı 

minimumu aylıq əmək haqqından artıq ola bilməz. 

Birinci variant zamanı güzəştli şərtlərlə işçilər tərəfindən əldə edilən səhmlər üç il 

ərzində aşağıdakı kimi ödənilirlər: birinci haqq özəlləşmə çekləri ilə ümumi dəyərinin 

15% qədərindən ödənilə bilər. 

Özəlləşmənin ikinci variantı zamanı müəssisənin işçiləri gizli yazılış üzrə 

nizamnamə kapitalının 15-nə qədər dəyərində adi səhmləri əldə edə bilərlər. İşçilər 

tərəfindən alınmayan səhmlər müvafiq əmlak fonduna verilir. Əmlak fondu onun 

özəlləşdirilməsinə qədər səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin ümumi miqdarının 49%-ni 

və ondan artıq hissəsinə malik ola bilər, lakin fondun mülkiyyətində olan cəmiyyətin 

səhmlərinin ümumi sayının ancaq 20%-i adi səhmdar, səsvermə hüququna malikdir. 

Qalan səhmlər imtiyazlı hesab olunurlar, lakin onlara səsvermə hüququ vermirlər. Belə 

halda ödəmələr abunə yazılışı qurtaran vaxtdan 9 gün ərzində həyata keçirilməlidir. 

Məbləğin 50%-i özəlləşmə çekləri ilə ödənilə bilər, qalan məbləğ isə nağd 

ödənilməlidir. 

Özəlləşmənin üçüncü variantı zamanı müəssisənin bir qrup işçilərin müflis 

olmaqdan, iflasdan qaçmaq və müəssisəni gələcəkdə yenidən təşkil etmək məqsədi ilə 
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müvafiq dövlət fondu ilə müqavilə bağlayır. Müqavilə bir il üçün bağlanır və əmək 

kollektivi tərəfindən bəyənilməlidir, müqaviləni imzalayan işçilər nominal dəyəri ilə 

səhmlərin 20%-ni birinci variantda verilmiş güzəştli şərtlərlə əldə etmək hüququna 

malikdirlər, lakin birinci haqq səhmlərin nominal dəyərinin 20%-dən az olmayaraq 

təşkil etməlidir. Əmlak fondu onlar özəlləşməyə qədər səhmlərin 60% və daha çoxunu 

əldə edə bilərlər, lakin onlardan 20% səsvermə hüququ ilə, qalan isə - imtiyazlı olur. 

Səhmlərin ödənilməsi şərti birinci variantda olduğu kimidir.  

Torpaq, tikili və avadanlıqlarının dəyəri 1-dən 50 mln manat qədər olan və 

işçilərinin sayı 200 adamdan çox olan müəssisələr üçün özəlləşmənin hər hansı bir 

variantı zamanı səhmlərin satışdan daxil olan vəsaitlərin 10%-i (əmək kollektivinin 

üzvlərinə satılan səhmlərdən başqa) özəlləşən müəssisənin işçilərinin şəxsi hesablarına 

keçirilir.  

Özəlləşmənin təşkili prosesinin bütün variantlarında eyni olan ümumi standart 

şərtlərinə və onların mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə baxaq. 

Birinci özəlləşmə haqqında müəssisə kollektivinin ümumi iclasının qərarı 

çıxarıldığı və onun hakimiyyətin müvafiq orqanları tərəfindən təsdiq edildiyi vaxtdan 

müəssisənin ilkin qiyməti müəyyən edilir. Ona görə özəlləşmə prosesinin uçotunun 

başlancığı, müəssisənin əmlak qiymətlilərinin inventarlaşdırılmasından ibarətdir. Bu 

qiymətlilər özündə satın alınmalı olan dövlət mülkiyyətini əks etdirirlər. Lakin yeni 

yaradılmış müəssisə üçün dövlət müəssisəsi öhdəçiliyinin saxlaması ilə əlaqədar olaraq 

ödənilməlidir (bankların ssudaları, büdcəyə borclar, sosial sığorta və təminata, işçilərə, 

malgöndərənlərə və s. borclar), çünki həmin qədərdə satın alınmanın məbləği azaldılır.  

Özəlləşmə dövründə yaradılan özəlləşmə fondunun məbləği də satın alınmaya 

daxil edilmir. Onun qədəri işçilər tərəfindən seçilmiş özəlləşmə variantından və xüsusi 

təyinatlı fondun və bölüşdürülməmiş mənfəətin istifadə edilməmiş həcmindən asılıdır. 

Özəlləşmə fondu kollektivin sərəncamında qalır, onun vəsaitləri işçilər arasında 

bölüşdürülürlər, bunun üçün onlardan hər birinə özəlləşmə şəxsi hesabı açılır. Onun 

məbləğləri həmin müəssisənin səhmlərinin və ya başqa müəssisələrin fondlarının əldə 

edilməsi üçün istifadə edilir. 
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İnventarlaşmanın nəticələri ilkin kapitalın qiymətlərini nəzərə almaqla əmlakın 

qiymətləndirilməsi aktı ilə rəsmiləşdirilir. 

Dövlət müəssisəsinin açıq tipli səhmdar cəmiyyətinə özəlləşdirilməsi üzrə 

əməliyyatların təxmini siyahısı aşağıda verilmişdir. 

 

           01.06.2015-ci il tarixə əmlakın qiymətləndirilməsi aktı. 

  

 

№ 

  
                                   Göstəricilərin adı 

Məbləğ,     
min 

manatla 

1 Müəssisənin balans üzrə aktivlər  - cəmi 
O cümlədən 
qalıq dəyəri ilə torpaq, tikili və avadanlıqlar 
qalıq dəyəri ilə qeyri-maddi aktivlər 
kapital qoyuluşu, avanslar və avadanlıqlar 
Uuzunmüddətli maliyyə qoyuluşları 
ehtiyatlar və məsrəflər 
pul vəsaitləri, hesablaşmalar və sair aktivlər 

31186 
 
25050 
310 
592 
512 
2264 
2458 

2 Aktivlərin dəyərindən çıxılan balans passivinin maddələrini məbləği 
cəmi 
O cümlədən 
Özəlləşmə fondunun yaradılmasına yönəldilən xüsusi təyinatlı 
fondların və mənfəətin qalıqlarının vəsaitləri 
Kreditlər və digər borc vəsaitləri, borc və müvəqqəti cəlb edilmiş 
vəsaitlər hissəsində kreditorlarla hesablaşmalar və balansın 
passivinin sair maddələri 
Gələcək dövrün xərclərinə və ödəmələrinə ehtiyatlar, kapital 
qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsinin xüsusi mənbələri, gələcək 
dövrlərin gəlirləri 

4208 
 
 
910 
 
1426 
 
 
368 
 

3 əmlakın dəyərindən çıxılır – cəmi 
O cümlədən 
Özəlləşmənin qanunvericiliklə xüsusi rejimi ilə müəyyən edilən 
əmlakın dəyəri 
Dövlətin, bələdiyyənin mülkiyyətində qalan digər obyektlərin 
dəyəri 

8792 
 
5912 
 
2880 

4 Nominal (nizamnamə) kapitalın həcminin yekunu (1,2,3-cü sətrlərin 
cəmi) 

18186 

 

Özəlləşmə vaxtında dövlət müəssisəsində belə adlanan ləğv etmə balansı tərtib 

edilir, onun göstəriciləri əmlakın qiymətləndirilməsi aktı ilə eynidir və onu təsdiq 
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edirlər. Səhmdar cəmiyyətinin nominal (nizamnamə) kapital yarandığı təslim (yekun) 

balansı tərtib edilir. 

 

                                  Ləğv etmə balansı 

 01.06.2015-ci il 

 

AKTİVLƏR Məb.     
min 
man. 

PASSİVLƏR Məb.     
min 
man. 

