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G İ R İ Ş 

 

 Mövzunun aktuallığı. Müasir iqtisadi şəraitdə müəssisələrin istehsal, investisiya və 

maliyyə fəaliyyətinin səmərəliliyi əldə edilmiş maliyyə nəticələri ilə xarakterizə olunur. 

Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin ümumi qiymətləndirilməsi mənfəət və rentabellik kimi 

maliyyə göstəriciləri əsasında aparılır. Mənfəət və rentabellik istehsalın səmərəliliyini 

xarakterizə eden mühüm göstəricilərdir. Mənfəət bir tərəfdən müəssisənin iqtisadi və 

sosial inkişafının əsas maliyyələşdirilməsi mənbəyi kimi, digər tərəfdən dövlət və yerli 

büdcələrin gəlirlərinin mənbəyi kimi çıxış edir. Mənfəət hər şeydən əvvəl müəssisənin öz 

xərclərini ödəməsi və əlavə gəlir əldə etməsidir. 

           Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilinə 

ən mühüm göstərici sayılan mənfəətdən başlanır. Мянфяят –müəssisənin maliyyə 

nəticələrinin сямярялилийинин ян мцщцм игтисади göstəricisidir. Daha doğrusu təsərrüfat 

fəaliyyəti prosesində baş verən bütün mənfi və müsbət halların nəticəsi mənfəətdə öz 

əksini tapır. Mənfəət əldə etmək müəssisənin rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərə bilməsi 

deməkdir. Müəssisə mənfəətlə işləyirsə, deməli onun istehsal etdiyi məhsulun keyfiyyəti 

tələblərə cavab verir, eləcə də maya dəyəri və istehsalın təşkili tələb olunan səviyyədədir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mənfəət yalnız müəssisənin kommersiya fəliyyətinin 

nəticələrindən deyil, eləcə də satış qiymətindən, məhsul satışının həcmi və quruluşundan, 

məhsulun keyfiyyətindən, material resurslarının bazar qiymətindən və s. asılıdır. Ona görə 

də mənfəəti formalaşdıran amillərin düzgün müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi 

mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

   Müəssisənin istehsalat, təchizat, maliyyə fəaliyyətinin müxtəlif tərəfləri maliyyə 

nəticələrinin göstəricilər sistemində son dəyər qiymətini alır. Təsərrüfat subyektlərinin 

mənfəət planı onların istehsal-maliyyə planının tərkib hissəsi hesab olunur. Müəssisənin 

ümumi mənfəət məbləği vergiqoymadan əvvəl mənfəət,  (bаланс мянфяяти) göstəricisi ilə 

xarakterizə olunur. Balans mənfəətinin həcmi və rentabellik səviyyəsi   müəssisənin 
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istehsal, təchizat, marketinq və maliyyə fəaliyyətindən asılıdır. Başqa sözlə həmin 

göstəricilər təsərrüfatçılığın bütün tərəflərini əhatə edir. 

           

 

 

Mənfəətin qiymətləndirmə funksiyasının mahiyyəti təsərrüfat subyektlərinin 

istehsal, maliyyə, investisiya və kommersiya fəaliyyətinin ümumi nəticələrini əks 

etdirməsi ilə xarakterizə olunur. Bu zaman mənfəət göstəricisi konkret müəssisənin işinin 

qiymətləndirilməsi və onun istehsal, maliyyə, investisiya və kommersiya fəaliyyətinin 

effektivlik parametrlərindən biri kimi çıxış edir. Doğrudan da, müasir dövrdə maksimum 

mənfəət əldə edilməsi sahibkarlıq fəaliyyətinin başlıca məqsədi sayıldığından, onun 

effektivlik göstəricisi rolunda çıxış etməsi və bu funksiyanı daşıması tamamilə məntiqi və 

qanunauyğun görünür. Zənnimizcə, bazar münasibətləri şəraitində mənfəətin effektivlik 

göstəricisi funksiyasını yerinə yetirməsi müxtəlif aspektlərdən izah oluna və nəzərdən 

keçirilə bilər. Məsələyə bu prizmadan yanaşdıqda mənfəətin sahibkar tərəfindən 

investisiya olunmuş kapitalın həcminə nisbəti göstəricisi ön plana çıxır və sözügedən 

iqtisadi parametr təsərrüfat subyektlərinin işinin səmərəliliyini, onların istehsal və 

kommersiya fəaliyyətinin gəlirliliyini qiymətləndirməyə əlverişli şərait yaradır.  

Nəzəriyyə və praktikadan məlumdur ki, iqtisadiyyatın transformasiyası dövründə 

mənfəət göstəricisi qiymətləndirmə funksiyası ilə yanaşı bölüşdürmə funksiyasını da 

(mənfəətdən istehlak və yığım fondlarına ayırmalar, vergi formasında dövlət büdcəsinə 

ödəmələr, kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsinə və istehsalın genişləndirilməsinə 

məsrəflər) yerinə yetirir. Mənfəətin bölgü funksiyasına görə müəssisə kapitalının 

formalaşmasında bilavasitə və dolayı iştirak edən bütün subyektlər gəlir mənbəyi kimi 

mənfəətin daima dövriyyədə saxlanılmasında maraqlı olur. Doğrudan da, gəlir mənbəyinin 

qorunub saxlanılmasında maraqlı olan təsisçilər və mülkiyyətçilər mənfəətin artan 

hissəsini dövriyyədən çıxarmır və bir qayda olaraq daxili inkişaf üçün istifadə edir. Bu isə, 

öz növbəsində, uzunmüddətli dövr ərzində yüksək gəlir əldə edilməsi imkanlarını 

artırmaqla təsərrüfat subyektlərində kommersiya hesabının və özünümaliyyələşdirmə 

prinsipinin tələblərinin həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaradır. 
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Xüsusi vurğulamaq yerinə düşər ki, mənfəət göstəricisi çoxspektrli ümumiləşdirici 

parametr kimi iqtisadi inkişaf dövründə kompleks xarakter alır, təsərrüfat subyektlərinin 

istehsal və kommersiya fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərini əhatə edir və müasir iqtisadi 

şəraitdə əsas mikroiqtisadi indikatorlardan birinə çevrilməklə rəqabət zamanı əlverişli 

üstünlük yaradır. Məhz buna görə də mənfəət göstəricisinin çoxaspektrliliyini və iqtisadi 

məkanda baş verən dəyişikliyə tez reaksiya vermə qabiliyyətini nəzərə alan müxtəlif 

mülkiyyət münasibətlərinə mənsub təsərrüfat subyektləri sözügedən parametrin 

formalaşması proseduralarını və onun səviyyəsinin dəyişməsinə təsir edən obyektiv və 

subyektiv amillərin təsirini hesablamaqla kifayətlənmir və bu problemə tamamilə yeni 

aspektdən yanaşır.  

 Odur ki, müasir şəraitdə maliyyə nəticələrinin təhlili metodikasi və onun bazar 

iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun  təkmilləşdirilməsi təsərrüfat subyektlərinin maliyyə 

vəziyyətini yaxşılaşdırılması, həmçinin maliyyə nəticələrinin təhlili metodologiyasının 

işlənib hazırlanması problemlərinin həlli zəruridir.Tədqiqat mövzusunun aktuallığı da 

məhz, bu qeyd edilən problemlərin konteksində əsaslandırılmışdır. 

Проблемин юйрянилмя сявиййяси. Maliyyə nəticələrinin uçotu və təhlilinin nəzəri və 

praktika məsələlərinin öyrənilməsi ölkə və dünya alimlərinin diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Respublikamızda iqtisadçı alimlərindən S.M. Səbzəliyev, H.A.Cəfərli, N.М.İsmayılov, 

Q.Ə. Abbasov, C.B.Namazova, R.N.Kazımov, S.A.Abbasova və digərlərinin elmi 

əsərlərini bu mövzuya həsr etməsini qeyd etmək olar. Rus iqtisadçı alimlərindən isə 

A.D.Şeremetin, O.V.Efimovanın, V.İ.Kovolyevin, M.M Qlazovun, M.I.Bakanovun, 

V.Q.Artemenkonun, L.V.Donstovanın, və başqalarının tədqiqat əsərləri diqqəti cəlb edir. 

Lakin maliyyə nəticələrinin uçotu və təhlilinin nəzəri və praktika məsələlərinin 

öyrənilməsi və praktikada tətbiq məsələləri vacib zərurət kimi xarakterizə olunur. Bu 

problemin öyrənilməsi hazırki dissertasiya mövzusunun seçilməsinə maraq oyatmışdir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Kommersiya təşkilatlarının maliyyə-təssərrüfat 

fəaliyyətinin son maliyyə nəticəsi olan mənfəətin artırılması, və onun təhlilinin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində nəzəri və praktiki əhəmiyyətə malik təkliflər və 

tövsiyyələr işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. Bu baxımdan, dissertasiya işində tədqiqatın 

məqsədinə uyğun müvafiq vəzifələr nəzərdə tutulmuşdur: 
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- bütövlükdə təşkilat üzrə və onun daxili struktur bölmələri üzrə mənfəət planının 

yerinə yetirilməsi;  

- satışdan alınmış mənfəətin, mühasibat və xalis mənfəətin keçən dövrə nisbətən plan 

üzrə və faktiki artım templərinin müəyyən edilməsi; 

- biznes planın yerinə yetirilmə dərəcəsinin, satışdan alınan mənfəətin, mühasibat və 

xalis mənfəət göstəricilərinin dinamikasının müəyyən olunması; 

- ayrı-ayrı daxili struktur bölmələrinin fəaliyyətinin nəticələrinin biznes-planın yerinə 

yetirilməsi göstəricilərinə, həmçinin satışdan alınan mənfəətin, mühasibat və xalis 

mənfəət göstəricilərinə təsiri dinamikasının müəyyən edilməsi; 

- satışdan alınan mənfəətin, mühasibat və xalis mənfəətin həcminin  artırılması 

ehtiyatlarının  müəyyən edilməsi və onların gələcək inkişaf perspektivi nəzərə 

alınmaqla istifadə üzrə tədbirlərin hazırlanması; 

- istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə daxili ehtiyatların aşkar edilməsi və s. 

         Tədqiqatın predmeti və obyekti. Dissertasiya işinin predmeti Kommersiya 

təşkilatlarının maliyyə-təssərrüfat fəaliyyətinin son maliyyə nəticəsi olan mənfəətin 

artırılması təhlilinin metodiki problemlərinin araşdırılması, mənfəət və rentabelliyin 

sistemli tədqiqi metodikasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində əsaslandırılmış təkliflərin 

müəyyənləşdirilməsi təşkil edir. Tədqiqatın obyekti isə kommersiya təşkilatlarıdır.   

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasını Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 

fərmanları və onlara dair qəbul edilmiş qanunverici aktlar və normativ sənədlər, Nazirlər 

Kabinetinin, Maliyyə Nazirliyinin İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin və s. qərar, göstəriş, 

əsasnamə, təlimat, qaydalar  və öz növbəsində «Mülki Məcəllə», «Vergi Məcəlləsi», 

«Mühasibat uçotu haqqında», «Auditor xidməti haqqında» qanunlar, «MMUS» habelə bu 

problemi tədqiq edən, Azərbaycanın və xarici ölkələrin iqtisadçı alimlərinin dəyərli elmi 

əsərləri işləri təşkil edir.  

Dissertasiya işində iqtisadi təhlilin qruplaşdırma, müşahidə, müqayisə, zəncirvari yer-

dəyişmə, fərq, balans əlaqələndirmə və digər üsullarından geniş istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Aparılmış tədqiqatın nəticəsi olaraq bir sıra elmi yeniliyə 

malik nəticələr əldə edilmişdir: 

- kommersiya təşkilatının maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin son maliyyə nəticəsi  



7 
 

olan mənfəətin formalaşmasının nəzəri əsasları sistemli şəkildə nəzərdən keçirilir; 

- maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin təhlilinin iqtisadi parametrlər 

sistemi işlənib hazırlanır və onların digər dəyər göstəriciləri ilə kəmiyyət və keyfiyyət 

əlaqələri tədqiq edilir; 

- mənfəət və rentabellik göstəricilərinin dəyişməsinə təsir göstərən amillərin yeni 

variantda təsnifatı verilir; 

- mənfəət və rentabelliyin qüvvədə olan müasir təhlili metodikasına sistemli şəkildə 

yanaşılır, onun beynəlxalq təcrübə baxımından təkmilləşdirilməsi istiqamətləri üzrə 

təkliflər paketi işlənib hazırlanır; 

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

şəkildə nəzərdən keçirilir; 

İşin praktiki əhəmiyyəti. Aparılmış tədqiqatın nəticələrindən kommersiya xarakterli 

təsərrüfat subyektlərində maliyyə nəticələrinin təhlili metodikasi və onun 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində, nəzəri və metodiki problemlərinin sistemli şəkildə 

öyrənilməsinə əlverişli şərait yaradır.  

Bundan başqa, dissertasiya işində irəli sürülən təkliflərin tətbiqi maliyyə nəticələrinin 

təhlilinin səmərəli mexanizminin yaradılmasını, mənfəət və rentabelliyin yüksəldilməsi 

ehtiyatlarının aşkara çıxarılması, hesablanması, qiymətləndirilməsi və stimullaşdırılması 

üzrə tədbirlərin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsini təmin edə bilər.  

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

və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Onun ümumi həcmi 70 səhifədir.  

Dissertasiya işinin « Maliyyə nəticələrinin təhlilinin nəzəri  əsaslari» adlanan birinci 

fəslində maliyyə nəticələrinin təhlilinin əhəmiyyəti, vəzifələri və informasiya mənbələri 

şərh edilməklə təsərrüfat subyektlərində fəaliyyətin son maliyyə nəticəsi olan mənfəətin 

formalaşmasında gəlir və xərclərin qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılmışdır.  

Dissertasiya işinin « Təsərrüfat subyektlərində  maliyyə nəticələrinin mövcud 

vəziyyəti və onun təhlili metodikasi » adlanan ikinci fəslində maliyyə nəticələrinin 

vəziyyətinə və təhlili metodikasına geniş yer verimiş, öz növbəsində, vergiqoymadan 

əvvəl mənfəətin  (bаланс мянфяятиinin) tərkibi və dinamikasının təhlili,  əsas əməliyyatdan 

(sатышдан) alınan мянфяятin təhlili metodikası, rentabelliyin göstəricilər sistemi və onların 
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amilli təhlili, mənfəət və rentabelliyin artırılması ehtiyyatlarının hesablanması metodikası 

ətraflı şərh edilmişdir.  

Dissertasiya işinin «Təsərrüfat subyektlərində  maliyyə nəticələrinin  təhlili  

metodikasinin təkmilləşdirilməsi  istiqamətləri» adlanan üçüncü fəslində gəlirlər-xərclər-

mənfəət göstəriciləri  arasındakı funksional əlaqənin təhlili,  istehsalın zərərsizlik 

səviyyəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi və öz növbəsində  marjinal gəlir kateqoriyasına 

əsaslanan amillərin mənfəətə təsirinin təhlili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

nəzərdən keçirilmişdir.  
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I FƏSİL. MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİNİN TƏHLİLİNİN NƏZƏRİ  ƏSASLARI 

 

1.1. Maliyyə nəticələrinin təhlilinin əhəmiyyəti, vəzifələri və informasiya mənbələri 

 

Коммерсийа тяшкилаты анлайышы истещсал, тясяррцфат вя малиййя фяалиййятинин нятижяси 

кими мянфяят алынмасыны нязярдя тутур. Азярбайжан Республикасынын Мцлки 

мяжяллясинин 43-жи маддясиндя дейилир: «Щцгуги шяхсляр фяалиййятинин ясас мягсяди 

мянфяят эютцрмякдян ибарят олан (коммерсийа щцгуги шяхсляри) вя йа ясас мягсяд 

мянфяят эютцрмякдян ибарят олмайан вя эютцрцлян мянфяяти иштиракчылары арасында 

бюлцшдцрмяйян (гейри - коммерсийа щцгуги шяхсляри) гурумлар ола биляр».  

Мянфяят – тяшкилатын ишинин сямярялилийинин ян мцщцм игтисади эюстярижисидир. Онун 

мябляьинин дяйишмясиндя тяшкилатын фяалиййятинин бцтцн тяряфляри:  

1) малларын, мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин истещсал вя сатышы щяжмляринин 

азалмасы вя йа артмасы;  

2) тяшкилатын малик олдуьу ещтийатлардан (мадди, ямяк ещтийатларындан, ясас 

фондлардан вя с.) сямяряли йахуд сямярясиз истифадя едилмяси;  

3) рягабятля ялагядар сатыш базарларында гиймят сийасяти;  

4) малиййя ямялиййатларынын (пул вясаитляриля, гиймятли каьызларла) сямярялилийи;  

5) ямлак цзря ягдлярин (сазишлярин) сямярялилийи;  

6) диэяр тяшкилатларын фяалиййятиндя иштиракын сямярялилийи;  

7) дебитор боржларынын идаря едилмясинин сямярялилийи;  

8) тясяррцфатсызлыг сайясиндя зярярлярин (контраэентлярля мцгавиля шяртляринин 

позулмасына эюря жяримялярин, пенйаларын, дяббялямя пулларынын, диэяр тяшкилатлара 

вурулмуш зярярлярин явязинин юдянилмясинин вя с.) олмасы вя йа олмамасы 

айдынлашдырылыр.  

Идаряетмянин ижрачы органы (баш директор, директорлар шурасы) ясас фяалиййят цзря 

зярярли ямялиййатларын, дашынмаз ямлак, валйута вя диэяр ямлак цзря зярярли сазишлярин 

йаранмасы сябяблярини тяшкилатын мцлкиййятчиляриня (сящмдарларына) изащ етмялидир. 
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Mянфяятlər(zərərlər) 801-жи – «Ümumimянфяят (зяряр)» щесабында илин яввялиндян 

башлайараг артан йекунла нязяря алыныр:  

• кредит цзря – мянфяятляр, эялирляр;  

• дебет цзря – зярярляр, хяржляр.  

Мянфяятин эюстярижиляри мцщасибат щесабатында «Mənfəət və zərər haqqında 

hesabat» цзря формада тягдим едилир.  

Мянфяят – коммерсийа тяшкилатларында инвестисийаларын, щабеля шяхси щейятин 

мадди щясляндирилмясинин вя сосиал юдямялярин ян мцщцм мянбяйидир.  

Щесабат илинин вя кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти тяшкилатын юз дювриййя 

капиталынын артырылмасы цчцн истифадя едилир, йяни онун базарда давамлылыьынын вя юдямя 

габилиййятинин йцксялдилмясиня шяраит йарадыр.  

Малиййя нятижяляринин тящлилинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

1) бцтювлцкдя тяшкилат цзря вя онун дахили структур бюлмяляри цзря мянфяят 

планынын йериня йетирилмясинин гиймятляндирилмяси;  

2) сатышдан алынан мянфяятин, баланс мянфяяти вя халис мянфяятин кечян дювря 

нисбятян план цзря вя фактики артым темпляринин мцяййян едилмяси. План цзря артым 

темпляринин мцяййян едилмяси план тапшырыгларынын эярэинлик дяряжясини 

гиймятляндирмяйя шяраит йарадыр, фактики (щягиги) артым темпляринин мцяййян едилмяси 

ися сатышдан алынан мянфяятин баланс мянфяяти вя халис мянфяятин эюстярижиляринин 

динамикасыны мцшащидя етмяк имканы йарадыр;  

3) бизнес-планын йериня йетирилмяси дяряжясини вя сатышдан алынан мянфяятин баланс 

мянфяяти вя халис мянфяят эюстярижиляри динамикасыны мцяййян едян амиллярин тящлили;  

4) айры-айры дахили структур бюлмяляринин фяалиййятинин нятижяляринин тяшкилатын 

бизнес-планынын йериня йетирилмяси эюстярижиляриня, щабеля сатышдан алынан мянфяятин, 

баланс мянфяяти вя халис мянфяят эюстярижиляри динамикасына тясиринин ашкар едилмяси;  

5) сатышдан алынан мянфяятин, баланс мянфяяти вя халис мянфяят мябляьляринин 

артырылмасынын мцмкцн олан ещтийатларынын мцяййян едилмяси;  

6) истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси цзря дахили ещтийатларын ашкар едилмяси 

вя онлардан истифадянин тяшкили, идаряетмя гярарларынын щазырланмасы.  
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Игтисади тящлил истещсалатын дахили ещтийатларынын мцяййян едилмяси вя онлардан 

истифадя цзря иши тяшкил етмяк цчцн йардымчы олмалыдыр. Бунунла ялагядар олараг онлара 

игтисади гиймят вермяк, сонра ися идаряетмя гярарларынын щазырланмасы мярщялясиня 

кечмяк лазымдыр. Тящлилля мяшьул олан аналитик истещсалын идаря едилмяси цзря гярарларын 

вариантларыны щазырламалыдыр. Бунун цчцн щансы дяйишикликлярин баш вермясини вя 

онларын характерини билмяк лазымдыр. Щямчинин дяйишикликлярин мейлини (тенденсийасыны) 

да излямяк лазымдыр. Онлар мянфи вя артан ола биляр, онда бу мейлин инкишафына мане 

олан вя йекунда беля мейллярин азалмасына эятириб чыхаран тядбирляр эюрмяк лазымдыр. 

Мянфи, лакин сюнян характер дашыйан кянарлашмалар ола биляр. Бу о демякдир ки, 

истещсалын идаря едилмяси эедишиндя яввялляр эюрцлмцш тядбирляр тяшкилатда вязиййятин 

йахшылашмасына кюмяк едир. Бу щалда беля тядбирляр эюрцлмясини давам етдирмяк вя 

дястяклямяк, лазым олдугда онларын тясирини эцжляндирмяк лазымдыр.  

Рентабеллик эюстярижиляринин тящлилинин ясас вязифяляриня ашаьыдакылар аиддир:  

1) мящсулун рентабеллийи эюстярижиляри вя коммерсийа тяшкилатларында рентабеллийин 

эюстярижиляр системи цзря планын йериня йетирилмясинин гиймятляндирилмяси;  

2) мящсулун рентабеллийи вя коммерсийа тяшкилатынын рентабеллийи эюстярижиляринин 

динамикасынын тящлили;  

3) мящсулун рентабеллийи вя коммерсийа тяшкилатынын рентабеллийи эюстярижиляринин 

динамикасыны шяртляндирян амиллярин тящлили;  

4) мящсулун рентабеллийинин вя коммерсийа тяшкилатынын рентабеллийинин 

йцксялдилмясинин мцмкцн олан ещтийатларынын ашкар едилмяси.  

Maliyyə тящлил заманы мцхтялиф информасийалардан истифадя едилир ки, онларын 

сырасында малиййя щесабатлары вя мцщасибат учоту мялуматлары апарыжы йер тутур. 

Щямин информасийа мянбяляриндя игтисади субйектлярин фяалиййяти щаггында ян мцщцм 

вя мютябяр мялуматлар якс олунур. Бу мялуматлар информасийанын 

груплашдырылмасынын елми жящятдян ишляниб щазырланмыш принсипляри ясасында щесабат 

формаларына вя учот реэистляриня (жядвялляриня) йазылы дахил едилир. Щесабат коммерсийа 

фяалиййяти щаггында топлу информасийадыр, чцнки орада нятижяляр йекунлашдырылмыш олур 

вя цмумиляшдирилмиш эюстярижилярля ифадя едилир.        

 Малиййя (мцщасибат) щесабаты – тяшкилатын щесабат тарихиня ямлак вя малиййя 
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вязиййятини, щабеля щесабат дюврц ярзиндя онун фяалиййятинин малиййя нятижялярини якс 

етдирян эюстярижиляр системидир. 

Малиййя (мцщасибат)щесабатынын тягдим едилмяси гайдасы, щяжми вя 

тяркиби Азярбайсан Республикасынын «Мцщасибат учоту щаггында» 29 ийун 2004-

жы ил тарихли 716-ЫЫГ сайлы гануну иля (сонралар «Мцщасибат учоту щаггында» 

ганун); низамланыр. 

Mili Mühasibat Uçot Standartlarına uyğun olaraq mühasibat (maliyyə)  hesabatlarının 

məcmusu aşağıdakılardan ibarətdir: 

•  Mühasibat balansı;  

• Mənfəət və zərər haqqında hesabat; 

• Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 

• Kapitalda dəyişiliklər haqqında hesabat; 

• Uçot siyasəti və izahlı qeydlər. 

• Яэяр тяшкилат мцтляг аудитдян кечмялидирся (Азярбайсан Республикасынын 

«Аудитор хидмяти щаггында» ганунуна уйьун олараг), малиййя щесабатынын 

мютябярлийини тясдигляйян аудитор ряйи.  

Яэяр тяшкилат малиййя щесабатынын аудитини юз тяшяббцсц иля апармышдырса, онда 

аудитор ряйи дя малиййя щесабатынын тяркибиня дахил едиля биляр.  

Малиййя щесабатлары вя мцщасибат учотунун мялуматлары maliyyə тящлил цчцн ясас 

информасийа мянбяляридир, чцнки: 

• малиййя щесабатында вя мцщасибат учотунда тяшкилат щаггында ян мцщцм вя 

мютябяр мялуматлар якс едилир;  

• щесабатда вя учот жядвялляриндя информасийа мцяййян сурятдя 

системляшдирилмишдир, груплашдырылмышдыр;  

• учотда вя щесабатда эюстярижилярин мцяййян едилмяси вя якс олунмасы 

методикасы биринжи сявиййяли норматив сянядлярля, Азярбайжан Республикасы 

Щюкумятинин гярарлары иля вя Малиййя Назирлийинин, Мяркязи Банкын гярарлары, Верэиляр 

Назирлийинин ямрляриля тянзимлянмишдир. 
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Коммерсийа тяшкилатларынын малиййя нятижяляринин малиййя (мцщасибат) 

щесабатында формалашмасы (тяшяккцлц) барядя информасийанын якс етдирилмяси цчцн 

«Mənfəət və zərər haqqında hesabatda» нязярдя тутулмушдур. 1 №-li Milli Mühasibat 

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

Hesabatlarının Beynəlxalq Standartında isə onların strukturları məzmunu üzrə minimum 

tələblər açıqlanır. 

Щесабат эюстярижиляринин кодлашдырылмасы гайдасы Азярбайжан Республикасы 

Дювлят Статистика комитясинин вя Азярбайжан Республикасы Малиййя назирлийинин 

мцвафиг ямрляри иля мцяййян едилмишдир.  

Планлашдырма, учот вя игтисади тящлил заманы мянфяят эюстярижиляринин «Mənfəət və 

zərər haqqında hesabatda» (4 və 5 сайлы əlavədə) тягдим едилмиш ашаьыдакы системиндян 

истифадя едилир: 

1) цмуми мянфяят; 

2) əmıliyyat mənfəəti (zərəri) (сатышын нятижяляри); 

3) vergiqoymadan əvvəlmənfəət(zərər),  (bаланс мянфяяти); 

4) hesabat dövründəхалис мянфяят(zərər).  

1. Цмуми мянфяят(сатышын нятижяляри) игтисади мянасына эюря маръинал (фяргли) 

эялир эюстярижисиня йахындыр.O,əsas əməliyyat gəlirindən (малларын, мящсулларын, ишлярин, 

хидмятлярин сатышындан) алынан мядахилля (нетто) (ЯДВ, аксиз вя аналоъи ющдялик 

юдянишляри чыхылмагла)satışın maya dəyəri (сатылмыш малларын, мящсулларын, ишлярин, 

хидмятлярин майа дяйяри) арасында фярг кими щесабланыр (4 сайлы форма цзря: maddə60 

–maddə70). 4 сайлы формада о, üмуми мянфяят сятiрinдя якс етдирилир. ı 

2. Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (сатышын нятижяляри)– тяшкилатын ясас фяалиййятиндян 

алынан малиййя нятижясидир. 4 сайлы формада о, əməliyyat mənfəəti (zərəri)  сятiрinдя 

эюстярилир.  

3. Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (bаланс мянфяяти) (БМ) тяшкилатын фяалиййятинин 

бцтцн нювляри цзрямяжму малиййя нятижясидир. 4 сайлы формада о, vergiqoymadan 

əvvəl mənfəət(zərər) сятирinдя эюстярилир. Бу эюстярижи беля щесабланыр: 

vergiqoymadan əvvəl mənfəət(баланс мянфяяти) = цмуми мянфяят (сатышын нятижяляри) 

+ саир əməliyyat эялирляр –kommersiya xərcləri – inzibati xərclər - саир əməliyyat 
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хяржляр + fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər - fəaliyyətin 

dayandırılmasından zərərlər + əməliyyat mənfəəti - əməliyyat zərəri + maliyyə 

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

birgə müəssisələrin zərərlərində pay. 

4. Hesabat dövründə xалис мянфяят (ХМ) – жари мянфяят верэиси (ЖМВ) 

щесабланандан сонра,вя тяхиря салынмыш vergi aktivlərini (ТВA) vəтяхиря салынмыш vergi 

öhdəliklərini (TVÖ) нязяря алмагла vergiqoymadan əvvəl mənfəətin  (bаланс 

мянфяятиnin) тяшкилатын сярянжамында галан щиссясидир. Халис мянфяят ашаьыдакы 

дцстурла мцяййян едилир: 

ХМ = VQM+ ТВA –TVÖ – ЖМВ. 

 

1.2. Fəaliyyətin son maliyyə nəticəsi olan mənfəətin formalaşmasında gəlir və 

xərclərin qarşılıqlı əlaqəsi 
 

       Kommersiya təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas məqsədini mənfəət əldə etmək təşkil 

edir. O müəyyən  bir dövr ərzində müəssisədə mövcud olan əmək, material, maliyyə 

resurslarından, torpaq, tikili və avadanlıqlardan, digər maddi və qeyri-maddi ehtiyatlardan 

nə dərəcədə səmərəli istifadə olunmasını xarakterizə edir. Mənfəət əmək kollektivinin izafi 

əməyi ilə yaradılan xalis gəlirin reallaşdırılan hissəsidir.  

           Mənfəətin formalaşmasının əsasını gəlir və xərclər təşkil edir. Gəlir və xərclər 

mənfəəti formalaşdıran əsas amillər kimi çıxış etdiyinə görə müəssisənin maliyyə 

nəticələrinin təhlilinə də ilk öncə gəlir və xərclərin təhlilindən başlamaq lazımdır. 

           Təşkilatın gəlirləri aktivlərin daxil olması və öhdəliklərin ödənilməsi nəticəsində 

həmin təşkilatın kapitalının yüksəlməsinə səbəb olan iqtisadi faydaların artmasından 

ibarətdir. 

           Təşkilatın xərcləri iqtisadi faydaların, aktivlərin və öhdəliklərin yaradılması 

nəticəsində həmin təşkilatın kapitalının azalmasına gətirib çıxaran azalmadan ibarətdir. 

           Müəssisənin gəlir və xərcləri haqqında əsas informasiya mənbəyi mühasibat uçotu 

və mühasibat hesabatı hesab olunur.  
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           Müəssisənin gəlirləri onların xarakterindən, əldə olunma şəraitindən və müəssisənin 

fəaliyyət istiqamətindən asılı olaraq aşağıdakı növlərə ayrılır: 

• əsas əməliyyat gəlirləri; 

• sair əməliyyat gəlirləri; 

• fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər; 

• maliyyə gəlirlər.   

           Müəssisənin gəlirlərinin  təhlilinin qarşısında  duran əsas  məsələlər  hesabat  

dövründə gəlirlərin səviyyəsi və strukturunun müəyyən olunmasından, gəlirlərin 

strukturunun və səviyyəsinin hesabat və baza dövrləri üzrə müqayisə olunmasından, 

gəlirlərin dinamikasının qiymtləndirilməsindən və s. ibarətdir. 

            Təhlil zamanı yuxarıda qeyd olunan məsələlərin həlli üçün analitik cədvəldən 

istifadə olunur (cədvəl 1.1). Cədvəldə hesabat dövründə və keçən dövrdə müəssisənin 

gəlirlərinin tam həcmi və xüsusi çəkisi haqqında məlumatlar onların ayrı-ayrı növləri üzrə 

əks olunur. Eyni zamanda cədvəldə hesabat dövründə keçən dövrlə müqayisədə gəlirlərin 

həcmində və xüsusi çəkisində baş verən dəyişikliklər də qeyd olunub. 

                                                                                                        Cədvəl 1.1. 

Mənfəətin formalaşmasının əsas amili kimi gəlirlərinin təhlili 

                                                                                                                   (min manat ) 
 
 
 

Gəlirlərin 
növləri 

 
  Mütləq miqdar 

Gəlirlərin ümumi həcmi 
üzrə xüsusi çəkisi (%) 

 
Dəyişikliklər 

Keçən 
dövrdə 
(keçən     

ilin analoji 
dövründə) 

 
 

Hesabat 
dövründə 

Keçən 
dövrdə 
(keçən     

ilin analoji 
dövründə) 

 
 

Hesabat 
dövründə 

 
 

Mütləq 
miqdarda 

 
 

Xüsusi 
çəkidə 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.Əsas əməliyyat 
gəlirləri 
 
2.Sair əməliyyat 
gəlirləri  
 

3.Maliyyə 
gəlirləri 
 

4.Fəaliyyətin 
dayandırılmasınd
an mənfəət 

 
57.29 

 
 

0.39 
 
 

0.35 
 
 
 

- 

 
77.04 

 
 

0.46 
 
 

0.26 
 
 
 

- 

 
98.7 

 
 

0.7 
 
 

0.6 
 
 
 

- 

 
99.1 

 
 

0.6 
 
 

0.3 
 
 
 

- 

 
+19.75 

 
 

+0.07 
 
 

-0.09 
 
 
 

- 

 
+0.4 

 
 

-0.1 
 
 

-0.3 
 
 
 

- 
 
 

Yekun: 58.03 77.76 100 100 19.73 0 

 
Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
            
 Müəssisənin əsas əməliyyat gəlirlərinə məhsulların satışından, işlərin görülməsindən  

və xidmətlərin göstərilməsindən əldə olunan gəlirlər aid edilir. Basqa sözlə desək bu qrupa 

əsas fəaliyyətdən olan gəlirlər daxildir. 

           Sair əməliyyat gəlirləri və xərcləri müəyyən təsərrüfat əməliyyatlarının nəticəsində 

yaranır: əmlakın icarəyə verilməsi və ya satılması, birgə fəaliyyətdə iştirak, borcların 

verilməsi və s.  

            Maliyyə gəlirləri və  xərclər bir qayda olaraq müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətindən 

asılı olmayan konkret faktlar nəticəsində meydana gəlir: məzənnə fərqləri, aktivlərin 

əvəzsiz olaraq əldə olunması, borcların silinməsi və s. 

            Əsas fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlər müəssisənin bütün gəlirlərinin tərkibində 

daha çox xüsusi çəkiyə malik olduğu üçün müəssisənin gəlirlərinin təhlili zamanı əsa 

fəaliyyətdən olan gəlirlərin təhlilinə xüsusi   diqqət   yetirmək   lazımdır. 

 Əsas əməliyyat gəlirləri,  sair əməliyyat gəlirləri və  maliyyə gəlirləri müəssisənin 

gəlirlərinin strukturunda üstünlük təşkil edərsə, onda təhlil zamanı bu fakt fəaliyyət 

şəraitinin konkret dəyişiklikləri ilə izah olunmalıdır. Bu cür üstünlük sabit xarakter alarsa, 

yəni bir neçə ardıcıl hesabat dövrləri ərzində təkrarlanarsa, onda bu müəssisənin 

nizamnaməsində əks olunmayan adi fəaliyyət növlərinin tərkibində baş verən 

dəyişikliklərlə də izah oluna bilər.   
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           Məsələn, icarə müqaviləsinə əsasən müəssisənin aktivlərinin müəyyən haqq 

müqabilində müvəqqəti istifadəyə verilməsi nizamnaməyə əsasən müəssisənin fəaliyyət 

predmeti olmaya bilər. Bu halda icarə haqqı gəlir və xərclər üzrə hesabatda sair əməliyyat 

gəlirlərinin tərkibində əks olunacaq. Əgər bir neçə ardıcıl hesabat dövrü ərzində sair 

əməliyyat gəlirləri müəssisənin ümumi gəlirlərinin tərkibində daha çox xüsusi çəkiyə 

malik olarsa və bu gəlirlərin daxilində əsas üstünlük təşkil edən komponent icarə haqqı 

olarsa, onda öz aktivlərinin müqavilə əsasında icarəyə verilməsi müəssisənin 

nizamnaməsində hələ əks olunmasa da  faktiki olaraq əsas fəaliyyət növü hesab olunur. 