Torpaq , tikili və avadanlıqlar və 
sair dövriyyədən kənar aktivlər, 
qeyri-maddi aktivlər (qalıqlar) 
Torpaq , tikili və avadanlıqlar 
(qalıq dəyəri) qurulmaq üçün 
avadanlıq başa çatmamış kapital 
qoyuluşu uzunmüddətli maliyyə 
qoyuluşu 
1-ci bölmənin yekunu 
2. ehtiyat və məsrəflər 
2-ci bölmənin yekunu 
3. pul vəsaitləri, hesablaşmalar 
və sair aktivlər, debitorlarla 
hesablaşmalar  
Malgöndərənlərə və podratçılara 
verilmiş avanslar 
Qısamüddətli maliyyə qoyuluşu 
Pul vəsaitləri 
3-cü bölmənin yekunu 
Keçən illərin zərərləri 

 
 
310 
25050 
174 
418 
512 
26464 
2264 
2264 
 
 
 
958 
 
166 
192 
1142 
2458 
360 

1.xüsusi vəsaitlərin mənbələri 
nominal (nizamnamə) kapitalı 
Ehtiyat fondu 
Xüsusi təyinatlı fondlar 
O cümlədən kaöital qoyuluşunun 
xüsusi maliyyələşmə mənbəyi 
Məqsədli maliyyələşmər və daxil 
olmalar 
Cari ilin bölüşdürülməmiş 
mənfəəti 
1-ci bölmənin yekunu 
2. uzunmüddətli passivlər 
2-ci bölmənin yekunu 
3.hesablaşmalar vəs. passivlər 
bankların qısamüddətli kreditləri 
Qısamüddətli borclar 
Kreditorlarla hesablaşmalar 
Alınmış vəsaitlər 
Gələcək dövrün gəlirləri 
Gələcək dövrün xərcləri 
3-cü bölmənin yekunu 

 
3648 
54 
23586 
 
116 
476 
 
600 
 
28364 
1080 
1080 
 
282 
64 
1186 
318 
138 
114 
2102 

                  Balans 31546                       Balans 31546 
 

Ləğv etmə balansına malik olmaqla mühasibat nominal (nizamnamə) kapital 

yaratmaq məqsədi ilə aşağıdakı əməliyyatları həyata keçirir: keçən illərin zərəri ödənilir 

ödəmənin mənbələri bunlardır: 1) ehtiyat kapitalı (istifadə edilməmiş), 2) 

bölüşdürülməmiş mənfəət, 30 xüsusi təyinatlı fondlar. 

Bizim misalımızda ehtiyat fondunun hesabına 54000 manat (335 saylı “Digər 

ehtiyatlar” hesabının debeti, 343 saylı “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 
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(örtülməmiş zərər)” hesabının krediti və mənfəət hesabına qalan məbləğ – 306000 man. 

343 saylı “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (örtülməmiş zərər)” hesabının 

debeti, həmin hesabın kreditinə yazılır. Bunun nəticəsində balansın valyutası aktiv və 

passiv üzrə 306000 manat yazılır.  

Zərərlərin örtülməsi məbləğləri olmayan zaman onların məbləği özəlləşən 

müəssisənin balansında qalır, bu onun əmlakının ilk qiymətini və ya dəyərini azalrdır. 

Ehtiyat kapitalının istifadə edilməmiş vəsaitləri nominal  (nizamnamə) kapitalına 

birləşdirilir (335 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabının debetinə və 301 saylı “Nominal 

(nizamnamə) kapitalı hesabının kreditinə). Sonra özəlləşmə fondu bölüşdürülməmiş 

mənfəəti (onun qalığının) 35%-i hesabına (343 saylı “Keçmiş illər üzrə 

bölüşdürülməmiş mənfəət (örtülməmiş zərər)” hesabının debeti və 96 saylı hesabın 

“Özəlləşmə fondu” subhesabının krediti (bizim misalımızda 104000 man ) və təxminən 

35 % qədərində xüsusi təyinatlı fondların vəsaitlərinin qalığı hesabına (misalda-806000 

man) özəlləşmənin seçilmiş variantı əsasında yazılır. 

444 saylı “Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar” hesabının 

vəziyyətini təhlil edərkən mühasibat onun tərkibində ancaq razılaşdırılmış məqsədli 

proqramın yerinə yetirilməsinə müəssisə tərəfindən alınmış vəsaitləri saxlamaq 

hüququna malikdir. Büdcədən və ya büdcədən kənar fondlardan daxil olan məqsədli 

daxilolmaların və maliyyələşmələrin vəsaitləri nominal (nizamnamə) kapitalını 

tərkibinə keçirilməlidir. 

Bizim misalımızda – balans qalığının bütün məbləği -476000 man Dt-444 Kt-301 

Nominal (nizamnamə) kapitalını “Gələcək dövrlərin xərcləri və gəlirləri üzrə 

ehtiyatlar” balans maddələri məbləğində azaldılır. Onların qədəri inventarlaşma aktının 

ikinci bölməsinə daxil edilir və çıxılmalıdır ki, bu da nominal (nizamnamə) kapitalı 

azaldırıl. Lakin müəssisə xüsusi şəxs tərəfindən alınan zaman bu məbləğlər satın 

alınmalıdır və ona görə nominal (nizamnamə) kapitalı və ya müəssisənin ilk qiymətinə 

daxil edilirlər. 

Özəlləşən müəssisənin əmlakının tərkibində özəlləşdirilməsi mümkün olmayan, 

dövlətin mülkiyyətində qalan (əmlakın qiymətləndirilməsi aktının 3-cü bölməsinə bax) 

obyektlər ola bilər. Qeyd olunan əmlakın qədəri  nominal (nizamnamə) kapitalını 
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məbləğini azaldır, lakin xüsusi təyinatlı fondların tərkibinə keçirilmək yolu ilə səhmdar 

cəmiyyətinin sərəncamında qalır. Bizim misalımızda bu 8792000 manatdır. 

301 saylı hesabın debeti 

343 “Sosial sferanın (müdafiə) vəsaitləri fondu” subhesabının krediti.  

Nəhayət silinməyən mənfəət və xüsusi təyinatlı fondu qalan məbləğlərini 

hesablamaq lazımdır. 

Bizim misalımızda: 

Balans üzrə mənfəət min man                                                           600 

Istifadə edilib min man: 

Zərərlərin örtülməsinə                                                                       306 

Özəlləşmə fondunun yaradılmasına                                                   104 

Yekunu                                                                                               410 

Nominal (nizamnamə) kapitalını tərkibinə 190 min man daxil olacaq (600-410)  

331 saylı hesabın debeti 

301 saylı hesabın krediti 

Xüsusi təyinatlı fondlar balans üzrə min man                                     23586 

İstifadə edilib, min man:  

Özəlləşmə fondunun yaradılması                                                         806 

Fondların müəssisənin sərəncamında kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsinin 

xüsusi məbləğləri qalırlar (mühasibat uçotunun analitik məlumatları üzrə                                                                 

116 

 yekun                                                                                                    922 

Nominal (nizamnamə) kapitalın tərkibinə xüsusi təyinatlı fondların qalan məbləği 

daxil ediləcək – 22664 min man (23586-922). Nəticədə nominal (nizamnamə) kapital 

18186 min man olacaqdır. 

O cümlədən: 

Ləğv etmə balansı üzrə                                                                           3648 

Mənfəət hesabına                                                                                    190 

Xüsusi fondlar hesabına                                                                          22664 

Məqsədli maliyyələşmə hesabına                                                            476 
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Özəlləşməyən obyektlərin dəyərini çıxmaqla (-) -                                  8792 

Yekun                                                                                                      18186 

Yekunda yeni yaradılmış xüsusi təyinatlı fondlar təşkil edir, min man   8908 

O cümlədən: 

Kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsinin xüsusi mənbələri              116   

Özəlləşdirməyən obyektlərin dəyəri                                                         8792 

Yuxarıdakı faktları nəzərə alaraq, hesabların müxabirləşməsini göstərməklə onları 

cədvəl şəklində ümumiləşəcək. 