Beləliklə, təhlil zamanı müəssisənin fəaliyyətində baş verən bu cür dəyişikliklər aşkar 

olunur. Bu halda maliyyə təhlili baş verən dəyişiklikləri qeydə alır və onların müəssisənin 

nizmnaməsində əks olunması üçün əsas hesab olunur.  

           Təhlil zamanı yalnız hesabat dövründə və keçən dövrlə müqayisədə müəssisənin 

gəlirlərinin strukturunda baş verən dəyişiklikləri deyil, eyni zamanda gəlirlərin quruluş 

dinamikasının  tipini və onu törədən səbəbləri müəyyən etmək vacibdir.  

           Müəssisənin gəlirlərinin quruluş dinamikasının tiplərinin izahı zamanı aşağıdakı 

işarələrdən istifadə olunur: 

           Gəsas  – əsas əməliyyat gəlirləri; 

           Gsair  – sair əməliyyat gəlirləri; ( əməliyyat, satışdankənar, fövqəladə); 

          G∑   - müəssisə gəlirlərinin ümum həcmi ( Gadi +  Gsair
 ); 

           ∆Gadi , ∆Gsair , ∆ G∑    - keçən dövrlə (keçən ilin analoji  dövrü ilə) müqayisədə 

gəlirlərin müvafiq növlərinin mütləq həcmində baş verən dəyişikliklər; 

           ∆ (Gəsas 
⁄ G∑ ) , ∆( Gsair

 ⁄ G∑ ) - keçən dövrlə (keçən ilin analoji  dövrü ilə) 

müqayisədə gəlirlərin müvafiq növlərinin xüsusi çəkisində baş verən dəyişikliklər. 

           Gəlirlərin mütləq və xüsusi çəkisində baş verən dəyişikliklər barədə məlumatlar 

cədvəl 1-də 6 və 7-ci qrafalarda əks olunmuşdur.  

           0 və 1 indeksləri ilə müvafiq olaraq gəlirlərin keçən dövrə və hesabat dövrünə aid 

olan kəmiyyəti işarə olunur.  
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           Əsas fəaliyyətdən olan gəlirlərin mütləq və xüsusi çəkisində baş verən 

dəyişikliklərdən asılı olaraq müəssisə gəlirlərinin quruluş dinamikasının dörd tipi 

fərqləndirilir.  

1. ∆Gəsas ≥ 0 ,  ∆ (Gəsas 
⁄ G∑ ) ≥ 0 . 

          Əsas fəaliyyətdən olan gəlirlərin mütləq həcmi hesabat dövründə ya artır, ya da 

keçən dövrlə müqayisədə dəyişməz qalır. Əsas fəaliyyətdən olan gəlirlərin xüsusi çəkisi 

(gəlirlərin ümumi həcmində) hesabat dövründə ya artır, ya da keçən dövrlə müqayisədə 

dəyişməz qalır. Quruluş dinamikasının birinci tipi hesabat dövründə adi fəaliyyətdən olan 

gəlirlərin artım tempinin keçən dövrlə müqayisədə ya  yüksək olması, ya da  sair 

əməliyyat gəlirlərin keçən dövrlə müqayisədə hesabat dövrünə olan artım tempinə 

bəarabər olması ilə şərtlənir. Bu cür vəziyyət əsas fəaliyyət növlərinin  ya miqyasının 

genişlənməsi, ya da stabilliyi ilə izah oluna bilər. 

           2. ∆Gəsas < 0 ,   ∆ (Gəsas 
⁄ G∑ ) ≥ 0 . 

           Əsas fəaliyyətdən olan gəlirlərin mütləq həcmi hesabat dövründə keçən dövrlə 

müqayisədə azalır. Əsas fəaliyyətdən olan gəlirlərin xüsusi çəkisi (gəlirlərin ümumi 

həcmində) hesabat dövründə ya artır, ya da keçən dövrlə müqayisədə dəyişməz qalır. 

Quruluş dinamikasının ikinci tipi hesabat dövründə əsas fəaliyyətdən olan gəlirlərin 

azalma tempinin keçən dövrlə müqayisədə ya  aşağı olması, ya da  sair gəlirlərin keçən 

dövrlə müqayisədə hesabat dövrünə olan azalma tempinə bəarabər olması ilə şərtlənir. Bu 

hal müəssisə gəlirlərinin ümumi strukturunda onların xüsusi çəkisinin saxlanması və ya 

yüksəlməsi ilə əsas fəaliyyət növlərinin miqyasının azalmasına səbəb olur. 

           3. ∆Gəsas ≥ 0 ,  ∆ (Gəsas 
⁄ G∑ ) < 0. 

          Əsas fəaliyyətdən olan gəlirlərin mütləq həcmi hesabat dövründə ya artır, ya da 

keçən dövrlə müqayisədə dəyişməz qalır. Əsas fəaliyyətdən olan gəlirlərin xüsusi çəkisi 

(gəlirlərin ümumi həcmində) hesabat dövründə keçən dövrlə müqayisədə azalır. Quruluş 

dinamikasının üçüncü tipi hesabat dövründə keçən dövrlə müqayisədə əsas fəaliyyətdən 

olan gəlirlərin artım  tempinin sair gəlirlərin artım tempindən aşağı olması ilə şərtlənir.  

           4. ∆Gəsas < 0 ,   ∆ (Gəsas 
⁄ G∑ ) < 0. 
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          Əsas fəaliyyətdən olan gəlirlərin mütləq həcmi hesabat dövründə keçən dövrlə 

müqayisədə azalır. Əsas fəaliyyətdən olan gəlirlərin xüsusi çəkisi də (gəlirlərin ümumi 

həcmində) hesabat dövründə keçən dövrlə müqayisədə azalır. 

           Gəlirlərin struktur dinamikasının ikinci və dördüncü tiplərinə uyğun gələn təsərrüfat 

hallarını böhran vəziyyəti kimi qiymətləndirmək lazımdır. Belə hallar müəssisənin adi 

fəaliyyət növlərinin miqyasının azalmasına səbəb olur.             Əsas fəaliyyətdən olan 

gəlirlərin mütləq həcminin azalmasına aşağıdakılar səbəb ola bilər: 

• tələbin azalması, bazarda analoji daha ucuz və ya daha keyfiyyətli rəqib məhsul, 

iş və xidmətlərin meydana gəlməsi ilə əlaqədar olaraq məhsul, iş və xidmətlər 

satışının həcminin azalması; 

• analoji məhsul, iş və xidmətlərin qiymətlərinin bazar səviyyəsinin enməsi və ya 

rəqabət şəraitindən asılı olaraq qiymətlərin fərdi enməsi. 

 Hesablar planının 6-cı bölməsində mənfəət və zərər haqqında hesabatda təqdim 

edilməli olan Gəlir növləri barədə ümumiləşdirilmiş məlumat təqdim olunur. Bu gəlir 

növləri 6 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına uyğun olaraq dörd əsas kateqoriyaya, o 

cümlədən əsas əməliyyat gəliri, sair əməliyyat gəlirləri, fəaliyyətin dayandırılmasından 

mənfəətlər və maliyyə gəlirlərinə bölünür.       

 Əsas əməliyyat gəliri müəssisənin əsas fəaliyyət növündən əldə olunan gəlirdir. Bu 

gəlirin tanınması və qiymətləndirilməsi 6 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına əsasən 

həyata keçirilməklə, “Satış” adlı 601 nömrəli hesabda göstərilməlidir. Əsas əməliyyat 

gəliri malların satışından, xidmətlərin göstərilməsindən, royaltilərdən, həmçinin 16 №-li 

Milli Mühasibat Uçotu Standartına uyğun olaraq tikinti müqavilələrindən, 14 №-li Milli 

Mühasibat Uçotu Standartının tələbləri əsasında isə əməliyyat icarəsindən və digər satış 

əməliyyatlarından əldə oluna bilər.         

 Əgər müəssisə satılmış malların geri qaytarılmasını qəbul etmək siyasətini tətbiq 

edirsə, bu zaman qaytarılan malların məbləği “Satılmış malların qaytarılması və 

ucuzlaşdırılması” adlı 602 nömrəli hesabın debetində əks etdilirvə pul vəsaitlərini uçota 

alan müvafiq hesabların kreditində əks etdirilir.       

 Əgər müəssisə müştərilərinə və ya malalanlara təqdim olunmuş mallara (xidmətlərə) 

görə güzəştlər tətbiq edərsə, satışın tam məbləği “Satış” adlı 601 nömrəli hesabın 
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kreditinə, təqdim olunan güzəşt məbləği isə “Verilmiş güzəştlər” adlı 603 nömrəli hesabın 

debetinə yazılır.           

 Hesablar planının 61-cımaddəsində sair əməliyyat gəlirləri əks etdirilir və bu gəlirlər 

“Sair əməliyyat gəlirləri” adlı 611 nömrəli hesabda təqdim olunur. Burada, müəssisənin 

adi fəaliyyətlərindən əldə olunan, lakin “Əsas əməliyyat gəliri” kimi təsnifləşməyən və ya 

müəssisənin adi fəaliyyətində mütamadi yaranmayan gəlirlər əks olunur.   

 Sair əməliyyat gəlirlərinə uzunmüddətli aktivlərin satışı, onların yenidən 

qiymətləndirməsi üzrə artırılmış məbləğlər, əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər, cərimələr, 

əvvəlki illərin gəliri, silinmiş ümidsiz borcların və silinmiş material ehtiyatların bərpa 

olunması üzrə məbləğlər, habelə əldə olunmuş bunlara oxşar digər ödənişlər aiddir. 

 Müəssisənin fəaliyyətinin bir hissəsinin satılması nəticəsində əldə edilən gəlir 

məbləği “Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər” adlı 621 nömrəli hesabın kreditində 

göstərilir. Hesabat dövrü ərzində əldə olunmuş maliyyə gəliri “Maliyyə gəlirləri” adlı 

631 nömrəli hesabda uçota alınır. Maliyyə gəlirinə faiz gəliri, qiymətdən düşmüş borclar 

üzrə faiz gəlirləri, əldə olunmuş dividend gəliri, maliyyə iсarəsi üzrə gəlir, maliyyə 

alətlərinin ədalətli dəyərinin dəyişməsindən gəlir və faiz xərcləri yaradan öhdəliklər üzrə 

məzənnə gəliri və digər maliyyə gəlirləri daxildir. 

            Müəssisənin xərcləri onların xarakterindən, reallaşma şərtlərindən və müəssisənin 

fəaliyyət istiqamətindən asılı olaraq aşağıdakı növlərə ayrılır: 

• satışın maya dəyəri; 

• kommersiya xərcləri; 

• inzibati xərclər; 

• sair əməliyyat xərclər. 

            Müəssisənin xərclərinin təhlilinin  qarşısında  duran əsas   məsələlər  hesabat  

dövründə xərclərin səviyyəsi və strukturunun müəyyən olunmasından, xərclərin 

strukturunun və səviyyəsinin hesabat və baza dövrləri üzrə müqayisə olunmasından, 

xərclərin dinamikasının qiymtləndirilməsindən və s. ibarətdir. 

            Təhlil zamanı qeyd olunan məsələlərin həlli üçün analitik cədvəldən istifadə olunur 

(cədvəl 1.2). 

                                                                                                                   Cədvəl 1.2.  
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             Mənfəətin formalaşmasının əsas amili kimi xərclərinin təhlili 

                                                                                                                              (min manat) 
 
 
 

Müəssisə 
xərclərinin 

növləri 

 
  Mütləq miqdar 

Gəlirlərin ümumi həcmi 
üzrə xüsusi çəkisi (%) 

 
Dəyişikliklər 

Keçən 
dövrdə 
(keçən     

ilin analoji 
dövründə) 

 
 

Hesabat 
dövründə 

Keçən 
dövrdə 
(keçən     

ilin analoji 
dövründə) 

 
 

Hesabat 
dövründə 

 
 

Mütləq 
miqdarda 

 
 

Xüsusi 
çəkidə 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Satışın maya 
dəyəri 
 
2.Kommersiya 
xərcləri  
 
 

3. İnzibati xərclər  
 
 

4.Sair əməliyyat 
xərclər 

 
45.98 

 
 

0.35 
 
 

4.14 
 
 
 
- 

 
61.45 

 
 

0.46 
 
 

5.30 
 
 
 
- 

 
91.1 

 
 

0.7 
 
 

8.2 
 
 
 
- 

 
91.4 

 
 

0.7 
 
 

7.9 
 
 
 
- 

 
+15.47 

 
 

+0.11 
 
 

+1.16 
 
 
 
- 

 
+0.3 

 
 

0 
 
 

-0.3 
 
 
 
- 
 

Yekun 50.47 67.21 100 100 +16.74 0 

 
Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 
       Müəssisənin xərclərinin strukturunun təhlili metodikası müəssisənin gəlirlərinin təhlili 

metodikası ilə analoji xarakter daşıyır. Normal şəraitdə adi fəaliyyətdən olan xərclər 

müəssisənin xərclərinin tərkibində daha çəx xüsusi çəkiyə malik olur. Əks hal müşahidə 

olunduqda isə bu təhlil zamanı onu törədən  xüsusi  fəaliyyət şəraiti ilə izah olunur. 

        Müəssisənin xərclərinin quruluş dinamikasının tiplərinin izahı zamanı aşağıdakı 

işarələrdən istifadə olunur: 

         Ssmd
 – satışın maya dəyəri; 

          Ssair –sair xərclər (kommersiya, inzibati və sair əməliyyat xərclər); 

         S∑    - müəssisə gəlirrlərinin məcmusu (S
smd

+ Ssair); 

         ∆ Ssmd , ∆ Ssair  , ∆ S∑
  - keçən dövrlə( keçən ilin analoji  dövrü ilə) müqayisədə 

xərclərin müvafiq növlərinin xüsusi çəkisində baş verən dəyişikliklər. 
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         ∆( Ssmd ⁄  S∑  ) ,  ∆( Ssair ⁄  S∑  ) - keçən dövrlə( keçən ilin analoji  dövrü ilə) 

müqayisədə xərclərin müvafiq növlərinin xüsusi çəkisində baş verən dəyişikliklər. 

         Xərclərin mütləq və xüsusi çəkisində baş verən dəyişikliklər barədə məlumatlar 

cədvəl 2-də 6 və 7-ci qrafalarda əks olunmuşdur. 0 və 1 indeksləri ilə müvafiq olaraq 

xərclərin baza və hesabat dövrünə aid olan kəmiyyəti işarə olunur. 

          Müəssisənin xərclərinin quruluş dinamikasının  dörd əsas tipini ayırmaq olar: 

           1 )   ∆ Ssmd ≥ 0,   ∆( Ssmd ⁄  S∑  ) ≥ 0, 

          2 )   ∆ Ssmd < 0,   ∆( Ssmd ⁄  S∑  ) ≥ 0, 

          3 )   ∆ Ssmd ≥ 0,    ∆( Ssmd⁄  S∑  ) < 0, 

          4 )   ∆ Ssmd < 0,    ∆( Ssmd ⁄  S∑  ) < 0. 

                 Bu tiplərin mənfi və ya müsbət cəhətdən qiymətləndirilməsi onların gəlirlərin 

quruluş dinamikasının hansı tipinə uyğun gəlməsindən asılıdır. 

 Hesablar planının 7-ci bölməsində mənfəət və zərər haqqında hesabatda təqdim 

edilməli olan xərclər barədə məlumatların  ümumiləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu xərclər 

əsas altı kateqoriyaya bölünməklə satışın maya dəyəri, inzibati xərclər, sair əməliyyat 

xərcləri, fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər, maliyyə xərcləri və kommersiya 

xərclərindən ibarətdir. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda təqdim edilməli olan xərcləri 

satışın maya dəyəri, kommersiya və inzibati xərclər üzrə qruplaşdırması zamanı çətinliklər 

ortaya çıxdıqda, müəssisə xərc maddəsini əldə olunan dəlillər əsasında təsnifləndirməlidir.

 Hesablar planının 701 nömrəli hesabında “Satışın maya dəyəri” göstərilir. Bura 

məhsulun (iş və xidmətinin) satışından gəlirin əldə olunması üçün onlara sərf olunmuş və 

ya məhsulun istehsalına və ya xidmətin göstərilməsinə çəkilmiş bütün xərclər daxildir. 

Satışın maya dəyərinə xammalın dəyəri, təkrar satış üçün nəzərdə tutulan malların dəyəri, 

istehsal heyəti ilə bağlı xərclər, istehsal ilə bağlı aktivlərin amortizasiyası və bunlara oxşar 

digər satış xərcləri aid edilir.        

 Kommersiya xərclərinə reklam, marketinq, kommersiya işinin aparılmasını təmin 

edən aktivlərin amortizasiyası üzrə, bu fəaliyyətlərlə məşğul olan işçi heyəti ilə bağlı olan 

xərclər, həmçinin satışla əlaqəli olmayan digər təchizat işləri daxildir. Kommersiya 

xərcləri “Kommersiya xərcləri” adlı 711 nömrəli hesabın debetində uçota alınır.  
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 İnzibati xərclərə müəssisənin idarə olunmasına çəkilmiş bütün, o cümlədən 

rəhbərliyin və inzibati heyətin əmək haqqları, əsas ofisin xərcləri, inzibati aktivlərin 

amortizasiyası və inzibati işinə aid olunan  digər xərclər daxildir. İnzibati xərclər 

“İnzibatixərclər” adlı 721 nömrəli hesabın debetində göstərilir.    

 Sair əməliyyat xərclərə uzunmüddətli aktivlərin satışından zərərlər, yenidən 

qiymətləndirmə xərcləri, cərimələr və bunlara oxşar digər ödənişlər, şübhəli və ümidsiz 

borclar, aktivlərin balans dəyərində azalmalar üzrə düzəlişlər, xarici valyuta mübadiləsi 

xərcləri, 24 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına uyğun olaraq  qiymətdən düşmə üzrə 

zərərlər və göstərilən xərclərə oxşar olan başqa əməliyyat xərcləri aiddir.  Sair əməliyyat 

xərcləri “Sair əməliyyat xərcləri” adlı 731 nömrəli hesabın debetində əks etdirilir.

 Müəssisənin əməliyyatlarının bir hissəsini satdığı və bu zaman zərər çəkdiyi halda, 

həmin zərər məbləği “Fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər” adlı 741 nömrəli hesabın 

kreditində göstərilir. Müəssisənin fəaliyyətinin bir hissəsinin satılması ilə bağl müəyyən 

olunan zərərlər “Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər”adlı 621 nömrəli hesabın 

kreditində göstərilir.          

 Hesabat dövründə çəkilmiş və həmin dövrə aid olan maliyyə xərcləri “Maliyyə 

xərcləri” adlı 751 nömrəli hesabda uçota alınır. Maliyyə xərclərinə faiz xərcləri, 

konvertasiya olunan istiqrazlar üzrə faiz xərcləri, maliyyə iсarəsi üzrə faiz xərcləri,  

maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin dəyişməsi üzrə xərclər və faiz xərcləri yaradan 

öhdəliklər üzrə məzənnə xərcləri daxildir.  

          Müəssisənin gəlir və xərclərinin təhlili zamanı eyni zamanda onların qarşılıqlı 

əlaqəsinin təhlilinə də xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bu cür təhlil üçün aşağıdakı 

cədvəlin məlumatlarından istifadə olunur (cədvəl 3). Cədvəldə hesabat və keçən dövrə 

olan müəssisənin gəlir və xərcləri, xalis mənfəəti haqqında məlumatlar onların həcmində 

baş verən dəyişikliklər öz əksini tapmışdır.  

           Müəssisənin gəlir və xərcləri xalis mənfəəti formalaşdıran əsas amillər kimi çıxış 

etdiyinə görə onların həcmində baş verən dəyişikliklər xalis mənfəətin həcminin də 

dəyişilməsinə səbəb olur. 

           Cədvəl 1.3 – ün məlumatları əsasında aparılan təhlilin əsasında xalis mənfəətin 

dəyişilməsinin amilli təhlilinin ən sadə modeli durur:  
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           ∆Xm = ∆ G∑   − ∆ S∑  . 

            Burada  ∆Xm  - keçən dövrlə müqayisədə hesabat dövründə xalis mənfəətdə baş 

verən dəyişiklik hesab olunur. 

                                    Cədvəl 1.3. 

                      
Mənfəətin formalaşmasının əsas amili kimi gəlir və xərclərinin qarşılıqlı əlaqəsinin 

təhlili (min manat) 

    
Göstəricilər 

 
Keçən dövrdə 

 
Hesabat dövründə 

 
Dəyişikliklər 

1 2 3 4 
1. Gəlirlər, 
 
     o cümlədən: 
     əsas əməliyyat gəlirləri; 
     sair gəlirlər. 
 
2. Xərclər, 
 
     o cümlədən: 
     satışın maya dəyəri;  
     sair xərclər. 
 

58.03 
 
 

57.29 
0.74 

 
50.47 

 
 

45.98 
4.49 

77.76 
 
 

77.04 
0.72 

 
67.21 

 
 

61.45 
5.76 

+19.73 
 
 

+19.75 
-0.2 

 
+16.74 

 
 

+15.47 
+1.27 

 
3. Xalis mənfəət (zərər) 7.56 10.55 +2.99 

 
Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 
        Müəssisənin gəlir və xərclərinin qarşılıqlı əlaqəsinin təhlilindən sonra müəssisənin 

maliyyə nəticələrini xarakterizə edən ayrı-ayrı göstəricilərin onların yaranmasına səbəb 

olan amillər üzrə təhlilinə başlanır. 
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II FƏSİL. TƏSƏRRÜFAT SUBYEKTLƏRİNDƏ  MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİNİN 

MÖVCUD VƏZİYYƏTİ VƏ ONUN TƏHLİLİ METODİKASI 

 

2.1. Vergiqoymadan əvvəl mənfəətin  (bаланс мянфяятиinin) tərkibi və dinamikasının 

təhlili 

 

    Bazar münasibətləri şəraitində müəssisənin istehsal, təçhizat, satış və maliyyə 

fəaliyyətinin müxtəlif tərəfləri maliyyə nətiçələrinin göstəriçilər sistemində son dəyər 

qiymətini alır. Məlumdur ki, müasir dövrdə təsərrüfat subyektlərinin mənfəət planı onların 

istehsal-maliyyə planının tərkib hissəsi hesab olunur və müəssisənin ümumi mənfəət 

məbləği «Vergiqoymadan əvvəl mənfəəti (bаланс mənfəəti)» göstəriçisi ilə xarakterizə 

edilir. Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (bаланс mənfəəti) isə, öz növbəsində, 

ümumiləşdirilmiş şəkildə müəssisənin istehsal, maliyyə və kommersiya fəaliyyətinin son 

nətiçələrini ifadə etməklə, konkret ifadəsini aşağıdakı sxemdə verilən göstəriçilər 

sistemində tapır. 

    2.1 saylı sxemdən göründüyü kimi, bazar münasibətləri şəraitində ümumi  

balans mənfəətinin əsas tərkib elementlərindən biri olan əsas əməliyyatdan - məhsul (iş, 

xidmət) satışından əldə edilən ümumi mənfəətin təhlilinə mənfəət planının (proqnozunun) 

real və əsaslı olmasının qiymətləndirilməsi ilə başlanılır. Cünki, müasir  dövrdə  mənfəət 

planının (proqnozunun) əsaslı olması perspektivdə müəyyən təşkilati-texniki tədbirlərin 

yerinə yetirilməsinə, dövlət və yerli büdçələrin gəlirlərinin formalaşmasına, sosial inkişafa 

zəruri vəsaitin yönəldilməsinə bilavasitə təsir göstərməklə müəssisənin maliyyə 
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sabitliyinin möhkəmləndirilməsinə və ödəmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılmasına əlverişli 

şərait  yaradır. Aydındır ki, müəssisənin istehsal, təsərrüfat, investisiya və kommersiya 

fəaliyyətinin son maliyyə nətiçələrinin öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi və istifadə 

edilməmiş daxili ehtiyat mənbələrinin müəyyən olunması prosesində mənfəət planının 

(proqnozunun) reallığının və əsaslılığının təhlili mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla 

müxtəlif mülkiyyət münasibətlərinə mənsub olan təsərrüfat subyektlərində istehsalın 

səmərəliliyini və mənfəətin mütləq məbləğini əvvəlçədən  hesablamağa və 

qiymətləndirməyə imkan verə bilər. Ona görə də, müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

mənfəət planının (proqnozunun) əsaslılığının və reallığının təhlili metodikası ilk növbədə 

mənfəətin artırılması mənbələrinin biznes-plana daxil edilməsini nəzərdə tutur. Bundan 

başqa, mənfəət planının (proqnozunun) reallığının təhlili prosesində mənfəəti 

formalaşdıran amillər dərindən öyrənilməli (ayrı-ayrı məhsul növləri üzrə) və 

qiymətləndirilməlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əsas əməliyyatdan gəliri 
(Мящсул (иш, хидмят) 

сатышындан)  

Sair əməliyyatdan 
gəlirləri 

Maliyyə gəlirləri 

Мящсул         Ямтяялик      Сатыш       
Мящсулун 

(иш, хид-         мящсулун     гиймяти      майа 

дя- 

Щазыр мящсул (иш, 
хидмят) галыьынын     

дяйишилмяси 
 

Ямтяялик мящсул 
 (иш, хидмят) 

бурахылышы щячминин 
дяйишмяси 

 
Йцклянмиш мящсул, 

йериня йетирилмиш иш вя 

Ямтяялик мящсулун (иш вя 
хидмятлярин) кейфиййяти 

 
 

Мящсул сатышы 
базарлары 

 
Инфлйасийа (dеvalvasiya) 

амилляри 

Faiz gəliri 
 

 

Qiymətdən düşmüş borclar üzrə 
faiz gəlirlər 

 
Maliyyə icarəsi üzrə gəlir 

 
 

Maliyyə alətlərinin ədalətli 
dəyərinin dəyişməsindən gəlir 

 
 

Faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 
üzrə məzənnə gəlirləri 

 
Digər maliyyə gəlirləri 

Torpaq, tikili və avadanlığın və digər 
uzunmüddətli aktivlərin satışından digər gəlirlər 

 
Yenidən qiymətləndirmədən gəlirlər 

 

Vergiqoymadan əvvəl 
mənfəət (bаланс mənfəəti) 
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 Bu məqsədlə aşağıdakı formada analitik çədvəlin tərtib olunması daha 

məqsədəuyğundur. 2.1 saylı çədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi, fəaliyyətini 

öyrəndiyimiz təsərrüfat subyekti üzrə 2015-ci ilə nisbətən mənfəətin mütləq məbləğinin 

246,7 min. manat artırılması (obyektiv amillər hesabına) proqnozlaşdırılmışdır. 

 

                                Cədvəl   2.1. 

Mənfəət planının (proqnozunun) reallığının təhlili (ayrı-ayrı məhsul növləri 

üzrə) 

 

Göstəriçilər 2015 
2015 

biznes-plan 
üzrə 

Kənarlaşma 
(+, -) 

Məhsulun miqdarı (ədəd) 18000 18667 +667 

Məhsul vahidinin maya dəyəri ( man.) 395 400 +5 

Məhsul vahidinin qiyməti ( man.) 485 500 +15 

Mənfəət (min man.) 1620 1866,7 +246,7 

 

     Bizim fikrimizçə, biznes-plan üzrə mənfəətin mütləq məbləğinin artırılmasının 

aşağıdakı amillər hesabına təmin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

1. Məhsulun (iş və xidmətlərin) həçminin artması hesabına: 

+667 x (485-395)=+60,030 min man. 

2. Məhsul (iş, xidmət) vahidinin maya dəyərinin dəyişməsi hesabına: 

+5 x 18667=-93,335 min man. 

3. Məhsul (iş, xidmət) vahidinin qiymətinin yüksəlməsi hesabına: 

Sхем 2.1. Mянфяятин амилли (ъохамилли) тящлилинин блок-схеми. 
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18667 x (+15)=+280,005 min man. 

   Aparılan hesablamalardan göründüyü kimi, bazar münasibətləri şəraitində təsərrüfat 

subyektlərinin istehsal, təsərrüfat, investisiya və kommersiya fəaliyyətinin əsası sayılan 

mənfəət planının (proqnozunun) əsaslılığı onu formalaşdıran obyektiv amillərin 

reallığından birbaşa asılıdır. Bu tezisi məhsul (iş və xidmətlər) satışının həçmi, maya 

dəyəri, satışdan əldə edilən məbləğ, məhsul ceşidinin dəyişməsi kimi amillər nəzərə 

alınmaqla praktikada geniş tətbiq olunan gərginlik əmsalı vasitəsilə də sübut etmək 

mümkündür. Cünki, bazar münasibətləri şəraitində gərginlik əmsalı məhsulun (iş və 

xidmətlərin) maya dəyərinin aşağı salınması məbləğini dəqiq xarakterizə edir. 

  Məlumdur ki, vergiqoymadan əvvəl mənfəət (bаланс mənfəəti) müəssisənin 

istehsal, təsərrüfat, investisiya və kommersiya fəaliyyətinin son maliyyə nətiçəsi hesab 

edilməklə əsas əməliyyatdan- məhsul (iş, xidmət) satışından əldə olunan mənfəəti (zərəri), 

sair əməliyyatdan yaranan mənfəəti (zərəri), satışla əlaqədar olmayan maliyyə gəlir və 

xərclərin saldosunu özündə birləşdirir. Amilli (coxamilli) iqtisadi təhlil prosesində 

vergiqoymadan əvvəl mənfəət (bаланс mənfəəti) aşağıdakı düsturla hesablanılır və  

qiymətləndirilir: 

Mb= ± Mms ± Mds  ± Mgs 

 

Burada, Mb-balans mənfəətini, Mms-məhsul (iş, xidmət) satışından yaranan mənfəəti, 

Mds - sair satışın nətiçələrini; Mgs-isə satışla əlaqədar olmayan gəlir və xərclərin saldosunu 

göstərir. 

Məlumdur ki, bazar münasibətləri şəraitində vergiqoymadan əvvəl mənfəətin (bаlans 

mənfəəti)  təhlili və qiymətləndirilməsi metodikası maliyyə təhlilinin əsas metodlarından 

sayılan aşağıdakı elementləri özündə birləşdirir: 1.Göstəriçilərin üfiqi təhlili; 2. 

Göstəriçilərin şaquli təhlili;  3.Göstəriçilərin trend təhlili.  

Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən istiqamətlər üzrə real elmi nətiçəyə nail olmaq 

ücün ümumi balans mənfəətinin tərkibinin, quruluşunun və dinamikasının təhlili 

prosesində inflyasiya (devalvasiya) amili mütləq nəzərə alınmalı və məhsul (iş və xidmət) 

satışından əldə olunan pul gəlirləri (ƏDV və aksizlər daxil edilmədən) məhsulun satış 

qiymətinin orta artım indeksinə görə təshih edilməlidir. Bu qayda üzrə ümumi balans 
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mənfəətinin məbləği təshih olunduqdan sonra onun tərkibi, strukturu və dinamikası 

aşağıdakı formada analitik çədvəlin köməyi ilə təhlil edilə və qiymətləndirilə bilər. 

2.2 saylı çədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi, fəaliyyətini öyrəndiyimiz müəssisədə  

ümumi balans mənfəəti üzrə biznes-plan 8,1% artıqlaması ilə yerinə yetirilmiş və 2014-ci 

ilə nisbətən onun artım tempi (müqayisəli qiymətlərlə) 6,66%-ə bərabər olmuşdur. Ümumi 

balans mənfəətinin tərkibində məhsul (iş və xidmət) satışından əldə olunan mənfəətin 

xüsusi cəkisi 96,48% və bu pozisiya üzrə satışla əlaqədar olmayan gəlir və itkilərin 

saldosu 3,52% təşkil etmişdir. Lakin, bazar münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq 

onların xüsusi cəkisi daim dəyişə bilər. Məlumdur ki, ümumi balans mənfəətinin, 

vergitutulan və xalis mənfəətin məbləği coxsaylı obyektiv və subyektiv amillərdən asılıdır. 

 

Çədvəl   2.2. 

Müəssisənin vergiqoymadan əvvəl mənfəət (bаланс mənfəəti) tərkibi və 

dinamikasının təhlili (mln. man.) 

 

Ümumi  

mənfəətin 

tərkibi 

2014 2015 2010-cu 
ilin mü-
qayisəli 

qiymətləri 
ilə faktiki 
mənfəət 
məbləği 

 

məbləğ 

struk- 

turu, 

%-lə 

plan faktiki 

 

məbləğ 

struk- 

turu, 

%-lə 

 

məbləğ 

struk- 

turu, 

%-lə 

Əsas əməliyyatdan-məhsul (iş, 

xidmət) satışından yaranan 

mənfəət 

 

4833 

 

96,66 

 

5967 

 

96,8 

 

6432 

 

96,48 

 

5150 

Sair əməliyyatdan-satışdan əldə 

olunan mənfəət 

--- --- --- --- --- --- --- 

Maliyyə gəlirləri - satışla 

əlaqədar olmayan gəlir və 

gəlirlərin saldosu 

 

167 

 

3,34 

 

200 

 

3,2 

 

235 

 

3,52 

 

183 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət 

(bаlans mənfəəti) 

5000 100 6167 100 6667 100 5333 

 

Bununla yanaşı müəssisədə tətbiq edilən ucot siyasətinin də mənfəətə xeyli təsiri 

vardır. Belə ki, təsərrüfat subyektləri mühasibat ucotu haqqında qanuna və digər normativ 
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sənədlərə əsasən maliyyə nətiçələrinin formalaşmasına nəzərə carpaçaq dərəçədə təsir edə 

bilən ucotun bəzi metodlarından (əmlakın əsas vəsaitlərə və ya azqiymətli və tez köhnələn 

əşyalara aid edilməsinin dəyər sərhədinin dəyişməsi; azqiymətli və tez köhnələn əşyalar 

üzrə köhnəlmənin hesablanması metodunun dəyişməsi; 3. Sürətli amortizasiya 

metodundan istifadə olunması; qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi və onlara 

amortizasiyanın hesablanması qaydalarının dəyişməsi; istehsal ehtiyatlarının 

qiymətləndirilməsi metodlarının (FİFO, LİFO) secilməsi; əsas fondların təmiri üzrə 

xərçlərin məhsulun maya dəyərinə silinməsi qaydasının dəyişməsi;  gələçək dövrün 

xərçlərinin örtülmə müddətinin dəyişməsi; əsas əməliyyatdan-məhsul (iş və xidmət) 

satışından yaranan mənfəətin müəyyən edilməsi metodunun dəyişməsi) sərbəst surətdə 

istifadə etmək hüququna malikdir. Ona görə də, bazar münasibətləri şəraitində 

müəssisənin ucot siyasətinin mənfəətə təsiri nəzərə alınmalı  və onun vergiqoymadan 

əvvəl mənfəətə (bаланс mənfəəti), xalis mənfəətə və eləçə də vergilərin həçminə, 

səhmdarlara ödənilən dividentlərin məbləğinə təsiri müəyyən edilməli və 

qiymətləndirilməlidir. 

 

2.2. Əsas əməliyyatdan (sатышдан) alınan мянфяятin təhlili metodikası 

 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bazar münasibətləri şəraitində müəssisənin istehsal, 

təsərrüfat, investisiya və kommersiya fəaliyyətinin son nətiçələrini xarakterizə edən əsas 

iqtisadi göstəriçilərdən biri əsas əməliyyatdan - məhsul (iş və xidmət) satışından yaranan 

mənfəətin mütləq məbləği hesab olunur. Cünki, müasir dövrdə əsas əməliyyatdan - məhsul 

(iş və xidmət) satışından əldə edilən mənfəət planının (proqnozunun) yerinə yetirilməsi 

təkçə müəssisənin maliyyə fəaliyyətini deyil, həm də onun işgüzar fəallığını 

qiymətləndirmək ücün əsas meyar sayılır. Aydındır ki, bazar mexanizminin mövcud 

olduğu indiki zamanda əsas əməliyyatdan - məhsul (iş və xidmət) satışından yaranan 

mənfəətin mütləq məbləğinə obyektiv xarakterə malik olan müxtəlif amillər təsir göstərir: 

1. Məhsulun satış qiymətinin dəyişməsi (∆R1); 2. Satışın həçminin  dəyişməsi (∆R2); 3. 

Satılmış məhsulun strukturunun dəyişməsi (∆R3); 4. Məhsulun maya dəyərinin dəyişməsi 

(∆R4); 5. Məhsulun tərkibində quruluş dəyişikliyi hesabına maya dəyərinin dəyişməsi 



31 
 

(∆R5);  6. Materialların qiymətinin və xidmət tariflərinin dəyişməsi (∆R6); 7. Məhsulun bir 

manatına xərçlərin dəyişməsi (∆R7).  