 

S.S.                  Əməliyyatların məzmunu Məbləğ Dt Kt 
1 Keçən illərin zərəri silinir: 

a) ehtiyat fondunun hesabına 
b) bölüşdürülməmiş mənfəətin hesabına 

 
54 
306 

 
335 
331 

 
331 
331 

2 Aşağıdakıların hesabına özəlləşmə fondu yaradılır: 
a) bölüşdürülməmiş mənfəətin hissəsi 
b) xüsusi təyinatlı fondların hissəsi 

 
104 
806 

 
331 
343 

 
444 
444 

3 Nizamnamə kapitalının tərkibinə köçürülür: 
a) mənfəətin qalan məbləği (600-306-104) 
b) kapital qoyuluşlarının xüsusi mənbəi kimi 

yaradılan vəsaitləri (116 min man) çıxmaqla 
xüsusi təyinatlı fondların qalan məbləği (23586-
806-116) 

c) məqsədli maliyyələşmənin qalan məbləği 

 
190 
 
 
 
22664 
476 

 
331 
 
 
 
343 
444 

 
301 
 
 
 
301 
301 

4 Özəlləşdirilməyən obyektlərin dəyəri qədər nizamnamə 
kapitalı azaldılır (bax, qiymətləndirmə aktı III bölmə) 

8792 301 343 

        

 Yuxarıda qeyd olunanlar əsasında mühasibat ilkin kapitalın, özəlləşmə fondunun, 

öhdəçiliklərin və aktivlərin məbləğləri İqtisadi inkişaf Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla 

01.06.14-cı il təslim (nəticə) balansının tərtib edir. 
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Səhmdar cəmiyyəti üçün dövlət müəssisəsinin təslim (nəticə) 

                                        BALANSI 

 
             AKTİVLƏR 

Məb 
min 
man. 

 
PASSİVLƏR 

Məb 
min 
man. 

1.Torpaq, tikili və avadanlıqlar və 
dövriyyədənkənar aktivlər 
qeyri-maddi aktivlər (qalıqlar) 
torpaq, tikili və avadanlıqlar (qalıq 
dəyəri)  
qurulası avadanlıqlar 
 bitməmiş kapital qoyuluşu 
uzunmüddətli kapital qoyuluşu 
1-ci bölmənin yekunu 
2.ehtiyatlar və məsrəflər 
2-ci bölmənin yekunu 
3.pulvəsaitləri, hesablaşmalar və 
sair aktivlər debitorlarla 
hesablaşmalar  
Malgöndərənlərə və podratçılara 
verilmiş avanslar 
Qısamüddətli maliyyə qoyuluşu  
Pul vəsaitləri 
3-cü bölmənin yekunu 

 
 
310 
25050 
 
174 
418 
512 
26464 
2264 
2264 
 
 
958 
 
166 
192 
1142 
2458 

1. xüsusi vəsaitləri mənbələri 
nominal (nizamnamə) kapıtalı 
xüsusi təyinatlı fondlar 
məqsədli maliyyələşmələr və 
daxil olmalar (özəlləşmə 
fondu) 
1-ci bölmənin yekunu 
2. uzunmüddətli kreditlər 
2-ci bölmənin yekunu 
3. hesablaşmalar və sair 
passivlər bankların 
qısamüddətli kreditləri 
Qısamüddətli borclar 
Kreditorlarla hesablaşmalar 
Alınmış avanslar 
Gələcək dövrün gəlirləri 
Gələcək dövrün xərcləri və 
ödəmələrinə ehtiyatlar 
3-cü bölmənin yekunu   

 
18186 
8908 
 
 
910 
28004 
1080 
1080 
 
 
282 
64 
1186 
318 
138 
114 
 
2102 
 

                  Balans 31186                  Balans 31186 
 

Ləğv etmə və təslim (nəticə) balanslarının müqaisə edərək aşağıdakı nəticəyə 

gəlmək olar: 

- balansın valyutası (yekunu) keçən illərin zərərlərinin məbləği qədər azalıd; 

- balansın aktivi əsasən tamamilə öz məzmununu saxlayıb; 

- dəyişikliyin əsas kütləsi xüsusi vəsaitlərin mənbələri ilə, daha doğrusu nimonal 

(nizamnamə) kapitalını yaradılması ilə əlaqədardır, onun qədəri beş dəfədən çox 

artmışdır. Ona görə də balansdan çıxdılar: ehtiyat fondu, cari ilin bölüşdürülməmiş 

mənfəəti və b. Xüsusi təyinatlı fondların tərkibi köklü surətdə dəyişdirilmişdir; 

 
- cəlb edilmiş vəsaitlərin mənbələri, daha doğrusu müəssisənin öhdəçiliyi 

dəyişikliyə məruz qalmışdır. 
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    3.2. Açıq tipli səhmdar cəmiyyətlərində səhmlərə görə hesablaşmaların  

            və özəlləşdirilmiş müəssisələr üzrə alıcıların məsrəflərinin uçotu 

 

Birinci növbədə, cari dövrdə təkcə müəssisənin işçilərinə verilən səhmlərin deyil, 

həm də həmin güzəştləri almaq hüququna malik olan müəssisənin keçmiş işçilərinə 

verilən səhmlərin uçotu qaydasına baxaq, yəni: 

- səhmlərin bir hissəsinin əvəzsiz verilməsi; 

- nimonal dəyərlə vəzifəli şəxslərə (inzibati işçilərə) səhmlərin müəyyən hissəsinin 

müəyyən müddətə satılması; 

- onların nominal dəyəri ilə güzəştlə gizli abunə üzrə səhmlərin yayılması və ya 

digər şərtlərlə, o cümlədən həm də nominal qiymətdən yuxarı onların yayılması. 

Onu da bilmək lazımdır ki, özəlləşdirilmiş müəssisələrdə səhmlərin bölüşdürülməsi 

ilə əlaqədar yazılışlar və digər hərəkətlər, açıq tipli səhmdar cəmiyyətlərinin 

qeydiyyatına qədər həyata keçirilir. 

Səhmlərə görə hesablaşmalar üzrə əməliyyatların hesablarda əks etdirilməsi üzrə 

bütün mühasibat yazılışları və səhmdarların reyesterlərinin aparılması qeydiyyatdan 

sonra aparılır. 

Mühasibat uçotu sistemində birinci növbədə 301 “Nominal (nizamnamə) kapitalı” 

hesabında qeydiyyatdan sonra aşağıdakı subhesabların açılması vacibdir. 

- 301.1 “Elan edilmiş kapital” , o təslim (nəticə) balansı ilə müvafiq olaraq 

nominal (nizamnamə) kapitalı ümumi məbləğin uçotu üçün istifadə edilir; 

- 301.2 “Abunə kapitalı” bu abunə üzrə yayılmış səhmlərin nominal dəyərini 

əks etdirmək üçün Səhmdar cəmiyyətini qeydiyyatından sonra açılır; 

- 301.3 “Ödənilmiş kapital”, burada iştirakçıların ödənilmiş abunə 

səhmlərinin nominal dəyəri və ya əmlak fondunun auksionda satış 

məbləğləri haqqında onların bildirişinin qədərinin uçotu aparılır; 

- 301.4 “Götürülmüş kapital” burada səhmdarların satınalınmış səhmlərinin 

nominal dəyiri uçotu aparılır. 

Səhmdar cəmiyyətinin  qeydiyyatından sonra:  



 63 

- əmlakın idarə edilməsi üzrə komitəyə hər kəsə hesablanmış və onların miqdarı  

göstərilməklə, pulsuz olaraq imtiyazlı səhmləri alan şəxslərin siyahısı göndərilir; 

- komitənin sərəncamını (icazəsini) alan zaman bu şəxslər səhmdarların reyestrinə 

çevrilir; 

- verilmiş imtiyazlı səhmlərin nominal dəyərinə mühasibat uçotu hesablarında 

mühasibat yazılışı tərtib olunur. Onlar 301.1 saylı “Elan edilmiş kapital” adlı 

subhesabda onların qeydiyyatı davam edir; 

- inzibati işçilər tərəfindən müddətli əldə edilmişləri daxil etməklə abunə üzrə 

yazyılmış səhmlərin nominal dəyəri 301.3 saylı hesabın 3-cü subhesabına keçirilib. 

301.1 saylı hesabın 1-ci “Elan edilmiş kapital” subhesabının debeti. 

301.3 saylı hesabın 3-cü  “Ödənilmiş kapital” subhesabının krediti. 

Eyni zamanda müəssisənin işçiləri və onlara bərabər şəxslərin abunə yazıldığı 

səhmlərin dəyəri səhmlərə görə səhmdar cəmiyyətinin əmlak fonduna borcu və abunə 

iştirakçılarının səhmdar cəmiyyətinə borcu kimi uçotda əks etdirilir. 