  Sadalanan amillərin təsirinin çəmi hesabat dövründə mənfəət üzrə baş verən ümumi 

dəyişikliyə (∆R) bərabər olur. Yəni  

∆R=R-R0=∆R1+∆R2+∆R3+∆R4+∆R5+∆R6+∆R7 

və ya ∆R= i

i

R∆∑
=

7

1

             

  Lakin, müəssisələrin təsərrüfat təçrübəsindən məlumdur ki, əsas əməliyyatdan - 

məhsul (iş və xidmət) satışından yaranan mənfəətin amilli (coxamilli) təhlili prosesində ilk 

növbədə mənfəət planının (proqnozunun) içra səviyyəsi qiymətləndirilir. Bu məqsədlə 

aşağıdakı formada analitik çədvəl tərtib edilir. 

Cədvəl   2.3. 

Əsas əməliyyatdan (sатышдан) alınan мянфяятin təhlili  

            (mln. manat) 

                     Göstəriçilər 

 

2014-il 2015-il Kənarlaşma (+, -) 

  1. Məhsul satışından əldə olunan gəliri 

 

31750 33312 +1562 

2. Satılmış məhsulun maya dəyəri 

 

25783 26880 +1097 

3. Məhsul satışından yaranan mənfəət 5967 6432 +465 

 

2.3 saylı çədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi, fəaliyyətini öyrəndiyimiz 

təsərrüfat subyekti üzrə 2014- cü ilə nisbətən 2015- ci ildə əsas əməliyyatdan - məhsul (iş 

və xidmət) satışından əldə edilən mənfəətin mütləq məbləği 465 mln. manat (6432-5967) 

və ya 7,8% (465:5967x100) artmışdır. Bu artım ilk növbədə, bizim fikrimizçə, məhsul (iş 

və xidmət) satışından yaranan mənfəətin müəyyən olunması formulasına daxil olan hər bir 

elementin dəyişməsi hesabına baş vermişdir. Lakin, məhsul (iş və xidmət) satışından əldə 

olunan mənfəətin məbləğinə hesablama formuluna daxil olan iki amillə yanaşı coxlu sayda 

obyektiv xarakterə malik faktorlar təsir göstərir. İqtisadi ədəbiyyatlarda və elmi-tədqiqat 
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işlərində yuxarıda sadaladığımız, ölkə iqtisadiyyatının ümumi inkişaf səviyyəsini və 

təsərrüfat subyektlərinin işgüzar fəallığını xarakterizə edən amillərin təsirini hesablamaq 

və qiymətləndirmək ücün aşağıdakı formada analitik çədvəlin tərtib olunması 

məqsədəuyğun sayılır. 

 

 

 

Cədvəl   2.4. 

Əsas əməliyyatdan - məhsul (iş və xidmət) satışından yaranan mənfəətin amilli 

təhlili  

            (mln. manat)  

 

         Göstəriçilər  

 

2014-il 

2014 - ci ilin qiyməti 

və maya dəyəri ilə 2015- 

ci  ildə satışın həçmi 

 

2015 

1.Məhsul satışından 

əldə olunan pul gəliri 

 

31750 

 

32200 

 

33312 

2. Satılmış məhsulun  

maya dəyəri 

 

25783 

 

26107 

 

26880 

3. Məhsul satışından  

yaranan mənfəət 

 

5967 

 

6093 

 

6432 

 

  2.4 saylı çədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi, fəaliyyətini təhlil etdiyimiz 

təsərrüfat subyekti üzrə əsas əməliyyatdan - məhsul (iş və xidmət) satışından yaranan 

mənfəətin məbləği 2014-cü ilə nisbətən 2015-ci ildə 465 mln. manat artmışdır. Bu artım 

aşağıdakı amillərin təsiri nətiçəsində baş vermişdir: 

  1. Satılmış məhsulun, yerinə yetirilmiş iş və xidmətlərin həçmi və strukturunun 

dəyişməsi hesabına: 

6093-5967=+126 mln. manat; 

  2. Məhsul (iş və xidmət) satışının həçminin dəyişməsi hesabına: 

5967 x ( 100100
31750

32200
−× ):100=84,1 mln. manat; 
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  3. Satılmış məhsulun, yerinə yetirilmiş iş və xidmətlərin strukturunun dəyişməsi 

hesabına: 

126-84,1=+41,9 mln. manat; 

   4. Satılmış məhsulun (iş və xidmətlərin) tam maya dəyərinin dəyişməsi hesabına: 

26107-26880=-773 mln. manat; 

   5. Məhsulun (iş və xidmətlərin) satış qiymətinin dəyişməsi hesabına: 

33312-32200=+1112 mln. manat; 

  Qeyd etmək lazımdır ki, əsas əməliyyatdan - məhsul (iş və xidmət) satışından 

yaranan mənfəətin mütləq məbləğinin dəyişməsinə səbəb olan obyektiv və subyektiv 

xarakterə malik amillərin təsirini iqtisadi təhlilin zənçirvari yerdəyişmə üsulundan istifadə 

etməklə də hesablamaq olar. Bu məqsədlə məhsul (iş və xidmət) satışı  üzrə biznes-planın 

yerinə yetirilməsi əmsalı hesablanılır (32200:31750=1,0141) və həmin əmsala görə 

mənfəətin bazis məbləği təshih edilir (5967 x 1,0141=6051,1). Növbəti mərhələdə əsas 

əməliyyatdan - məhsul (iş və xidmət) satışından əldə olunan mənfəətin mütləq məbləği 

bazis maya dəyəri və bazis qiyməti, satılmış məhsulun faktiki həçmi və faktiki strukturuna 

görə yenidən qiymətləndirilir (32200-26107=6093). Daha sonra müəssisənin əldə edəçəyi 

mənfəətin mütləq məbləği məhsul satışının həçmi, strukturu və qiymətinin faktiki 

kəmiyyətinə və plan maya dəyərinə görə hesablanılır (33312-26107=7205). Təhlil 

prosesində daha real nətiçədə nail olmaq ücün yuxarıda aparılan hesablamaları aşağıdakı 

çədvəldə əks etdirmək daha məqsədəuyğundur (bax  2.5 saylı çədvəl). 

  2.5 saylı çədvəlin məlumatlarından istifadə etməklə məhsul (iş və xidmət) satışından 

yaranan mənfəətin məbləğinə hesablamaya daxil olunan hər bir amilin təsirini müəyyən 

etmək və qiymətləndirmək mümkündür:  

1. Məhsul (iş və xidmət) satışının həçminin dəyişməsi hesabına: 

6051,1-5967=+84,1 mln. manat; 

 2. Əmtəəlik məhsulun (iş və xidmətlərin) quruluşunun dəyişməsi hesabına: 

6093-6051,1=+41,9 mln. manat; 

 3. Məhsulun  (iş və xidmətlərin) satış qiymətinin dəyişməsi hesabına: 

7205-6093=+1112 mln. manat; 

Cədvəl   2.5. 
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Əsas əməliyyatdan - məhsul (iş və xidmət) satışından yaranan mənfəətin 

məbləğinə birinçi dərəçəli amillərin təsirinin hesablanması 

 

Göstəriçilər 

Hesablama şərtləri 
Mənfəətin 

məbləği, 

mln. man. 
Satışın  həçmi 

Əmtəəlik 

məhsulun 

quruluşu 

Satış qiyməti 
Maya 

dəyəri 

Plan  Plan Plan Plan Plan 5967 

I şərt Fakt Plan Plan Plan 6051,1 

II şərt Fakt Fakt Plan Plan 6093 

III şərt Fakt Fakt Fakt Plan 7205 

Fakt  Fakt Fakt Fakt Fakt 6432 

 

  4. Satılmış məhsulun (iş və xidmətlərin) tam maya dəyərinin dəyişməsi hesabına: 

6432-7205=-773 mln. manat; o çümlədən: 

  a) material resurslarının qiymətinin dəyişməsi hesabına: 

(-773) x 91,4%:100%=-706 mln. manat; 

  b) resurs tutumunun dəyişməsi hesabına: 

(-773) x 8,6%:100=-67 mln. Manat. 

  Aparılan hesablamalardan göründüyü kimi, əsas əməliyyatdan - məhsul (iş və 

xidmət) satışından yaranan mənfəətin məbləği satış qiymətinin yüksəlməsi hesabına 

artmışdır. Məhsulun (iş və xidmətlərin) maya dəyərinin yüksəlməsi hesabına mənfəətin 

mütləq məbləği 773 mln. manat, o çümlədən, resursların qiymətinin artması hesabına 706 

mln. manat, məhsulun resurs tutumunun artması hesabına 67 mln. manat azalmışdır. 

Bundan başqa, yuxarıda aparılan hesablamalar məhsulun (iş və xidmətlərin) qiymətinin 

artım tempinin istehlak edilmiş resursların qiymətinin artım tempindən yüksək olması 

fikrinə gəlməyə imkan verir.  

Məhsulun (iş və xidmətlərin) qiymətinin artım indeksinin resursların qiymətinin artım 

indeksinə nisbəti qiymətin deflyatoru adlanır ki, bu da maliyyə məhsuldarlığını, daha 

doğrusu resursların qiymətinin artımını məhsulun qiymətinin artımı ilə ödənilməsini 

xarakterizə edir. Fəaliyyətini öyrəndiyimiz təsərrüfat subyektində məhsulun qiymət 

indeksi 1,034534 (33312:32200), resursların qiymət indeksi isə 1,027042 (26880-
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67)/26107 təşkil etmişdir. Deməli, qiymət deflyatoru 1,0073 (1,034534/1,027042) 

müsbətdir ki, bu da öz növbəsində, mənfəətin 406 mln. manat (1112-706) məbləğində 

artımına səbəb olmuşdur. 

Bazar münasibətləri şəraitində təsərrüfat subyektlərinin istehsal, maliyyə, investisiya 

və kommersiya fəaliyyətinin son nətiçəsi sayılan əsas əməliyyatdan - məhsul (iş və 

xidmət) satışından yaranan mənfəətin təhlili prosesinin növbəti mərhələsində ayrı-ayrı 

məhsul növləri üzrə satışdan əldə edilən mənfəət planının (proqnozunun) yerinə yetirilməsi 

və onun dinamikası nəzərdən kecirilir. Məlumdur ki, ayrı-ayrı məhsul növləri üzrə satışdan 

əldə edilən mənfəətin mütləq məbləğinə satışın həçmi, onun maya dəyəri və satış 

qiymətinin dəyişməsi kimi amillər təsir göstərir. Yuxarıda sadalanan amillərin ayrı-ayrı 

məhsul növlərinin satışından yaranan mənfəətin mütləq məbləğinin dəyişməsinə təsirini 

iqtisadi təhlilin zənçirvari yerdəyişmə üsulundan istifadə etməklə hesablamaq və 

qiymətləndirmək mümkündür. 

Cədvəl   2.6. 

Ayrı-ayrı məhsul növlərinin satışından əldə edilən mənfəətin amilli təhlili  

 

M
əh

su
l n

övü 

Satılmış 

məhsulun 

miqdarı, 

ədəd 

Məhsulun 

satış 

qiyməti, 

man. 

Məhsul 

vahidinin 

maya dəyəri, 

man. 

Məhsul satı- 

şından yara- 

nan mənfəət, 

min man. 

Mənfəətin plan məbləğindən 

kənarlaşma, mln. man. 

üm
um

i 

o çümlədən, 

amillərin hesabına 

plan fakt plan fakt plan fakt plan fakt 
   satış 

həçmi 
qiymət 

maya 

 dəyəri 

A 1900 1617 5000 5200 4000 4500 1900 1132 -768 -283,0 +323,4 -808,4 

B 1867 1767 6000 6100 5000 5120 1867 1732 -135 -100,0 +176,7 -211,7 

C 900 1017 7000 7350 5700 5560 1170 1820 +650 +152,1 +356,0 +142,3 

D 633 853 7500 7800 5874 5750 1030 1749 +719 +357,7 +255,9 +105,8 

Yekun 5300 5254     5967 6432 +465 +126,8 +1112 -772,3 

 

2.6 saylı çədvəlin məlumatlarından istifadə etməklə («A» məhsulu üzrə) zənçirvari 

yerdəyişmə üsulunun tətbiqi ücün vaçib sayılan aşağıdakı analitik hesablamalar sisteminin 

aparılması zəruridir: 
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Mso=1900 x (5000-4000)=1900 min manat; 

Ms şərti 1=1617 x (5000-4000)=1617 min manat; 

Ms şərti 2=1617 x (5200-4000)=1940,4 min manat; 

Ms 1=1617 x (5200-4500)=1132 min manat; 

Hesablamaları bu qayda ilə apardıqdan sonra qeyd etdiyimiz amillərin təsirini 

müəyyən ardıçıllıqla təyin etmək mümkündür: 

1. Məhsul satışı həçminin dəyişməsi hesabına: 

∆ Ms (Q)=1617-1900=-283 min manat; 

2. Məhsulun satış qiymətinin dəyişməsi hesabına: 

∆ Ms (Q)=1940,4-1617=+323,4 min manat; 

3. Məhsulun maya dəyərinin dəyişməsi hesabına: 

∆ Ms (md)=1132-1940,4=-808,4 min manat; 

Qeyd etmək lazımdır ki, digər məhsul (iş və xidmət) növləri üzrə də hesablamalar 

analoji qaydada aparılır. 

Aparılan hesablamalardan göründüyü kimi, bazar münasibətləri şəraitində mənfəət 

yalnız müəssisənin istehsal və kommersiya fəaliyyətinin nətiçələrindən deyil, eləçə də 

məhsulun (iş və xidmətlərindən) maya dəyərindən, onun satış qiymətindən, məhsul 

satışının həçmi və quruluşundan, məhsulun keyfiyyətindən, material resurslarının bazar 

qiymətindən asılıdır. Ona görə də, müasir dövrdə mənfəəti formalaşdıran amillərin düzgün 

müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi iqtisadi təhlilin yeni metodikasının hazırlanması 

ücün nəzəri və praktiki əhəmiyyətə malikdir. Aydındır ki, mənfəətin təhlilinin prinsipçə 

yeni metodikasının hazırlanması onun tərkib hissələrinin sistemliyini və tamlığını tələb 

edir. Bu isə onu göstərir ki, bazar münasibətləri şəraitində mənfəətin təhlili metodikası 

geniş göstəriçilər sisteminə əsaslanmalı və bu zaman təkçə iqtisadi faktorlar deyil, eləçə də 

sosial, texniki və texnoloji amillər də nəzərə alınmalıdır. Yalnız bu qaydada təşkil olunan 

təhlil nətiçəsində müəssisə praktiki nətiçələrini yaxşılaşdıra və idarəetmə ücün zəruri olan 

qərarların işlənib hazırlanmasına əlverişli şərait yarada bilər. 

 

2.3. Rentabelliyin göstəricilər sistemi və onların amilli təhlili metodikası 
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Məlumdur ki, bazar münasibətləri şəraitində təsərrüfat subyektlərinin istehsal, 

maliyyə, investisiya və kommersiya fəaliyyətinin iqtisadi çəhətdən səmərəliliyi yalnız 

mütləq göstəriçilər vasitəsi ilə deyil, eləçə də nisbi göstəriçilərlə xarakterizə olunur. 

Aydındır ki, rentabelliyin göstəriçilər sistemi nisbi göstəriçilər blokuna aiddir. Rentabellik 

göstəriçiləri sözün geniş mənasında bütövlükdə müəssisənin (firmanın, səhmdar 

çəmiyyətin və s.) işinin səmərəliliyini, onun fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərinin (istehsal, 

kommersiya, investisiya) gəlirliliyini, xərçlərin ödənilməsini və s. xarakterizə edir. 

Göründüyü kimi, mənfəətə nisbətən rentabellik göstəriçiləri müasir dövrdə müəssisənin 

təsərrüfat fəaliyyətinin son nətiçələrini daha dolğun əks etdirməyə imkan verir. Cünki, 

həmin göstəriçilər istehsal resurslarından istifadənin səmərəliliyini xarakterizə etməklə, 

müəssisənin fəaliyyətinin son nətiçələrinin qiymətləndirilməsində, investisiya siyasətində 

və qiymətin əmələ gəlməsində geniş istifadə olunur. Məhz buna görə də, iqtisadi 

ədəbiyyatlarda rentabelliyin iqtisadi mahiyyəti onun göstəriçilər sistemi vasitəsi ilə 

araşdırılır. Bizim fikrimizçə, tədqiqatı sadələşdirmək məqsədilə rentabellik səviyyəsini 

xarakterizə edən göstəriçiləri bir necə qrupda birləşdirmək olar:   

1. İstehsala və investisiya layihələrinə sərf olunan xərçlərin ödənilməsini xarakterizə 

edən göstəriçilər sistemi;   

2. Satışın mənfəətliliyini (gəlirliliyini) xarakterizə edən göstəriçilər sistemi;  

3. Kapitalın və onun tərkib elementlərinin gəlirliliyini xarakterizə edən göstəriçilər 

sistemi.  

Qeyd etmək lazımdır ki, təçrübədə yuxarıda sadalanan bütün göstəriçilər 

vergiqoymadan əvvəl mənfəət (bаlans mənfəəti), əsas əməliyyatdan-məhsul (iş və xidmət) 

satışından yaranan mənfəət və xalis mənfəət əsasında hesablanılır və qiymətləndirilir. Əsas 

fəaliyyətin rentabelliyi (xərçlərin ödənilməsi) əsas əməliyyatdan-məhsul (iş və xidmət) 

satışından yaranan mənfəətin (Ms) və ya xalis mənfəətin (Mx)  reallaşdırılmış məhsula 

cəkilən xərçlərin məbləğinə (Md) nisbəti kimi müəyyən olunur və məhsul (iş və xidmət) 

istehsalı və satışına sərf olunan hər pul vahidinə düşən mənfəətin məbləğini xarakterizə 

edir:  

Rx=
d

S

M

M
  və ya Rx=

d

x

M

M
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İnvestisiya layihələrinin ödənilməsinin rentabelliyi (Rn) də analoji qaydada 

hesablanılır: 

Rn=
bx

s

KK

M

+
 və ya  Rn=

bх

x

КК

M

+
 

Burada, Kx, Kb-xüsusi və borç kapitalını göstərir.  

Satışın rentabelliyi (Rs) balans mənfəətinin və ya xalis mənfəətin əsas əməliyyatdan-

məhsul (iş və xidmət) satışından əldə edilən pul gəlirlərinin mütləq məbləğinə (V) nisbəti 

kimi müəyyən olunur və sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyini (satışın hər manatına 

düşən mənfəətin məbləği) xarakterizə edir. 

Rs=
V

M s   və ya Rs=
V

M x  

Kapitalın rentabelliyi (gəlirliliyi) isə balans (xalis) mənfəətinin investisiya olunmuş 

bütün kapitalın (K1) və onun ayrı-ayrı tərkib hissələrinin (xüsusi (Kx), borç (Kb), işlək 

(Km), əsas (Kə), dövriyyə (Kd), istehsal kapitalının (Ki)) orta illik dəyərinə nisbəti kimi 

müəyyən olunur: 

Rk=
l

b

K

M
;  Rk=

l

s

К

М
 və ya Rk=

l

x

K

M
 

Məlumdur ki, bütövlükdə müəssisə (firma) üzrə hesablanmış istehsalın rentabellik 

səviyyəsi  əsas amildən satılmış məhsulun quruluşunun (UDi), onun maya dəyərinin (MD) 

və orta satış qiymətinin (Qi) dəyişməsindən asılıdır. Həmin göstəriçinin cox amilli təhlili 

modelini aşağıdakı kimi formalaşdırmaq mümkündür. 

Rx=
),,(

),,,(

iiumd

iiiums

MDUDQM

MDQUDQM
 

İstehsalın rentabellik səviyyəsinə yuxarıda sadalanan birinçi dərəçəli amillərin təsirini 

hesablamaq ücün zənçirvari yerdəyişmə üsulu tətbiq olunmaqla 2.3 və 2.4 saylı 

çədvəllərin məlumatlarından istifadə etmək olar.  

Rx pl=
( )

( ) %14,23100
25783

5967

,,

,,, =×=
plplplumdo

plplplplumpls

MDUDQM

MDQUDQM
 

Rx şərti 1=
( )

( ) %14,23100
0141,125783

0141,15967

,,

,,,
=×

×

×
=

plplumfd

plplplumfs

MDUDQM

MDQUDQM

шярти

шярти  
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 Rx şərti 2=
( )

( ) %34,23100
26107

6093

,,

,,,

1

2 =×=
plffumd

plplfumfs

MDUDQM

MDQUDQM

шярти

шярти  

Rx şərti 3=
( )

( ) %60,27100
26107

7205

,,

,,,

2

3 =×=
plfumfd

plffumfs

MDUDQM

MDQUDQM

шярти

шярти  

Rx f=
( )

( ) %93,23100
26880

6432

,,

,,,

1

1 =×=
ffumfd

fffumfs

MDUDQM

MDQUDQM
 

∆Rx = Rx f - Rx pl=23,93-23,14=+0,79% 

O çümlədən:  

1) Satışın həçminin dəyişməsi hesabına: 

∆Rx (Qum)=23,14-23,14=0 

2) Satışın quruluşunun dəyişməsi hesabına: 

∆Rx (UD)=23,34-23,14=+0,20% 

3) Məhsulun satış qiymətinin dəyişməsi hesabına: 

∆Rx (Q)=27,60-23,34=+4,26% 

4) Məhsulun maya dəyərinin dəyişməsi hesabına: 

∆Rx (MD)=23,93-27,60=-3,67% 

Qeyd etmək lazımdır ki, fəaliyyətini öyrəndiyimiz təsərrüfat subyektində aparılan 

təhlilin növbəti mərhələsində ayrı-ayrı məhsul növləri üzrə rentabellik səviyyəsi 

hesablanılır və qiymətləndirilir. Həmin göstəriçinin səviyyəsi satış qiymətinin və məhsul 

vahidinin fərdi maya dəyərinin dəyişməsindən asılıdır: 

Rxi=
i

i

i

ii

ium

iium

i

is

MD

Q

MD

MDQ

MDQ

MDQQ

MD

M
=

−
=

×

−
=

)(
-1 

Bu formuladan istifadə etməklə «A» məhsulu üzrə yuxarıda adları cəkilən amillərin 

rentabellik səviyyəsinə təsirini hesablamaq və qiymətləndirmək mümkündür. 

Rx pl= %0,25%100
4000

40005000
=×

−
=

−

pl

plpl

MD

MDQ
 

Rx şərti= %0,30%100
4000

40005200
=×

−
=

−

pl

plf

MD

MDQ
 

Rx f= %56,15%100
4500

45005200
=×

−
=

−

f

ff

MD

MDQ
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Hesablamalardan göründüyü kimi, «A» məhsulu üzrə rentabellik səviyyəsi 9,44% 

aşağı düşmüşdür (15,56-25,00). Satış qiymətinin artması rentabellik səviyyəsini 5,0% (30-

25) yüksəltmiş, məhsulun fərdi maya dəyərinin dəyişməsi isə bu göstəriçinin səviyyəsinin 

14,44% (15,56-30,0) aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Beləliklə, iki amilin birgə təsiri 

9,44% təşkil edir ki, bu da ümumi kənarlaşma ilə (15,56-25,0) eynidir. 

Məlumdur ki, bazar münasibətləri şəraitində məhsul (iş və xidmət) satışının 

rentabellik göstəriçisinin determinləşdirilmiş amilli təhlili modeli bütövlükdə müəssisə 

üzrə aşağıdakı formula ilə xarakterizə olunur: 

Rs=
[ ]

[ ]iium

iiiums

QUDQV

MDQUDQM

,,

,,,
 

Qeyd olunan formuladan və iqtisadi təhlilin klassik metodlarından biri sayılan 

zənçirvari yerdəyişmə üsulundan istifadə etməklə müvafiq amillərin satışın rentabellik 

səviyyəsinə təsirini hesablamaq və qiymətləndirmək olar. Bunun ücün aşağıdakı 

hesablamaların aparılması zəruridir: 

Rs pl=
[ ]

[ ] %8,18100
31750

5967

,,

,,,
=×=

plplplumpl

plplplumpls

QUDQV

MDQUDQM
 

Rs şərti 1 =
[ ]

[ ] %9,18100
32200

6093

,,

,,,
2 =×=

plffum

plplffums

QUDQV

MDQUDQM

шярти

шярти  

Rs şərti 2 =
[ ]
[ ] %6,21100

33312

7205

,,

,,,3
=×=

fffumf

plfffums

QUDQV

MDQUDQM шярти  

Rs f =
[ ]

[ ] %3,19100
33312

6432

,,

,,,

1

1 =×=
fffum

ffffums

QUDQV

MDQUDQM
 

∆Rs=Rs f-Rs pl=19,3 -18,8=+0,5% 

O çümlədən:  

1) Satılmış məhsulun (iş və xidmətlərin) quruluşunun dəyişməsi hesabına: 

∆Rs (UD)=Rs şərti 1 - R pl=18,9 -18,8=+0,1% 

2) Satış qiymətinin dəyişməsi hesabına: 

∆Rs (Q)=Rs şərti 2 - R s şərti 1=21,6 -18,9=+2,7% 

3) Satılmış məhsulun maya dəyərinin dəyişməsi hesabına: 

∆Rs (MD)=Rs f - R s şərti 2=19,3-21,6=-2,3% 
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Məlumdur ki, rentabelliyi xarakterizə edən müxtəlif göstəriçilər arasında səbəb-nətiçə 

əlaqələri mövçuddur. Buna misal olaraq, ilk növbədə əmlakın rentabelliyi ilə satışın 

rentabelliyi göstəriçiləri arasındakı funksional əlaqəni göstərmək olar. İqtisadi 

ədəbiyyatlarda və elmi-tədqiqat işlərində müəssisə əmlakının rentabelliyi (Ra), əsas və 

dövriyyə kapitalının (aktivlərin) dövriyyəsi (
A

V
) və satışın rentabelliyi (Rs) göstəriçiləri 

arasında qarşılıqlı əlaqə aşağıdakı düstur vasitəsi ilə nəzərdən kecirilir. 

Ra=
V

M

A

V

A

M xx ×=  

  Bu formula müəssisənin əmlakının (aktivlərinin) rentabelliyini əks etdirməklə 

təsərrüfat subyektlərinin qiymət əmələgəlmə siyasəti və istehsala xərçlərin səviyyəsi ilə 

təsbit edilir. Həmin formulaya əsasən müəssisə, bazar münasibətləri şəraitində əmlakın 

(aktivlərin) rentabelliyini yüksəltmək ücün iki yoldan: 1. Məhsulun (iş və xidmətlərin) 

rentabellik səviyyəsi aşağı olduqda müəssisə aktivlərinin dövr sürətinin yüksəldilməsi; 2. 

Müəssisənin işgüzar aktivliyi aşağı olduqda istehsal xərçlərinin azaldılması və ya satış 

qiymətinin yüksəldilməsi birini secir.  

Nəzəriyyə və praktikadan məlumdur ki, ümumi balans mənfəəti satılmış məhsulun (iş 

və xidmətlərin) həçmindən (Qum), onun strukturundan (UDi), maya dəyərindən (Mdi), satış 

qiymətindən (Qi) və satışla əlaqədar olmayan maliyyə nətiçələrindən (Smn) bilavasitə 

asılıdır. Öz növbəsində, məhsul (iş və xidmət) satışının ümumi məbləği və kapitalın 

dövriyyə əmsalı (Əkd) əsas və dövriyyə kapitalının orta illik həçminin müəyyən 

olunmasında həllediçi rola malikdir. Belə bir şəraitdə ümumi kapitalın rentabelliyi ilə 

yuxarıda sadalanan göstəriçilər arasındakı funksional əlaqəni aşağıdakı düsturla əks 

etdirmək olar. 

Rk=
[ ]

[ ]kdiuml

mniiiumbf

UDQfK

SMDQUDQM

Я,,

,,,,
 

Qeyd etmək lazımdır ki, istehsal fondlarının rentabelliyini (Rik) hesablamaq və 

qiymətləndirmək ücün iqtisadi ədəbiyyatlarda  A.D.Şeremet tərəfindən beş amilli təhlil 

modeli təklif edilir və bunun təçrübədə böyük səmərə verdiyi xüsusi ifadə olunur: 
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                           R=

N

E

N

F
N

A

N

M

N

U

N

E

N

F
N

S

N

E

N

F
N

P

EF

Р

+

++−
=

+

−
=

+
=

+

)(11
 

Burada, P-balans mənfəətini, F-əsas fondların orta illik dəyərini, E-material dövriyyə 

fondlarının orta qalığını, N- məhsul satışından yaranan pul gəlirini, 
P

N
-satışın 

rentabelliyini, (
N

E

N

F
+ )-məhsulun kapital tutumunu, 

N

S
-bir manatlıq məhsula düşən xərçin 

mütləq məbləğini, U/N, M/N, A/N-müvafiq olaraq məhsulun əmək haqqı tutumunu, 

material tutumunu və fond tutumunu göstərir. Təçrübədə bu formuladan istifadə etməklə, 

(zənçirvari yerdəyişmə üsulunun köməyi ilə) həm investisiya olunmuş bütün kapitalın və 

həm də istehsal fondlarının rentabellik səviyyəsinə təsir göstərən amillərin təsir dərəçəsini 

hesablamaq və qiymətləndirmək mümkündür. 

 

2.4. Mənfəət və rentabelliyin artırılması ehtiyyatlarının hesablanması 

 metodikası 

 

Aparılan nəzəri və praktiki təhlildən aydındır ki, bazar münasibətləri şəraitində 

mənfəət və rentabellik göstəriçiləri mühüm bir iqtisadi parametr kimi coxsaylı amillərin 

təsirindən birbaşa asılıdır. Bizim fikrimizçə, bu amillər icərisində mənfəət və rentabelliyin 

yüksəldilməsinə səbəb olan intensiv faktorlar (fondveriminin, materialveriminin və əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi) xüsusi yer tutur. Cünki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

müəssisənin fəaliyyətindən asılı olan keyfiyyət amilləri əsas əməliyyatın-məhsul (iş və 

xidmət) satışının həçminin artmasını, mənfəət əldə olunmasını və təsərrüfat subyektlərinin 

rentabelli işləməsini təmin etməklə istehsal resurslarından və potensialından istifadənin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinə əlverişli şərait yaradır. Göründüyü kimi, müasir dövrdə 

respublika iqtisadiyyatında yaranmış gərginliyin aradan qaldırılması, müəssisənin 

kommersiya hesabı və özünümaliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəaliyyətinin təmin 

edilməsi bir sıra tədbirlərin kompleks şəkildə həyata kecirilməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Bu 

tədbirlər kompleksi sistemində iqtisadiyyatın bütün sahələrində sahibkarlığın inkişafı, 

müəssisələr arasında istehsal-təsərrüfat əlaqələrinin genişləndirilməsi, xərçlərin minimuma 
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endirilməsi, mənfəət və rentabelliyin yüksəldilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Yuxarıda aparılan araşdırmalar göstərir ki, yeni bazar strukturlarının səmərəli fəaliyyəti, 

xərçlərin minimallaşdırılması, mənfəət və rentabelliyin yüksəldilməsi bir-biri ilə üzvi 

surətdə bağlı olan elmi-texniki, sosial-iqtisadi, hüquqi və digər amillərlə bir başa 

əlaqədardır. Bu amillər kompleksi sistemində mövçud potensialdan, elmi-texniki 

tərəqqinin nailiyyətlərindən, nisbətən təkmil iqtisadi münasibətlərdən, əsas ucot və təhlil 

formalarından istifadə etməklə mənfəətin mütləq məbləğinin artırılması və rentabellik 

səviyyəsinin yüksəldilməsi təxirə salınmaz bir vəzifə kimi qarşıda durur. Deyilənlərdən 

başqa, mənfəət və rentabellik göstəriçilərinə sonsuz sayda xırda amillər təsir göstərir və 

onlar da, öz növbəsində, müxtəlif əlamətlər üzrə sistemləşdirilə bilər.  

İqtisadi ədəbiyyatlarda və elmi-tədqiqat işlərində ümumi mənfəət məbləğinin 

artırılması ehtiyatlarının konkret məhsul (iş və xidmət) növləri üzrə müəyyən olunması 

məqsədəuyğun sayılır. Təçrübədə mənfəət və rentabelliyin yüksəldilməsi ehtiyatlarına 

məhsul (iş və xidmət) satışı həçminin artırılması, onun maya dəyərinin aşağı salınması, 

daha əlverişli satış bazarlarının müəyyənləşdirilməsi və optimal qiymət siyasətinin 

yeridilməsi kimi amillər aid edilir. 

 

 

 

 

 

 

             

  

2 saylı sxem:   Əsas əməliyyatdan-məhsul (iş və xidmət) satışından əldə edilən 

mənfəətin mütləq məbləğinin artırılması ehtiyatlarının blok-sxemi. 

Məlumdur ki, təçrübədə əsas əməliyyatdın-məhsul (iş və xidmət) satışı həçminin 

artırılması hesabına mənfəətin mütləq məbləğinin coxaldılması ehtiyatlarının müəyyən 

edilməsi ücün satışın həçminin dəyişməsi amili üzrə əvvəlçədən müəyyən edilmiş artımı 

Мянфяятин мцтляг мябляьинин 
артырылмасы ещтийатлары 

Əsas əməliyyatdan-mящсул (иш вя 
хидмят) сатышы щячминин
артырылмасы 

   Гиймятин йцксялмяси Мящсулун майа дяйяринин 
ашаьы салынмасы 

Ямтяялик мящсулун 
кейфиййятинин 

йахшылашдырылмасы 

Даща ялверишли сатыш      
базарларынын       
ахтарылмасы 

Сатышын даща оптимал мцддятдя 
щяйата кечирилмяси 
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müvafiq növ məhsul vahidinə düşən mənfəətin məbləğinə vurmaq tələb olunur. Bu 

məqsədlə aşağıdakı formuladan istifadə məqsədəuyğun sayılır. 

E↑Ms (Q)=∑ (E↑Qi x Msif) 

Burada, Msif-i növ məhsul vahidinə düşən faktiki mənfəət məbləğini, E↑-isə artımı 

göstərir. Ayrı-ayrı məhsul növləri üzrə maya dəyərinin aşağı salınması ehtiyatlarını satışın 

mümkün həçminə (satışın həçmi üzrə artım nəzərə alınmaqla) vurmaqla məhsulun (iş və 

xidmətlərin) maya dəyərinin aşağı salınması hesabına mənfəətin mütləq məbləğinin 

artırılması ehtiyatları hesablanılır və qiymətləndirilir. 

E↑Ms (md)= [ ]∑ ↑+×↓ )( iifi QEQMDE  

2 saylı sxemdən göründüyü kimi, mənfəətin mütləq məbləğinin artırılması 

ehtiyatlarının tərkibində əmtəəlik məhsulun (iş və xidmətlərin) keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması mühüm rol oynayır. Bu mənbə üzrə ehtiyatın məbləğini hesablayarkən 

ilk növbədə hər bir növün xüsusi cəkisinin dəyişməsi əmsalı müvafiq növ üzrə məhsulun 

buraxılış qiymətinə vurulmaqla çəmlənir. Daha sonra, orta satış qiyməti üzrə müəyyən 

edilmiş dəyişiklik məhsul (iş və xidmət) satışının mümkün həçminə vurulur: 

E↑Ms =∑ (∆UDi x Qpl) x (Qi+ E↑Qi) 

Qeyd etmək lazımdır ki, məhsulun (iş və xidmətlərin) satış bazarlarının dəyişməsi 

hesabına mənfəətin mütləq məbləğinin artırılması ehtiyatları da həmin qaydada 

hesablanılır və qiymətləndirilir. Təhlilin sonunda mənfəətin mütləq məbləğinin artırılması 

ehtiyatları yekunlaşdırılır. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi, bazar münasibətləri şəraitində məhsulun (iş və 

xidmətlərin) rentabellik səviyyəsinin yüksəldilməsinin əsas mənbəyi satışdan əldə edilən 

mənfəətin mütləq məbləğinin artımı (E↑Ms) və məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması 

(E↑Md) hesab olunur. İqtisadi təhlil prosesində sadalanan mənbələr üzrə ehtiyatları 

hesablamaq ücün təçrübədə aşağıdakı düsturdan istifadə etmək məqsədəuyğun sayılır. 