Bu əməliyyat hesablarda aşağıdakı kimi əks olunucaq: 

545.5 saylı hesabın 5-ci “Səhmlərə abunə üzrə iştirakçıların borcları” subhesabının 

debeti. 

444.3 saylı hesabın 3-cü “Səhmlərə görə fondla hesablaşmalar” subhesabının 

krediti. 

Abunəçilər üçün səhmlərin nominal dəyərindən güzəştlərin məbləğ qədər borcların 

hər iki növü azaldılır: 

444.3 saylı hesabın 3-cü subhesabının debeti. 

545.5 saylı hesabın 5-ci subhesabının krediti. 

Səhmlərin abunəçilərə nominal qiymətindən yüksək qiymətə satışı zamanı uçotda 

tərsinə yazılış edilir, lakin 391 saylı “Nominal (nizamnamə) kapitalı” hesabı üzrə 

abunənin dəyərini dəqiqləşdirən (+,- nominal qiymətinə) əməliyyatlar əks olunmurlar. 

Əmlak fonduna daxil olan, daha doğrusu ona satılmaq üçün verilən səhmlər, 

satılana qədər 301.1 saylı hesabın 11-ci subhesabında uçota alınması davam etdirilir. 

Onların satılması haqqında bildiriş alındığı hesablarda qeydlər aparılır. 

301.1 saylı hesabın 1-ci “Elan edilmiş kapital” subhesabının debeti. 
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301.3 saylı hesabın 3-cü “Ödənilmiş kapital” subhesabının krediti. 

Beləliklə, 301.1 saylı hesabın 1-ci subhesabı üzrə qalıq səhmdar cəmiyyətinin 

işçilərinə pulsuz verilmiş səhmlərinin nominal dəyərini və ya əmlak fondunun 

sərəncamənda qalan səhmlərin dəyərini əks etdirəcəkdir. 

Gizli abunə şərtlərinə görə müəssisənin işçilərini SC-İ qeydiyyatdan keçənə qədər 

qanunla müəyyən edilmiş limitdən artıq səhmləri əldə etmək imkanları vardır. Bunun 

üçün arzu edənlər avans şəklində pul vəsaitlərinin müəyyən məbləğlərini keçirirlər. Ona 

görə 224 saylı “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” hesabına 3-cü “Abunə 

iştirakçıları depoziti” sunhesabı açılır. Keçirilmiş vəsaitlərin məbləğinə, kapital qoyan 

depozitçilətin şəxsi hesabı üzrə aşağıdakı yazılış aparılır: 

224.3 saylı hesabın 3-cü “Abunə iştirakçılarının depoziti” sunhesabının debeti 

545 saylı hesabın “Abunə iştiraçılarının vəsaitləri” subhesabının krediti 

Məlum olduğu kimi səhmlərin ödənilməsi özəlləşmə çekləri ilədə ödənilə bilər. 

Onların məbləği qədər iki növ borc eyni zamanda azalır: 

444.4 saylı hesabın 4-cü “Səhmlərə görə fondla hesablaşmalar” subhesabının 

debeti. 

177.1 saylı hesabın 1-ci “Səhmlərə abunə üzrə iştirakçıların borcu” subhesabının 

krediti. 

Mühasibat daxil olan özəlləşmə çekləri “Özəlləşmə çekləri” hesabında uçota 

alınmalıdır. Kassaya onlar saxlanmaq üçün xüsusi ştampla ödənilmiş kimi verilməlidir, 

sonra isə ya əmlak fonduna verilir, ya da ləğv edilirlər. Kassa özəlləşmə çeklərini əlavə 

edilmiş siyahı ilə qəbul edir, orada familiya, ad, atasının adı, miqdar, səhmin nömrəsi 

göstərilir. 

Səhmlərin ödənilməsinə daxil olan vəsaitlər səhmdar cəmiyyətinə deyil, əmlak 

fondu kimi dövlətə məxsusdur. Ona görə alınmış vəsaitlər razılaşdırılmış müddətlərdə 

müvafiq fondların hesablarına köçürülməlidirlər. Mühasibat uçotunda 523.2 saylı 

“Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər” hesabına 2-ci “Əmlak fondu ilə 

hesablaşmalar” adlı subhesab açılır. Əmlak fonduna köçürməli olan məbləğə, 

hesablarda aşağıdakı yazılış aparılır: 

444.2 saylı hesabın 2-ci “Səhmlərə görə fondla hesablaşma” subhesabının debeti 
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523.2 saylı hesabın 2-ci “Əmlak fondu ilə hesablaşmalar” subhesabının krediti. 

Borcların ödənilməsi aşağıdakı yazılışla rəsmiləşdirilir: 

523.2 saylı hesabın 2-ci “Əmlak fondu ilə hesablaşmalar” subhesabının debeti. 

223, 224 və s. pul vəsaitləri hesablarının kreditləri. 

Səhmlər əmlak fonduna borclar tamamilə ödənilən zaman satılmış hesab olunurlar. 

Nəticədə mühasibat hesablarda aşağıdakı yazılışları aparacaq: 

301.2 saylı hesabın 2-ci “Abunə kapitalı” subhesabının debeti 

301.3 saylı hesabın 3-cü “Ödənilmiş kapital” subhesabının krediti. 

Eyni zamanda səhmdarların reyestrində səhmlərin səhmdarların mülkiyyətinə 

keçməsi haqqında qeyd aparılır. 

Mühasibat uçotunda bununla əlaqədar oalraq aşağıdakı subhesablar 

bağlanmalıdırlar: 

224 saylı hesabın 3-cü “Abunə iştirakçılarının depozitinə” 

523 saylı hesabın 2-ci “Əmlak fondu ilə hesablaşmalar” 

545 saylı hesabın 5-ci “Abunə iştirakçıları borcları” 

301 saylı hesabın 2-cu “Abunə kapitalı” 

444 saylı hesabın 2-ci “Səhmlərə görə fondla hesablaşmalar” 

Beləliklə 301 saylı “Nominal (nizamnamə) kapitalı” sintetik hesabı ilkin qiymətin 

məbləğini və ya auksionn qiymətini əks etdirərək, onunəmələ gəldiyi bütün dövr 

ərzində subhesablar çərçivəsində ancaq fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Məlum olduğu kimi həmin müəssisələrin alıcıları həm hüquqi, həm də fiziki 

şəxslər ola bilərlər. Hüquqi şəxs müəssisəni tamamilə və ya onun bir hissəsini, daha 

doğrusu səhmlər paketini əldə etdiyi vaxtdan, onların uzunmüddətli maliyyə qoyuluşu 

kimi hesab edir. Ödəmə məbləğində mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılışları həyata 

keçirirlər: 

a) başlanğıc qiymətinə bərabər, ödəmə məbləğinə 

183 saylı “Digər investisiyalar” hesabının debeti 

223 saylı “Bank hesablaşma hesabları” hesabının krediti. 

b) əgər ödəmənin məbləği başlanğıc qiymətindən aşağıdırsa (bütün obyekti satın 

alan zaman) 
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183 saylı “Digər investisiyalar” hesabının debeti – başlanğıc qiymətin məbləğinə 

223 saylı “Bank hesablaşma hesabları” hesabının kreditinə - ödənilmiş məbləğə 

542 saylı “Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri” hesabının krediti – satın alınma və 

başlanğıc qiyməti (əmlakın qiymətləndirildiyi dəyəri) arasındakı fərqin məbləği. 

542 saylı “Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri” hesabının krediti üzrə dövriyyə 

müəyyən edilmiş dövrə uyğun olaraq müəssisənin mənfəətini tamamlamaq üçün 

silinəcəkdir. 

542 saylı “Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri” hesabının debeti. 

801 saylı “Ümumi mənfəət (zərər) hesabının krediti. 

Əgər ödəmə hissə-hissə ödəmə ilə (möhlətə) həyata keçirilirsə, onda alıcıda əmlak 

fonduna kreditor borc əmələ gəlir: 

183 saylı “Digər investisiyalar” hesabının debetinə – başlanğıc qiyməti 

223 saylı “Bank hesablaşma hesabları” hesabının krediti – köçürülmüş hissə. 