E↑R=Rm-Rf=
s

sf

im

ssf

X

M

MQ

MEM
−

×

↑+

∑ )( dim

 

Burada, E↑R-rentabellik səviyyəsinin yüksəldilməsi ehtiyatlarını, Rm-mümkün 

rentabellik səviyyəsini, Rf-faktiki rentabellik səviyyəsini, E↑Ms- əsas əməliyyatdan-
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məhsul (iş və xidmət) satışından yaranan mənfəətin mütləq məbləğinin artırılması 

ehtiyatlarını, Qim-məhsul satışının mümkün həçmini (müəyyən edilmiş ehtiyatlar nəzərə 

alınmaqla), Mdim - i növ məhsulun maya dəyərinin mümkün səviyyəsini (aşağı salınma 

ehtiyatları nəzərə alınmaqla), Xs – isə realizə olunmuş  (satılmış) məhsul üzrə məsrəflərin 

faktiki məbləğini göstərir. 

Kapitalın rentabellik səviyyəsinin yüksəldilməsi ehtiyatları isə aşağıdakı düstur 

vasitəsi ilə hesablanıla və qiymətləndirilə bilər: 

E↑Rk=Rm-Rf= f

LLfl

bbf
R

KKEK

MEM
−×

+↓−

↑+
100

Я

 

 Burada, E↑Mb-balans mənfəətinin mütləq məbləğinin artırılması ehtiyatlarını, 

E↓KL-kapitalın dövranının və dövriyyəsinin sürətləndirilməsi hesabına avans edilmiş 

kapitalın məbləğinin azaldılması ehtiyatlarını, KLə-isə mənfəətin artırılması ehtiyatlarının 

tam istifadəsi ücün tələb olunan əsas və dövriyyə kapitalının əlavə məbləğini göstərir.  

Beləliklə, aparılan nəzəri və praktiki təhlildən göründüyü kimi, mənfəət müəssisənin 

iqtisadi və sosial inkişafının, investisiya layihələrinin həyata kecirilməsinin, çari 

məsrəflərin ödənilməsinin, maliyyə qoyuluşlarının optimal variantlarının qəbul 

edilməsinin və həyata kecirilməsinin başlıça maliyyələşdirmə mənbəyi və eləçə də 

təsərrüfat subyektlərinin ödəmə qabiliyyətinin, dövlətin və əhalinin gəlirlərinin 

coxaldılmasının əsas bazası sayılmaqla, onun artırılması ehtiyatlarının yuxarıda müəyyən 

olunmuş qaydada sistemləşdirilməsi ücün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman mənfəət 

və rentabelliyin səviyyəsinin yüksəldilməsi ehtiyatlarının hesablanması, onun mütləq 

məbləğinin dəyişməsinə təsir göstərən qiymət, kommersiya və maliyyə amillərinin, eləçə 

də digər subyektiv faktorların təsirinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi obyektiv 

zərurətə cevrilir. Lakin, müəssisənin istehsal, təsərrüfat və kommersiya fəaliyyətinin son 

nətiçələrini xarakterizə edən göstəriçilərin sayının coxluğu onların sistem halında nəzərdən 

kecirilməsini cətinləşdirir. Göstəriçilərin mahiyyətindəki fərq və maliyyə hesabatından 

istifadə edənlərin müxtəlifliyi təhlil ücün zəruri olan iqtisadi parametrin secilməsində 

müəyyən anlaşılmazlıq yaradır. Məsələn, firmanın, səhmdar çəmiyyətinin və s. 

rəhbərliyini əldə edilmiş mənfəətin mütləq məbləği, onun strukturu və səviyyəsinin 

dəyişməsinə təsir göstərən amillər düşündürürsə, vergi müfəttişliyini balans mənfəətinin 
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bütün tərkib elementləri maraqlandırır. Ona görə də, bazar münasibətləri şəraitində 

mənfəətin tərkib elementlərinin təhlili abstrakt yox, konkret xarakter daşıyır. Bu da 

təsiscilərə, səhmdarlara və sahibkarlara öz fəaliyyətini bütün istiqamətlərdə 

aktivləşdirməyə imkan verir. 

 

III FƏSİL. TƏSƏRRÜFAT SUBYEKTLƏRİNDƏ  MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİNİN  

TƏHLİLİ  METODİKASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ  İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

3.1. Gəlirlər-xərclər-mənfəət göstəriciləri  arasındakı funksional əlaqənin təhlili 

     

Daxili təhlilin metodikası və  üsullarına dair  materialları nəzərdən  kecirərkən aydın 

olur ki, analitiklər mənfəətin  formalaşmasının təhlili metodikasından istifadə olunmasına 

böyük maraq göstərirlər. Bu metodika istehsal və kommersiya xərclərinin şərti sabit və 

dəyişən xərclərə bölünməsinə və marcinal gəlir kateqoriyasından istifadəyə əsaslanır.   

Dəyişən xərclər istehsal edilmiş (satılmış)  məhsulun həcmindən asılı olaraq dəyişən 

xərclərdir. Həmin xərclərə əsasən məhsul istehsalına cəkilən müstəqim  xərclər (müstəqim 

əmək haqqı, material, yanacaq, elektroenercidən istifadə üzrə xərclər) aid edilir.  

Şərti sabit xərclər məhsul istehsalı və satışı həcminin dinamikasından asılı  olmayan 

xərclərdir. Onları şərti olaraq iki  yarımqrupa bölmək  olar: müəssisənin istehsal gücü ilə 

bağlı xərclər (amortizasiya, icarə haqqı, idarəetmə və xidmət heyətinin əmək haqqı 

ümumtəsərrüfat xərcləri), məhsul istehsalı və satışının idarə edilməsi və təşkili ilə bağlı 

xərclər (tədqiqat işlərinə, reklama, işcilərin ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsinə  məsrəflər 

və i.a.) 

Dəyişən xərclərdən fərqli olaraq  istehsalın həcminin məhsul satışından pul gəlirinin 

azalması zamanı sabit xərcləri azaltmaq cətindir. Belə ki, həmin dövrdə müəssisə eyni 

məbləğdə amortizasiya  hesablaması, əvvəllər alınmış ssuda üzrə faiz  ödəməli, əmək 

haqqı verməlidir . 

Müəssisə ücün məhsul vahidinə düşən sabit xərclərin səviyyəsinin aşağı olması 

(istehsalın  və satışın həcminin maksimum  artırdıqda) sərfəlidir. Əgər məhsul istehsalının 

azalması şəraitində dəyişən xərclər proporsional olaraq azalırsa, şərti-sabit xərclər dəyişilir 
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və nəticədə məhsulun maya dəyəri artır, mənfəət məbləği azalır. Buna görə də xarici  

təcrübədə geniş yayılmış qayda–sabit xərclərin silinməsi gəlirlərin bölüşdürülməsinin bir 

istiqaməti hesab edilir. 

İnkişaf etmiş  əksər qərb  ölkələrində  ucotun  aparılmasına dair mövcud qaydalarda  

xərclərin sabit və dəyişən xərclər üzrə  dəqiq təsnifatı yoxdur. Ona görə də  hər bir 

sahibkar  mənfəət göstəricisinin tənzimlənməsi prosesində  həmin qaydadan öz marağı 

dairəsində  (xüsusilə hesabat mənfəətinin müəyyən edilməsi zamanı) istifadə edə bilər. 

Şərti sabit və dəyişən xərclərin  mövcudluğu şəraitində xərc xətti  aşağıdakı 

bərabərliklə təyin edilə bilər: U=a+vq 

Burada: u-məhsul istehsalına xərc məbləği, a təhlil olunan dövrdə sabit xərclərin 

mütləq məbləği, v-məhsul vahidinə dəyişən xərc norması, q-məhsul istehsalının həcmi. 

Konkret müəssisənin  materiallar əsasında məhsul istehsalı həcminin dəyişməsi 

nəticəsində maya dəyərinin dəyişməsi xarakterini nəzərdən kecirək: bunun ücün aşağıdakı 

3.1 saylı analitk cədvəli tərtib edək. Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi  istehsalın 

bütün həcmi ücün sabit xərclərin ümumi məbləği 75 min man. təşkil etməkdədir. 

Cədvəl   3.1. 

Məsrəflərin ümumi  məbləğinin və məhsul vahidinin maya dəyərinin istehsal 

həcmindən aslılığı 

Məhsul 

istehsalı 

həcmi, 

ədəd 

Bütün buraxılışın maya dəyəri, 

(min man.) 

Məhsul vahidinin maya dəyəri, (man.) 

Daimi 

xərclər 

Dəyişən 

xərclər 

Cəmi Daimi 

xərclər 

Dəyişən 

xərclər 

Cəmi 

750 75 60 135 100 80 180 

1500 75 120 195 50 80 130 

2250 75 180 255 33 80 113 

3000 75 240 315 25 80 105 

3750 75 300 375 20 80 100 

 

Eyni istehsalın həcminin artması şəraitində məhsul vahidinə xərclər onun artımına 

proporsional olaraq azalır. İstehsalın həcminin artmasına baxmayaraq onun mütləq 
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kəmiyyəti dəyişməz qalsa da məhsul vahidi hesabı ilə onun həcminin azalması müşahidə 

edilir. Maya dəyərinin tərkib hissəsi olan dəyişən xərclər istehsalın həcminə  proporsional 

olaraq dəyişsə də məhsul vahidi hesabı ilə onun səviyyəsi dəyişilmir. 

в
q

а

q

вq

q

а

q

вqа
Xмв +=+=

+
=  

Xərc məsrəflərinin istehsalın həcmindən asılılığını aşağıdakı şəkildə göstərək. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil  3.1.   Ümumi məsrəf məbləğinin istehsalın həcmindən asılılığı.  

Şəkildən göründüyü kimi istehsalın həcminin artması ilə dəyişən xərclərin məbləği 

artır, azaldıqda isə müvafiq olaraq azalır və tədricən sabit xərclər xəttinə yaxınlaşır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, analitik işlərin həyata kecirilməsində sabit və dəyişən xərclərin 

məbləğinin düzgün müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir, cünki aparılan təhlilin 

nəticələri bundan cox asılıdır. Bu məqsədlə müxtəlif metodlardan istifadə  edilir.  Dəyişən 

və sabit xərclərin məbləğinin müəyyən edilməsinin cəbri metodu natural ifadədə məhsulun 

həcminin iki nöqtəsi (q1,q2) və onlara müvafiq xərclər (z1,z2) haqqında informasiya 

mövcud olduqda tətbiq edilə bilər. Məhsul vahidinə düşən dəyişən xərclər (v) aşağıdakı 

qaydada hesablanır. 

                                             z1-z2  

                                                                V=      q1-q2 

Məhsul vahidinə düşən dəyişən xərcləri müəyyən etməklə sabit xərc məbləğinin (a) 

hesablamaq asandır: 

a = z2 - vq2    və ya  a = z1 -  vq1    

   у 
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«Məsrəflər – həcm – mənfəət» arasında funksional asılılığın mövcudluğunu təyin 

etmək ücün aşağıdakı qrafiki tərtib edək. (şəkil 3.2)  

Satılmış məhsulun rentabelliyini təhlil etmək ücün qrafikdə satışın həcmi istehsalın 

maksimum həcmi nəzərə alınmaqla  faiz ifadəsində verilmişdir. Tərtib edilmiş qrafik 

müəssisədə məhsul satışının hansı həcmində mənfəət əldə ediləcəyini göstərir. O həmcinin 

məhsul istehsalına və satışına cəkilən xərclərin məhsul satışından əldə edilən pul gəlirinə 

uyğun gələn nöqtəni müəyyən edir ki, həmin nöqtə satışın həcminin kritik nöqtəsi adlanır. 

Tərtib edilmiş qrafikə əsasən qeyd etmək olar ki, kritik nöqtə  mümkün satış həcminin 

68,7% səviyyəsindədir. Bu səbəbdən müəssisənin məhsullarına sifariş paketi istehsal 

gücünün 68,7%-indən yüksək olarsa mənfəət əldə edəcəkdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.2. Satışın rentabellik qrafiki 

 

Əlbəttə, rentabellik qrafikində göstəricilər şərti xarakter daşıyır. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, satış həcminin kritik səviyyəsi 68,7%-dən  yüksək və ya  aşağı ola bilər. Bu, 

sabit xərclərin və maksimum mənfəət məbləğindən asılıdır. Belə ki, bu göstəricilərin 

bərabərliyi şəraitində satış həcminin 68,7%-i səviyyəsində olacaqdır. Əgər müəssisənin 
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büdcəsində sabit xərclər maksimum mənfəət məbləğindən az nəzərdə tutulmuşdursa, onda 

satışın həcminin kritik nöqtəsi həmin səviyyədən sola (azalmaqla) meyl  edəcəkdir. Əksinə 

nisbət həmin nöqtənin qrafikdə 68,7%-dən yuxarı (sağa) artımına səbəb olacaqdır. 

Qrafikə əsasən demək olar ki, mənfəətin həcminə satışın həcmi və maya dəyərinin 

sabit xərlərə aid hissəsi birbaşa təsir göstərir. Mstəqim materiala müstəqim əmək haqqı 

xərcləri  və məhsulun  həcminə proporsional dəyişən üstəlik xərcləri birləşdirən dəyişən 

xərclər satışdan pul gəlirinin  artımına proporsional olaraq artır. Cünki məhsul vahidinin 

qiymətində onların  payı dəyişmir. Deməli, mənfəətin satışın həcmi və məhsulun maya 

dəyəri arasında  əlaqəsindən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki,  məhsul satışından əldə 

olunan mənfəət  yalnız satılmış məhsulun miqdarından deyil, eləcə də xərclərin məhsul 

vahidinə aid ediləcək hissəsindən asılıdır. İqtisadi təhlildə sonuncu amilə xüsusi diqqət 

verilir. 

Maksimum mənfəət əldə etməyə maraqlı olan sahibkarlar sabit xərclərin ümumi 

səviyyəsinin aşağı salınması ehtiyyatlarını  dərindən öyrənməyə cəhd edirlər. Bu məqsədlə 

növbəti büdcə dövrünə daxil etmək ücün onların qabaqcadan hesablanması aparılır. Lakin 

məhsul istehsalı və satışı həcminin artması  sabit xərclərə aid olan ayrı-ayrı xərc növlərinin 

də artımına səbəb olur. Buna görə də məhsul  vahidinin qiymətində sabit xərclərin payının 

azalmasını təmin edən büdcə optimal hesab edilir.  

 

3.2. İstehsalın zərərsizlik səviyyəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi  

 

Bazar münasibətləri şəraitində zərərsiz işləmək xərcləri qarşılamaq, müəssisə 

fəaliyyətinin   davam etdirilməsi ücün zəruri şərtdir. Mülkiyyət  formasından asılı 

olmayaraq bütün sahibkarlar  «xərclərini cıxarmalıdır» prinsipinə  tam əməl edilməklə 

fəaliyyət  göstərməlidirlər.  Buna baxmayaraq sabit qiymət siyasəti olmadan bazarın tələbi 

daim dəyişilən indiki zamanda xərclərini  cıxara bilməyən, istehsal-satış fəaliyyətini 

zərərlə  başa vuran müəssisələr cox olur. Belə müəssisələrdə  zərərsizlik zonasını – 

rentabellik  astanasını təyin etmək, təsərrüfatdaxili imkanlar hesabına mənfəətin artırılması  

və rentabelliyin yüksəldilməsi yollarını axtarıb tapmaq tələb olunur. 
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Mənfəətlilik (zərərsizlik) məhsul satışının həcmindən, onun istehsalı və 

reallaşdırılmasına cəkilən xərclərdən bilavasitə asılıdır. Qiymətlərin sərbəstləşdirildiyi 

indiki  dövrdə qiymət amilinin hesabına mənfəəti coxaltmaq imkanları məhduddur. 

Tələblə təklif arasında böyük uyğunsuzluq şəraitində yüksək inkişaf qiymətlərindən 

istifadə etməklə mənfəətin coxaldılmasına nail olunduqda isə dövlət orqanları tərəfindən 

müvafiq iqtisadi  sanksiyalar tətbiq olunur. 

Satışın zərərsizlik səviyyəsi dedikdə elə bir hal nəzərdə tutulur ki, biznes 

fəaliyyətindən nə gəlir  əldə edilir, nə də zərər. Bu müəssisənin mənfəət əldə etməsi ücün 

zəruri olan pul gəliridir. Həmin səviyyəni natural ifadədə məhsul vahidi kimi də müəyyən 

etmək olar ki, onların satışından əldə edilən pul gəliri xərcləri  örtür, əlavə  satılan hər 

məhsul vahidi müəssisəyə mənfəət gətirir. 

Faktiki realizə edilmiş məhsulun miqdarı ilə onun zərərsiz həcmi arasındakı fərq 

təhlükəsizlik (mənfəət) zonası adlanır və onun artması ilə  müəssisənin maliyyə vəziyyəti  

möhkəmlənir. 

Satışın zərərsiz həcmi və  müəssisənin təhlükəsizlik zonası biznes planların tərtibi, 

idarəetmə  qərarlarının qəbul ediləməsi, müəssisənin fəaliyyətinin  qiymətləndirilməsi 

zamanı əsas göstərici hesab olunur.  

Mənfəətin səviyyəsinin məhsul satışının həcmindən və maya dəyərindən asılılığını 

hesablamaq ücün həmin amillərin nisbətinin müxtəlif variantlarını tədqiq edərkən hər dəfə 

rentabellik qrafikinin tərtib edilməsi müəyyən cətinliklər doğurur.  Bu məsələni həll etmək 

ücün satışın həcminin kritik nöqtəsini analitik hesablama yolu ilə müəyyən etmək ücün 

düsturların işlənməsi və onlardan istifadə məqsədəuyğun hesab olunur.  
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  Şəkil 3.3.   Satışın rentabellik qrafiki 

Bu məqsədlə satılmış məhsulun rentabellik qrafikinin müəyyən dəyişikliklə 

modifikasiyası hesab olunan aşağıdakı qrafik tərtib edilir (şəkil  3.3). Marjinal gəlir 

qrafikində dəyişən və sabit xərclərin yerləri dəyişilir. 

Məhsul satışı həcminin kritik nöqtəsini analitik yolla hesablamaq ücün tərtib 

ediləcək düsturlarda aşağıdakı şərti işarələrdən istifadə ediləcəkdir. 