523 saylı “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər” hesabının krediti-borc 

məbləği. 

Əvvəlcədən beh keçirilən zaman: 

523 saylı “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər” hesabının debeti. 

223 saylı “Bank hesablaşma hesabları” hesabının krediti. 

Alqı-satqı aktı başa çatdıqda debitor borcu silinir: 

183 saylı “Digər investisiyalar” hesabının debeti 

523 saylı “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər” hesabının krediti. 

Əgər ödəmələr özəlləşmə çekləri ilə aparılarsa, onda onları alan zaman müəssisə 

onların satın alınma (faktiki) dəyərini yazır: 

234 saylı “Digər investisiyalar” hesabının debeti. 

221,223 və sair pul vəsaitləri hesablarının krediti. 

Səhmləri özəlləşmə çekləri ilə satın alan zaman belə yazılışlar aparılır: 

183 saylı “Digər investisiyalar” hesabının debeti 

234 saylı “Digər investisiyalar” hesabının krediti. 

Əgər özəlləşdirilmiş obyekt auksionda satılırsa və onun satış qiyməti əmlakın ilkin 

qiymətindən yuxarıdırsa, onda obyektin başlanğıc qiymətini balansın “Qarşıdakı dövrün  
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xərclərinə ödəmələrinə ehtiyat”, “Gələcək dövrün gəlirləri” maddələrinin məbləği və 

kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsinin xüsusi mənbələrinin artım məbləği qədər 

artırmaq lazımdır. Nimonal (nizamnamə) kapitalı ödəmə məbləği qədərində 

qeydiyyatdan keçirilir, obyektin satın alınma və başlanğıc qiyməti arasındakı fərq 101 

saylı “Qeyri-maddi aktivlər- Dəyər” hesabının 1-ci “Axın qiyməti və qiymətləndirilən 

dəyər arasındakı fərq” subhesabı üzrə yazılır. Sonra 10 il ərzində qeyri-maddi aktivlərin 

köhnəlməsi vasitəsi ilə müəssisənin məsrəflərinə daxil edilməklə ödəniləcəkdir. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   3.3. İcarə edilmiş müəssisələrin özəlləşdirilməsinin mühasibat  

                                                uçotunun  xüsusiyyətləri 

 

İcarə edilmiş müəssisələrin xüsusiyyətlərinə, onların fəaliyyəti prosesində onlar 

həm xüsusi və həmdə cəlb edilmiş, borc mənbələrin hesabına müstəqil əldə etdikləri 
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tikili və avadanlıqları istifadə etmələri aiddir. Onların əmlakının tərkibinə həmçinin 

icarə şərtləri ilə dövlət müəssisələri ilə bağlanmış müqavilə üzrə satın almaq hüququna 

malik olmaq və ya olmamaqla uzun müddətdə alınmış obyektlər daxildirlər. Bu əmlakın 

icarədarda 111 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Dəyər” dəyər hesab olunan 

müqavilə, razılıq qiyməti ilə aşağıdakı kimi uçotda əks etdirilir: 

111.2 saylı “Uzunmüddətli icarə edilmiş torpaq, tikili və avadanlıqlar –Dəyər” 

hesabının debeti. 

406 saylı “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər” hesabının krediti. 

Hər ay hesablanmış köhnəlmə hesabına ödənilən, icarənin maliyyələşməsi bu cür 

əks etdirilir: 

202, 721 saylı hesabların debeti. 

112.2 saylı 2-ci “Uzunmüddətli icarə edilmiş torpaq, tikili və avadanlıqlar –

Amortizasiya” subhesabının krediti.  

Torpaq, tikili və avadanlıqlardan başqa icarəyə sair aktivlərdə (material ehtiyatları, 

qeyri-maddi aktivlər və b.) götürülə bilərlər, onların dəyəri təkcə balansın aktivində 

deyil, həm də uzunmüddətli borc kimi balansın passivində əks etdirilir, yəni: 

111, 201, 207 və b. hesabların debeti 

404 saylı “Uzunmüddətli borclar” hesabının krediti. 

İcarədarda fondla – dövlət əmlakının sahibi ilə hesablaşmalar meydana çıxır: 

Ödəmələr hesablanan zaman 

406 saylı “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər” hesabının debeti 

404 saylı “Uzunmüddətli borclar” hesabının debeti. 

523 saylı “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər” hesabının krediti. 

 

Vəsaitlər köçürülən zaman 

523 saylı hesabın debeti 

224 saylı hesabın krediti. 

İcarə edilmiş əmlaka görə faizlər hesablanan zaman 

343 saylı “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (örtülməmiş zərər)” 

hesabının debeti 
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523 saylı hesabın krediti. 

Onlar ödənilən zaman 

523 saylı hesabın debeti 

224 saylı hesabın krediti. 

Əmlakın icarəsi üzrə öhdəçiliyin bütün məbləği ödənildikdən sonra satın alınmış 

hesab olunur və icarədarın mülkiyyətinə keçir. 

İcarə edilmiş müəssisənin bazasında məhdud məsuliyyətin yoldaşlıq və ya səhmdar 

cəmiyyəti yaradıla bilərlər. 

Satın almanın qədəri aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 

-satın almaq hüququ ilə belə icarənin qəbul edilmiş şərtlərinə tam müvafiq olaraq 

bağlanmış icarə müqaviləsi üzrə - icarə müqaviləsi tərəfindən müəyyən edilmiş 

qədərdə; 

Satın almaq hüququ ilə icarə müqaviləsi üzrə, orada belə icarənin bütün şərtləri 

tam nəzərdə tutulmamışdır – icarə edilmiş əmlakın iki qat dəyəri qədərində və ya dövlət 

və ya bələdiyyə orqanlarına məxsus olan, səhmlərin nominal dəyərinin iki qat dəyəri 

qədərində. 

Səhmləşdirmənin müxtəlif formaları zamanı nominal (nizamnamə) kapitalı qədəri 

müxtəlifdir. Məsələn, yoldaşlıq cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı icarə kollektivinin 

xüsusi əmlakının dəyəri qədərində müəyyən edilir və qeydiyyatdan keçirilir. Beləliklə, 

icarə müəssisəsinin 301 saylı hesabının qalığı  “Nominal (nizamnamə) kapitalı” adlı 

olacaqdır. Onun miqdarı səhmlərə, təsisçilərin payını bölüşdürəcəkdir. 

İcarə edilmiş əsas və dövriyyə vəsaitlərinin ödənilməyən hissəsi qədər dövlət 

qarşısında öhdəçiliklər həmin hesablarda  (406, 404, 523)  saxlanılırlar. 01.01.2013-cü 

il tarixə olan vəziyyətə torpaq, tikili və avadanlıqların yenidən qiymətləndirilməsi ilə 

əlaqədar olaraq, əlavə razılığın mövcud olduğu zaman icarə edilmiş əmlakın dəyərinin 2 

dəfə artırılması baş verir. 406 saylı hesab üzrə borcların qalığı, icarə müqaviləsi üzrə 

götürülmüş əsas vəsaitlərin dəyəri 100% qədərində artır. Mühasibat uçotunda hesablar 

üzrə aşağıdakı yazılışlar aparılır: 

343 saylı hesabın “Əmlakın indeksləşdirilməsi fondu” subhesabının debeti. 

406 saylı “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər” hesabının krediti. 
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İcarəyə götürülmüş sair aktivlərin dəyərinin ikiqat artırılması belə əks etdirilir. 

101 saylı hesabın 2-ci “Dövlət əmlakının satın alınması məbləğinin 

indeksləşdirilməsi” subhesabının debeti. 

404 saylı “Uzunmüddətli borclar” hesabının krediti. 

101 saylı hesab üzrə qalıq məsrəflərə daxil edilmək yolu ilə ödəniləcəkdir, lakin 

qeyd olunan borc yığım fondunun və ya bölüşdürülməmiş mənfəətin hesabına 

ödənilməlidir. 

Əgər icarə edilmiş müəssisənin bazası əsasında açıq tipli səhmdar cəmiyyəti 

yaradırılsa, onda nominal (nizamnamə) kapitalı aşağıdakılardan asılı olaraq yaradılır: 

İcarə öhdəçiliklərinin qalığı 

224, 404 “Uzunmüddətli borclar” hesablarının debeti 

301 saylı “Nominal (nizamnamə) kapitalı” hesabının krediti. 

Xüsusi təyinatlı fondların qalıqları (iqtisadi həvəsləndirmə) 

335 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabının debeti. 

301 saylı hesabın krediti. 

Dövlət fondlarından kapital qoyuluşlarına alınmış maliyyələşmə 

444 saylı məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar hesabının debeti 

301 saylı hesabın krediti. 

Əmlak dəyərinin inventarlaşdırılması aktına əsasən özəlləşdirilməyən obyektlərin 

dəyərinin məbləği qədərində nominal (nizamnamə) kapitalı azaldılır. 

343 saylı hesabın krediti. 

Özünün əmlak payı olan icarədarlar (hüquqi və fiziki şəxslər), bağlı (gizli) abunə 

üzrə də səhmlərin əldə edilməsinə birinci dərəcəli hüquqları vardır. Abunə üzrə 

borcların məbləği üzrə borcların məbləği əmlak fonduna olan münasibətinə görə fiziki 

şəxslər tərəfindən olduqda 173 saylı “Əsas idarəetmə heyətinin uzunmüddətli debitor 

borcları” hesabına, hüquqi şəxslər tərəfindən olduqda isə - 304 saylı “Nominal 

(nizamnamə) kapitalıın ödənilməmiş hissəsi” hesabına yazılır. 

173 saylı hesabın 5-ci “Səhmlərə abunə üzrə işçi heyətinin borcları” subhesabının 

debeti. 
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302 saylı hesabın 3-cü “Səhmlərə abunə üzrə təsisçilərin borcları” subhesabının 

debetı. 

444 saylı hesabın “Səhmlərə görə fondla hesablaşmalar” subhesabının krediti.  

Abunə üzrə borcların ödənilməsi üçün qəbul edilmiş özəlləşmə çeklərinin 

məbləğinə belə yazılış aparılır: 

444 saylı hesabın “Səhmlərə görə fondla hesablaşmalar” subhesabının debeti. 

173 saylı hesabın 5-ci “Səhmlərə abunə üzrə işçi heyətinin borcları” subhesabının 

krediti. 

Ödəyicilərin pul haqları hesablarda bu cür əks etdirilir: 

223 saylı “Bank hesablaşma hesabları” hesabının debeti. 

173, 302 saylı hesabların müvafiq subhesablarının krediti. 

Axırda mühasibat 444 saylı hesabın “Səhmlərə görə fondla hesablaşmalar” 

subhesabı üzrə pul vəsaitləri ilə ödənilməli olan qalığı müəyyən edir və ödəmənin vaxtı 

çatdıqda onların hesablaşmasını aparır: 

444 saylı hesabın “Səhmlərə görə fondla hesablaşmalar” debeti. 

523 saylı “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər” hesabının krediti. 

Sonradan ödənildikcə: 

523 saylı hesabın debeti 

223 saylı hesabın krediti olur. 

 

 

 
 
 
 

 3.4. Özəlləşdirmə nəticəsində yeni yaradılmış səhmdar  

                     cəmiyyətlərinin  fəaliyyətinin uçotda əks etdirilməsi  

 
Özəlləşmə nəticəsində yaradılmış yeni təşkilatı – hüquqi formaların mühasibat 

uçotunun təşkili və aparılması qaydası onların statusundan asılıdır.  

Əgər özəlləşmə nəticəsində müəssisənin statusu dəyişirsə və mülkiyyəti kollektivə 

və sair fiziki və hüquqi şəxs özəlləşmə fondlarına keçərək, daha doğrusu hüquqi şəxs 
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kimi öz fəaliyyətini davam etdirirsə, onda mühasibat uçotunun əsası kimi təslim 

(verilmə) balansının ilkin məlumatları əsas götürülür və müəssisə Azərbaycan 

Respublikasının mühasibat uçotunun hesabatı haqqında əsasnaməyə müvafiq olaraq öz 

fəaliyyətini davam etdirir. 

Əgər alıcı müəssisəni tamamilə əldə edirsə, onda axırıncı ona hüquqi şəxs statusu 

verə bilər və ya öz uçot sisteminə daxil etməklə öz balansına qəbul edə bilər. 

Ona görə əldə edilmiş əmlakın uçotunun iki variantını biri – birindən 

fərqləndirirlər: 

a) hüquqi şəxs statusu almadan, alıcı-müəssisənin ümumi, icmal balansına daxil 

edilən, müstəqil balanda ayrılmış müəssisə olur; 

b) əldə edilmiş əmlak qevvədə olan müəssisənin ümumi balansının tərkibinə qəbul 

edilir. 

Birinci variantda yeni əldə edilmiş və qüvvədə olan alıcı – müəssisə arasında 

qarşılıqlı hesablaşmalar yaranır. Mühasibat uçotunda hər iki balanda 172 (212) saylı 

“Törəmə (asılı) təşkilatların uzunmüddətli (qısamüddətli) debitor borcları” hesabında 

istifadə edilməsinin vacibliyi meydana çıxır, lakin icmal balansda onların ölçüsü 

qarşılıqlı olaraq örtülür. Deməli təslim balansına və ya inventarlaşma aktına əsasən 

aktiv hissənin hesabları 172 (212) saylı “Törəmə (asılı) təşkilatların uzunmüddətli 

(qısamüddətli) debitor borcları” hesabının krediti ilə debetlənəzəklər, passiv hissənin 

hesabları isə - əksinə, əgər öhdəçiliyin ödənilməsini yeni yaradılmış subyekt öz üzərinə 

götürərsə belə olur. 

İkinci variant zamanı sadəcə olaraq balansın aktiv və passivinin müvafiq maddələri 

artırılır, deməli hesablar üzrə qalıqlarda aparılır. 

Özəlləşdirilmiş müəssisələr üzrə əməliyyatların uçotu üçün aşağıdakı işçi hesablar 

planı məsləhət görülür. 

 
Sintetik hesabların adı 

Hes 
şif 

 
Subhesabların adı 

Sub 
Hes 
şif 

 
Tip 

Qeyri-maddi aktivlər 
 
 
 

101 
 
 
 

Alış qiyməti və qiymətləndirilən 
dəyər arasındakı fərq 
Dövlət əmlakının satın alınmış 
məbləğinin indeksasiası 

4 
 
 
5 

A 
 
 
A 
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Banklarda xüsusi hesablar 
Büdcədən kənar ödəmələr üzrə 
hesablaşmalar 
Sair əməliyyatlar üzrə 
hesablaşmalar 
 
 
 
Nominal (nizamnamə) kapitalı 
 
Xüsusi təyinatlı fondlar 
Məqsədli maliyyələşmə və 
daxil olma 
Gələcək dövrün gəlirləri 

224 
523 
 
545 
 
 
 
 
301 
 
335 
444 
 
542 

Səhmlərə abunə iştirakçılarının 
depoziti 
Əmlak fondu ilə hesablaşmalar 
Səhmlərə abunə üzrə 
iştirakçılarının borcları 
Abunə aştirakçılarının vəsaiti 
Elan edilmiş kapital 
Abunə kapitalı 
Ödənilmiş kapital 
Götürülmüş kapital 
Sosial müdafiə vasitələri fondu 
Özəlləşmə fondu 
Səhmlərə görə fondla 
hesablaşmalar 

 
3 
3 
 
3 
4 
1 
2 
 
3 
4 
5 
3 

 
A 
 
 
A 
P 
P 
P 
 
P 
P 
P 
P 

 

Nəticədə qeyd edək ki, baxmayaraq həm özəlləşdirilmiş və həm də dövlət 

müəssisələrində mühasibat uçotunun təşkili və qurulması eynidir, lakin mühasibin işinin 

həcmi artır. Bu onunla əlaqədardır ki, dövlət müəssisəsi (mülkiyyəti) açıq və ya bağlı 

səhmdar cəmiyyətinə çevrildi. Səhmlərin birinci yerləşdirilməsinin və onların ikinci 

dövretməsinin idarə edilməsinin, səhmlərin abunəsi dövründə ödəmənin uçotu, 

səhmdarların reyestirinin tərtib edilməsi, səhmlərin hərəkətinin uçotu, dividendlərin 

bölüşdürülməsi, vəb. vacibliyi meydana çıxır. Ona görə mühasib özəlləşmə haqqında 

qanunvericiliyin spesifikasiyasını, təsis sənədlərinin məzmununu və yeni yaradılmış 

səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsini yaxşı bilməyə borcludur. Bu vəziyyəti bilmək 

obyektiv mühasibat informasiyasının yaratmağı və əldə adilməyə imkan verər ki, bu da 

onun əsasında müəssisənin fəaliyyətinə nəzarət və yəhlil etməyə, onları 

müvəffəqiyyətlə idarəetməyə və mənfəət əldə etməyə imkan verir.  

 

 

                            NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

 

Məhsul istehsalı üzrə tapşırığı kompleks göstərici olmaqla istehsal həcminin 

genişlənməsinə, məhsul satışı və mənfəət üzrə tapşırığın yerinə yetirilməsinə, eyni 

zamanda müəssisə fondlarının yaranmasına və ən nəhayət yeni texnikanın tətbiqinə 
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şərait yaradır. Ona görə də sənaye müəssisələrinin digər iqtisadi göstəriciləri istehsal 

proqramının öz vaxtında yerinə yetirilməsinə şərait yaratmalıdır. 

Müəssisə yeni təşkil olunarkən istehsal prosesinə başlamaq üçün dövlət büdcəsi 

tərəfindən ona müəyyən miqdarda əvəzsiz olaraq əsas və dövriyyə vəsaiti verilir və ya 

təsisçilər tərəfindən vəsaitlər qoyulur. Bu növ vəsaitin sonrakı artımı müəssisənin 

özünün xüsusi vəsaiti deyilir. 

Bakı şampan şərabları zavodunun 01.01.2014-cü il tarixə 7645658 min manatlıq 

ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı olmuşdur. İl ərzində nizamnamə kapitalı 

artmamışdır. Beləliklə, hesabat ilini axırına ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 

7645658 min manat olmuşdur. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi nəqliyyat müəssisəsinin nominal (nizamnamə) 

kapitalının artımının əsas mənbəyini müəssisənin mənfəəti təşkil edir. Məlumdur ki, 

zavodun əldə etdiyi faktiki mənfəətin çox hissəsi əmtəəlik məhsulun satışından yaranır. 

Məsələn, satışdan əldə edilən mənfəətion dəyişilməsini öyrəndikdə görürük ki, 

mənfəətin ümumi məbləği əsasən əmtəəlik məhsulun həcmindən asılıdır. Beləki Bakı 

Şampan Şərabları Zavodunun 2014-cü ildə əldə etdiyi 10370 min manatlıq mənfəətin 

10354 min manatı əmtəəlik məhsulun satışından əldə olunmuşdur. 

Maliyyənin planlaşdırılmasının prinsipləri qarşılıqlı hesabat dövrlərinin maliyyə 

nəticələrinin uçotunun ayrıca olmasının vacibliyi, daha doğrusu, cari ilin və keçən 

illərin maliyyə nəticələrinin uçotda sərbəst əks etdirilməsinin vacib olmasını lazım bilir.  

Həvəsləndirmə fondları istehsalın rentabelliyinin artırılmasında, əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsində, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında, 

zavodun satış həcminin və mənfəətinin artırılmasında zavod işçilərinin maddi 

maraqlarını artırmaq məqsədi ilə yaradılır.  

Sənayenin dövriyyə vəsaitinin yaradılmasında bank krediti böyük rol oynayır. Mal-

material vəsaiti ehtiyatlarının ödənilməsində bank vəsaitinin iştirakı mühüm yer tutur. 

Ayrı-ayrı təsərrüfat sahələri və kreditləşdirilən obyektlər üzrə isə bank vəsaitinin iştirakı 

daha artıqdır. 

Göstəriciləri əsasında dissertasiya yazdığım Bakı Şampan Şərabları Zavodunda, 

bizim fikrimizcə, müəssisə vəsaitlərinin əmələ gəlmə mənəblərinin uçotu üzrə olan 
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çatışmamazlıqların aradan qaldırılması ilə zavodun mənfəətini artırmaq və onun iqtisadi 

səmərəliliyini yüksəltmək olar. Həmin çatışmamazlığın bir hissəsini işin yazıldığı 

zaman işdə qeyd etmişik və digər təkliflər isə aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Müəssisənin özəlləşdirilməsi şəraitində gündəlik olaraq mənfəət üzrə tapşırığın 

yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək lazımdır ki, alıcılara məhsulun yüklənməsinin 

sürətləndirilməsi, onlarla hesablaşmaların həyata keçirilməsi, əmtəələrin satışının 

müqavilə şərtlərinə riayət olunması üçün öz vaxtında tədbirlər görülsün. 

2. Zavodda nominal (nizamnamə) kapitalın sonradan artırılması, zavodun 

sərəncamında saxlanılan onun xalis gəlirinin (mənfəətin) bir hissəsinin vasitəsi ilə 

həyata keçirilsin. 

3. Özəlləşdirmə şəraitində inkişaf etmiş sənayenin mühüm iqtisadi potensialının 

mövcud olması zamanı nominal (nizamnamə) kapitalın yaxşı istifadə edilməsi məsələsi 

ön plana çəkilir. 

4. Makroiqtisadiyyatda fond verməni artırmaq, bazara keçid prinsiplərini 

möhkəmləndirmək məqsədi ilə iqtisadi həvəsləndirmənin yeni şəraitində zavod üçün 

torpaq, tikili və avadanlıqların və dövriyyə vəsaitlərinin dəyərindən asılı olaraq əmlaka 

görə vergi büdcəyə düzgün müəyyən edilsin və uçotda əks etdirilsin. 

5. Təsərrüfat hesabını möhkəmləndirmək və tapşırığı kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəriciləri üzrə yerinə yetirmək üçün stimul yaratmaq məqsədi ilə mədaxil və 

məxaricin plan balanslarında nominal (nizamnamə) kapitalın artımını ilk növbədə 

mənfəət hesabına maliyyələşdirmək nəzərdə tutulsun. 

6. Texnoloji prosesdə əmələ gələn dəyişikliklər və vəsaitin dövr etməsinin 

sürətlənməsi nəticəsində faktiki ehtiyatlar müntəzəm surətdə normativdən aşağı olduqda, 

normativləri yenidən nəzərdən keçirmək, artıq və lüzumsuz materialları satmaq, öz 

dövriyyə vəsaitinə bərabərləşdirilən mənbələri tamam hesaba almaq, dövriyyə 

vəsaitindən düzgün istifadə etmək və onların debitor borcuna keçməsinə yol verməmək 

lazımdır. 

7. Nominal (nizamnamə) kapitaldan öz məqsədi və təyinatına uyğun olaraq istifadə 

olunsun. 
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Yuxarıda qeyd olunan təkliflərin zavodda tətbiq olunması və uçot işlərinin öz 

vaxtında və düzgün aparılması nəticəsində müəssisə nominal (nizamnamə) kapitaldan 

və ehtiyatlardan istifadəni yaxşılaşdırar və zavodda məhsul istehsalı xeyli artar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Истифадя олунмуш ядябиййат сийащысы 
 

1. “Мцщасибат учоту щаггында”  Азярбайъан Республикасынын Ганунu, 

Biznesmen bülleteni, Bakı, 1995. 

2.“Müəssisələr haqqında”Азярбайъан Республикасынын Ганунu, Biznesmen 

bülleteni, №3 (68). Bakı, 1996. 

3. “Audit haqqında” Азярбайъан Республикасынын Ганунu, Biznesmen 

bülleteni,  №28 (58). Bakı, 1995. 



 77 

4. Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə daxil edilən xərclərin tərkibi haqqında 

Əsasnamə (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 111№li 16 avqust 1996-cı il 

tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir). Bakı 1996. 

5. Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair təlimat, 

Azərbaycan “Blik” Maarifçilik Cəmiyyəti, Bakı, 1996 

6. Əsas vəsaitlərin (fondların) və digər əmlakların (qiymətlilərin) hesabdan 

silinməsi haqqında,  Bakı, 1998. 

7. “Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə daxil edilən bəzi xərclərin 

tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03 iyun 1997-

ci il tarixli 71 saylı Qərarı, Bakı, 1997. 

8. Анализ хозяйственной деятельности промышленности. /под ред. 

В.И.Стражева, Минск. «Высщая  школа», 1997. 

9.Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего 

субъекта. Финансы и статистика, 1994. 

10. Кравченко Л.И. «Анализ финансового состояния предприятия», Минск 

ПКФ «Гкаунт», 1994. 

11. Жак Ришар. «Аудит и анализ хозяственной деятельности предприятия», 

М. «ОНИТИ», 1997. 

12. Ковалев В.В.Финансовый анализ управления капиталом, выбор 

инвестций, анализ отчетности .М. «Финансы и статистика», 1999. 

13.Крейпина М.Н. «Анализ финансового состояния и инвестиционной 

превлекательности акуционерных обжеств в промышленности, строительства и 

торговли» М., АО «ДИС» МВ-Центр, 1994. 

14. Козлова О.Ш. и  др. Оценка кредитоспособности предприятий. М АО 

«АГФО», 1993. 

15.Маркин О.Р.Анализ внутрихозяйственных резервов. М. «Финансы и 

статистика»,1999.  

16.Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет. Часть I. М.ФБК РПЕСС.1998. 

17. 16.Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет. Часть II. М.ФБК 

РПЕСС.1998. 



 78 

18.Панков Д.А.Современные методы анализа финансового положения. 

Минск, ООО «Профит»,1995. 

19.Русак Н.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. Минск,  ООО 

«Меркованне»,1995. 

20.Рабыкин Н.А., Бачина Ч.М., Ветров А.А. и др. Бухгальтерский учет. 

Контроль и анализ в оптово-розничных объединениях. М. ББК,1991. 

21.Савукая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск, 

Москва ИП «Гкопреспектива»,1997. 

22.Шеремет А.Д. Методика финансового анализа предприятия. М.,ИПО 

«МП» ,1995. 

23.Бухгальтерский учет, журнал.1997-1999 года. 

24.Maliyyə uçot jurnalı, 2000-2004- cü illər. 

25.Sadıqov Ə.A. Mühasibat (maliyyə) uçotu.,I hissə.Bakı,2002 

26. Sadıqov Ə.A. Mühasibat (maliyyə) uçotu., II hissə.Bakı,2002. 

27.Abbasov Q.Ə., Səbzəliyev S.M.,Quliyev V.M., Sadıqov Ə.A. Mühasibat 

(maliyyə) uçotu,Bakı,2003. 

        28. R Hacıyev., S.M Səbzəliyev.Auditin əsasları.Bakı,2003. 

        29. Q.Rzayev .“Mühasibat uçotu və audit”, Bakı, 2006. 

 30.Ə.S,Sadıqov, T.Ə. Sadıqov, Ş.Ə.Cəfərova, C.Ə.Sadıqov Mühasibat 

uçotu.Dərslik.Bakı, 2002. 

31. S.M Səbzəliyev, Q.Ə. Abbasov. Xidmət sahələrində mühasibat (maliyyə) 

uçotu.Bakı, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

 
 
          Referat 
 

Xarici ölkələrdə iqtisadi əlaqələrin inkişafı və möhkəmləndirilməsində xarici 

kapital və texniki investisiyalar əsasında böyük miqdarda birgə müəssisələrin 

yaradılması respublikamızda mövcud olan uçotun bilavasitə sərbəst bazar 

iqtisadiyyatının tələblərinə müvafiq qurulmasını tələb edir.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşamaq və müəssisənin müflisləşməsinə imkan 

yaratmamaq üçün maliyyənin necə idarə edilməsini, nizamnamə kapitalının 

formalaşmasını, onun tərkibi və əmələgəlmə mənəbləri üzrə onun strukturunun necə 

olmasını, ümumi kapitalın və borc kapitalının hansı halda olmalarını, eyni zamanda 

müəssisənin işgüzar fəaliyyətini, likvidliyini, maliyyə sabitlik, müstəqillik və asılılıq 

əmsallarını, ödəniş qabiliyyətini, müəssisənin kredit-ödəmə qabiliyyətində olmasını, 

rentabellik həddini, maliyyə vəsaitin effektliyini və bu və ya digər formada bazar 

iqtisadiyyatı anlayışını və habelə metodikasını bilmək lazımdır. Beləliklə, dissertasiya 

mövzusunun aktuallığı onunla izah olunur ki, indiki bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

fəaliyyətdə olan müəssisələrdə mənfəətlə işləməyən, mənfəət yığımı hesabına təsərrüfat 

subyektinin xüsusi vəsaitini, əsas nizamnamə kapitalını çoxaltmadan fəaliyyətini davam 

etdirmək, büdcə və digər orqanlarla qarşılıqlı əlaqədə olan müəssisələr, bank idarələri, 

əmək kollektivi, investorlar, digər tədiyyəcilər qarşısında öhdəlikləri yerinə yetirmək, 

müəssisənin müflisləşməsinin qarşısını almaq qeyri mümkündür. 

Müstəqil respublikanın iqtisadçı alimlərinin əsərlərində, elmi-tədqiqat xarakterli 

araşdırmalaqda nizamnamə kapitalının formalaşmasının uçotuna dair yazılara tez-tez 

rast gəlinir. Lakin, bu araşdırmalardan indiki şəraitdə, bazar münasibətlərinə keçid 

mərhələsi üçün  ölkənin potensial ehtiyatlarının səfərbər edilməsi, elmi-texniki tərəqqini 

son nailiyyətlərindən istifadə olunması və bu yolla nizamnamə kapitalının 

səmərəliliyinin səviyyəsinin yülksəldilməsinə lazımi diqqət yetirilmir. Odur ki, 

respublikada iqtisadiyyatın çox vacib sahələrindən biri olan sənayedə nizamnamə 

kapitalının formalaşmasının uçotunun öyrənilməsi, dərindən tədqiq olunması tələb 

olunur. Bütün bunlar mövzunun seçilməsinə, onun məqsəd və vəzifələrinin 

müəyyənləşdirilməsinə səbəb olmuşdur. 
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Tədqiqatda məqsəd bazara keçidin prinsipləri nəzərə alınamqla mülkiyyətin və 

təsərrüfatçılığın müxtəlif formalarının fəaliyyəti şəraitində respublikada sənayenin 

inkişafı, özəlləşdirmə şəraitində nizamnamə kapitalının formalaşmasının uçotnun 

təkmilləşdirilməsinə dair nəzəri, praktiki əhəmiyyətə malik, elmi cəhətdən 

əsaslandırılmış təkliflər hazırlamaqdan ibarətdir.  

Dissertasiya işi giriş, üç fəsil, nəticə və təkliflərdən ibarət olmaqla yanaşı işin 

axırında istifadə olunmuş ədəbiyyat sıyahısı ilə başa çatır. 

Dissertasiya işinin birinci fəslində müəssisəyə məxsus olan xüsusi kapital və 

ehtiyatların uçotunun təşkili və vəzifələri əhatə olunmuşdur. Burada eyni zamanda 

müəssisənin xüsusi kapital və ehtiyatlarının yaradılması mənbələri öz əksini tapmışdır.  

Dissertasiya işinin ikinci fəslində müəssisənin özəlləşdirilməsi şəraitində 

nizamnamə kapitalının formalaşdırılması qaydası və uçotu ayrı-ayrılıqda geniş şərh 

olunmuşdur. Üçüncü fəsildə müəssisənin özəlləşdirilməsi şəraitində nizamnamə 

kapitalının yaradılması prosesi və istifadəsi geniş əhatə olunmuşdur. Axırda isə yeni 

yaradılmış səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinin uçotda əks etdirilməsi şərh edilmişdir. 

İşin axırında işdən çıxan nəticələr əməli təkliflər verilir, istifadə olunmuş ədəbiyyat 

sıyahısı öz əksini tapır.   

 

 

 