N- satış  həcminin kritik nöqtəsi; 

Mg – marjinal gəlirin ümumi məbləği; 

Mgd – məhsul vhidinə marjinal gəlirin məbləği; 

DU- satışdan pul gəlirində marjinal gəlirin xüsusi cəkisi; 

DUi- məhsul vahidinin qiymətində marjinal gəlir dərəcəsi; 

Pi -məhsul vahidinin qiyməti; 

Xs-sabit xərclər; 

Xd-dəyişən xərclər; 

Ms-satışdan mənfəət; 

Pg-satışdan pul gəliri; 

K-natural ölcüdə satılmış məhsulun miqdarı; 

Xdi-məhsul vahidinə dəyişən xərclər. 

Qrafikə  və marjinal gəlirin  müəyyən edilməsinə müvafiq olaraq şərti işarələrdən 

istifadə etməklə marjinal gəlirin hesablanması düsturunu yazaq: 

  Mg=Ms+Xs
                (1) 

Satış həcminin kritik nöqtəsində marjinal gəlir sabit xərclərə bərabərdir. Qrafikə 

əsasən marjinal gəliri satışdan pul gəliri ilə dəyişən xərclərin fərqi kimi də hesablamaq 

olar: 

          200               400                600                800             1000 

              Натурал  юлcцдя  сатышын  щяcмi 
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  Mg = Pg – Xd
 (2) 

Qrafikə əsasən satışdan maksimum pul gəliri 20 mln.pul vahidinə, dəyişən xərclərin 

məbləği isə 8 mln. pul vahidinə bərabərdir. 2- ci düsturdan istifadə etməklə marjinal 

gəlirin ümumi məbləğini hesablamaq olar. (20-8=12 mln.pul vahidi) 

Tərtib  olunmuş qrafikə əsasən aşağıdakı proporsiyanı yazmaq olar 

N: Xs = Pg : Mg
.      

Buradan:  N= Pg ⋅ Xs 
                                                                                            

                                        Mg
 

 Təsərrüfat fəaliyyətini təhlil etdiymiz müəssisədə N=20⋅4:12=6,87 mln.pul vahidi 

təşkil edir.  

 Natural ölcüdə satış həcminin kritik nöqtəsini hesablayarkən nəzərə almaq lazımdır 

ki, sabit xərclərin marjinal gəlirə nisbəti satış həcminin kritik nöqtəsini müəyyən edən 

əmsalı hesablamağa imkan verir. Bizim misalda satış həcminin kritik nöqtəsi 333 ədəd 

(1000⋅4:12) təşkil edəcəkdir.  

  N= K  ⋅ Xs 
    (4) 

                                     Mg
   

Analitk məsələlərin həlli zamanı marjinal gəlirin ümumi məbləği haqqında məlumat 

olmadıqda məhsul vahidinin qiymətində marjinal gəlir stavkası (Mgd) göstərilə bilər. 

Məlum olduğu kimi Mgd= Mg : K=12000000 pul vahidi :1000 natural vahidi=12000 pul 

vahidi. Buradan  da  

Mg
 =K⋅ Mgd           (5) 

Sabit xərclər və marcinal gəlir stavkasına əsasən satış həcminin kritik nöqtəsini 

hesablamaq olar. 

N=4000 min  pul vahidi :12 min pul vahidi= 333 ədəd 

(4) düstur maksimum satış həcminə faiz ifadəsində satış həcminin kritik nöqtəsini 

hesablamağa imkan verir. Bu zaman aşağıdakı düsturu yazmaq olar: 

      N= Xs : Mgd ⋅100         (6) 

Bizim misalda N=4:12⋅100=33,3% 

Marjinal gəlir stavkasını qiymətlə (P) udel dəyişən xərcin fərqi kimi də hesablamaq 

olar. 

  Mgd =P- Dxi     (7) 
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 Onda (6) düsturu aşağıdakı kimi yazmaq olar. 

N= Xs / Pi- Dxi               (8) 

 

Əgər analitik qarşısında müəyyən edilmiş mənfəət məbləğini  əldə etmək ücün 

məhsul satışının həcmini müəyyən etmək vəzifəsi qoyulmuşdursa, onda aşağıdakı 

düsturdan istifadə etmək məqsədəuyğundur. 

  K= Xs
 +Ms            (9) 

         Pi- Dxi   

Əgər müəssisədə cox saylı məhsul istehsal olunursa onda həmin göstəricini dəyər 

ifadəsində hesablamaq olar:  

   Pg =  Xs
 +Ms       (10) 

      DU  

  

  DU = Mg: Pg
            (11) 

Analitik üsulla dəyər göstəricisində təhlükəsizlik zonasını (Tz) müəyyən etmək ücün 

aşağıdakı düsturdan istifadə etmək olar: 

  Tz = Pg –N           (12) 

      Pg
 

Natural ifadədə bir məhsul ücün həmin göstərici aşağıdakı düstur vasitəsilə 

hesablana bilər: 

   Tz = K-N            (13) 
    K 

Verilmiş qrafiklər və analitik hesablamalar göstərir ki, satışın zərərsiz səviyyəsi və 

təhlükəsizlik zonası sabit və dəyişən xərc məbləğindən, eləcə də məhsulun qiyməti 

səviyyəsindən asılıdır. Qiymətin yüksəldiyi şəraitdə sabit xərcləri örtmək ücün az məhsul 

realizə edilməlidir, əksinə qiymət səviyyəsinin aşağı düşməsi şəraitində satışın zərərsiz 

həcmi artır. Udel dəyişən xərclərin və sabit xərclərin artımı  rentabellik astanasını artırır və 

təhlükəsizlik zonasını azaldır. 

Bu baxımdan  hər bir müəssisə sabit xərclərin azaldılmasına calışır. Məhsul 

vahidinə  sabit xərc səviyyəsinin, satışın zərərsiz həcminin azalmasını və təhlükəsizlik 

zonasını artırmağa imkan verən plan optimal hesab edilir. 
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Şərti rəqəmlərlə  həmin problemləri nəzərdən kecirək. Fərz edək ki, məhsul 

vahidinin qiyməti 20 min manatdan 19 min manata, udel dəyişən xərclər 12 min manatdan 

10 min manata, sabit xərclərin məbləği 4000 mln. manatdan 3600 mln. manata, istehsalın 

həcmi 1000 ədəddən 920 ədədə azalmışdır. Onda satışın yeni zərərsiz səviyyəsi aşağıdakı 

kimi olacaqdır. 

  N= 3600  = 400 ədəd 
        19-10   

Satışın zərərsiz səviyyəsinin dəyişməsinə təsir edən amilləri qiymətləndirək: 

  No=   4000   = 500  
           20-12 

 

Nşərti 1 =  3600  = 450  
     20-12 

 

Nşərti 2  =  3600  = 514 
      19-12 

  

N 1  =  3600   = 400 
           19-10 

Buradan da, satışın zərərsizlik səviyyəsi dəyişmişdir: 

1) Sabit xərc məbləğinin dəyişməsi hesabına; 

          450-500=-50 ədəd 

2) Satış qiymətinin dəyişməsi hesabına: 

514-450=+64 ədəd 

3) Məhsul vahidində dəyişən xərclərin dəyişilməsi hesabına: 

    400-514=-114 ədəd 

 Yekunu: 400-500=-100 ədəd 

   (-50)+64+(-114)=-100 ədəd 

 Müəssisənin təhlükəsizlik zonasının  amilli təhlili ücün aşağıdakı moduldan istifadə 

etmək məqsədəuyğundur: 

   Tz=K-N  _   K-Xs/ (Pi- Dxi)            (14)  
           K                K 

 Tzo=(1000-500)/1000=50% 
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 Tz şərti 1=(920-500)/ 920=45,6% 

 Tz şərti 2=(920-450)/ 920=51,1% 

 Tz şərti 3=(920-514)/ 920=44,1% 

 Tz1  = (920-400)/ 920=56,5% 

 Bütövlükdə təhlükəsizlik zonası 6,5% (56,5-50) artmışdır. Bu artım aşağıdakı 

amillər hesabına olmuşdur. 

1) Satış həcminin dəyişməsi; 

  45,6-50=-4,4% 

2) Sabit xərclərin dəyişməsi; 

  51,1-45,6=+5,5% 

3)Satış qiymətinin dəyişməsi; 

  44,1-51,1=-70% 

4) Məhsul vahidinə dəyişən xərclərin dəyişməsi; 

  56,5-44,1=+12,4% 

 Cox saylı məhsul istehsalı üzrə satışın təhlükəsiz həcminin dəyər ifadəsində 

müəyyən edilirsə, onda amilli təhlil ücün aşağıdakı moduldan istifadə etmək 

məqsədəuyğundur. 

N=  Xs  =   Xs                    =   Xs                            (15)           
       DU      ∑(UDi⋅Dui)            ∑( Udi(Pi-Dx

i)/Pi 
 

 Marjinal təhlil  vasitəsilə yalnız satış həcminin kritik səviyyəsi deyil, eləcə də sabit 

xərc məbləğini və digər amillərin nəzərdə tutulmuş səviyyəsinə görə məhsulun qiymətini 

müəyyən etmək mümkündür. Marjinal gəlirin və satışın həcminin nəzərdə tutulmuş 

səviyyəsində sabit xərclərin kritik səviyyəsi aşağıdakı düsturla müəyyən olunur: 

  Xs=K(Pi- Dxi); və ya Xs=K⋅Ms və ya Xs=Pg⋅ DU 

 Bu  hesablaşmanın mahiyyəti nəzərdə tutulmuş satış həcmi, məhsul vahidinə düşən 

xərclər və qiymətin  şəraitində marjinal gəlirlə örtülən sabit xərclərin maksimum mümkün 

həcminin müəyyən edilməsi ilə xarakterizə olunur. Əgər sabit xərclər həmin səviyyəni 

örtürsə müəssisə zərərlə işləyəcək. 

Satışın həcminin sabit və dəyişən xərclərin nəzərdə tutulmuş səviyyəsinə görə 

məhsulun qiymətinin kritik səviyyəsi aşağıdakı qaydada hesablanır: 
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 Pkr = Xs + Dxi       

                K     

 

3.3. Marjinal gəlir kateqoriyasına əsaslanan amillərin mənfəətə təsirinin təhlili və 

onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

 

Məhsul satışından əldə edilən mənfəətə müxtəlif amillərin təsirini təhlil edərkən 

analitik hesablamalarda mənfəətin marjinal gəlir kateqoriyasını özündə əks etdirən 

düsturlardan istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisə 

rəhbərləri  faktiki maliyyə nəticələrinin onların  standart həlli ilə müqayisəsinə əsasən 

təhlilə  vaxt sərf etməkdən cox gələcəkdə maksimum mənfəət əldə edilməsi variantlarının 

öyrənilməsinə meyl göstərir. Bu rəqabətə davam gətirməklə maksimum mənfəət əldə 

etmək istəyindən irəli gəlir. Müəssisə rəhbərləri  gələcəkdə məhsul istehsalı və satışının 

təhlilinin müxtəlif variantlarını müqayisə etmək ücün mənfəətin təhlilində o qədər də 

mürəkkəb olmayan düsturlardan istifadə metodikasına cox meyl göstərir. Lakin həmin 

düsturlar faktiki standartla müqayisəsini  də təmin edir. 

Şərti götürülmüş məlumatlardan istifadə etməklə satılmış məhsulun miqdarı və 

strukturunun satışdan mənfəətə təsirini  hesablamaq ücün aşağıdakı  3.2 saylı cədvəlin 

məlumtlarından istifadə edək. 

    Cədvəl 3.2. 

                 Satılmış məhsulun strukturası 

Məmulatın adı Məhsul vahi-

dinin qiyməti 

Məhsul vahi-dinə 

düşən dəyişən 

xərc 

Ümumi satışın tərkibində məmulatın xüsusi 

cəkisi, % 

Tapşırıq üzrə Faktiki  

A məhsulu 12 7 28 30 

B məhsulu 7 5 20 - 

C məhsulu  18 11 30 35 

D məhsulu  15 7 22 35 

 

Bu məlumatlardan  başqa satışdan pul gəliri tapşırığı  260 min pul vahidi nəzərdə 

tutulsa da bu rəqəm 280 min pul vahidi, sabit xəclər isə 80 min pul vahidi olmuşdur. 
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Analitik hesablamaları aparmaq ücün (8) düsturdan istifadə etmək 

məqsədəuyğundur. Cünki mənfəətin  həcminə yalnız satış həcmi deyil, eləcə də satışın 

strukturunun dəyişilməsi də təsir göstərmişdir. Sonuncu amilin dəyişməsi satışdan pul 

gəlirində marjinal  gəlirin xüsusi cəkisinə təsir göstərir və Ms=Pg⋅DU-Xs düsturunda  

satışın  həcmini əks etdirən dəyişən həcmdə əmsal kimi cıxış edir. 

Tapşırıq üzrə satışdan mənfəətin hesablanması aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır. 

Əvvəlcə hər bir məhsul növü ücün məhsul vahidinin qiymətində marcinal gəlirin xüsusi 

cəkisi hesablanır: 

A məhsulu üzrə        (12-7):12=0,42 

B məhsulu rəfi üzrə (7-5):7=0,28 

C məhsulu üzrə        (18-11):18=0,39 

D məhsulu üzrə     (15-7):15=0,53 

Sonra satışın bütün həcmi üzrə DU hesablanır: 

0,42⋅28+0,28⋅20+0,39⋅30+0,53⋅22  = 11,76+5,6+11,7+11,66  = 0,41      
100       100 

indi (8) düstura əsasən mənfəəti hesablayaq: 

 Ms=260⋅0,41-80=26,6 min pul vahidi 

Eyni metodika ilə faktiki icra səviyyəsini müəyyən edək: 

A məhsulu üzrə  (12-7):12=0,42 

C məhsulu üzrə  (18-11):18=0,39 

D məhsulu üzrə  (15-7):15=0,53 

DU =  0,42⋅30+0,39⋅35+0,53⋅35 = 12,6+13,65+18,55 =0,44 
                           100                                  100 

Ms=280⋅0,44-80=43,2 min pul vahidi 

Beləliklə, satışdan mənfəətin həcmi tapşırıq səviyyəsi ilə müqayisədə faktiki 16,6 

min pul vahidi (43,2-26,6) artmışdır. Təhlilin növbəti mərhələsində mənfəətin artmasına 

satışın həcmi və strukturunun təsiri müəyyən edilir. 

Sözsüz ki, satılmış məhsulun miqdarının artımı son nəticədə mənfəətin mütləq 

məbləğinin artımına səbəb olur. Sabit struktur şəraitində satışdan pul gəlirində marjinal 

gəlirin orta xüsusi cəkisinin dəyişməz qaldığını hesab etməyə imkan verir. Satışdan pul 

gəlirinin artımı nəticəsində  marjinal gəlirin artımı 8,2 min pul vahidi (280-260) ⋅0,41 
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təşkil edir. 2-ci qrafik sübut edir ki, satışın həcminin kritik nöqtəsindən yuxarı marjinal 

gəlir və satışdan mənfəətin həcmi eyni məbləğdə artır. Deməli, hesab etmək olar ki, 

satılmış məhsulun miqdarının artması hesabına mənfəət 8,2 min pul vahidi artmışdır.  

Əksinə, satışın  strukturunda baş vermiş dəyişiklik marjinal gəlirin orta xüsusi 

cəkisinin dəyişilməsinə səbəb olur. Bu göstəricinin artım və ya azalma meyli müşahidə 

edilə bilər. Bizim misalda marjinal gəlirin orta xüsusi cəkisi artmışdır. Marjinal gəlirin 

mütləq məbləğinin  artımını hesablayaq: 

(0,45-042) ⋅280=+8,4 min pul vahidi 

həmin məbləğdə satışın strukturunun dəyişilməsi hesabına mənfəət artmışdır. 

Satışdan mənfəətin artımına hər iki amilin təsirinin yekunu 16,6 min pul vahidi (8,2+8,4) 

təşkil etmişdir. 

Qiymət səviyyəsinin mənfəətə təsiri büdcə hesablaşmalarının müxtəlif variantları 

ücün qiymətlərin müəyyən edilməsi zamanı təhlil edilir. Faktiki nəticələrin büdcə 

nəticələri ilə analitik müqayisəsi prosesində  qiymətin dəyişilməsinin satışdan mənfəətə 

təsiri qiymətləndirilir. 

Satış strukturunun variantlarının secilməsi zamanı bazarın  tələbatı, rəqib tərəfindən 

satılan eyni məhsulun qiyməti və eləcə də həmin satış şəraiti ücün sabit xərclərin ümumi 

məbləği nəzərə alınmaqla hər bir növ məhsula qiymətin təyin olunması məsələsi həll 

edilir. Hər bir variant ücün satışdan pul gəlirinin və mənfəətin büdcə göstəricilərinin 

hesablanması marjinal gəlir göstəricisindən istifadəyə əsaslanan düsturlar vasitəsi ilə 

həyata kecirilir. 

Faktiki məhsul satışı bir sıra səbəblərdən büdcədə nəzərdə tutulmuş və ya standart 

qiymətdən yüksək və ya aşağı ola bilər. Faktiki qiymətlərin aşağı olması variantını 

nəzərdən kecirək. 

Fərz edək ki, satış zamanı D məhsulunun müəyyən hissəsi aşağı qiymətlə (15 pul 

vahidi əvəzinə 10 pul vahidi) satılmış və aşağı qiymətə satılmış məhsuldan pul gəliri 

ümumi pul gəlirinin 270 min pul vahidinin 10%-ni təşkil edir. Bu dəyişikliyin mənfəətə 

təsirini aşağıdakı qaydada hesablamaq olar. 

A məhsulu üzrə     Mx=(12-7):12=0,42 

C məhsulu üzrə     Mx=(18-11)=0,39   
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D məhsulu üzrə   Mx=(15-7):15=0,53  

aşağı qiymətə satılmış D məhsulu ücün Mx=(10-7):10=0,3  

 Faktiki  satışın bütün həcmi ücün  məhsul vahidinin qiymətində marjinal gəlirin orta 

xüsusi cəkisini hesablayaq:  

  Mx = 0,42 ⋅30+0,39⋅35+0,53⋅25+0,3⋅10 = 12,6+13,6+13,2+3 = 0,42 
          100                                           100 

Buradan da satışdan mənfəətin həcmi M=270⋅0,42-80=33,4 min pul vahidi təşkil 

edəcəkdir.  

Beləliklə, D məhsulu üzrə qiymətin aşağı düşməsi satışdan mənfəətin azalmasına 

səbəb olmuşdur. (33,4-43,2=-9,8 min pul vahidi)   

Qeyd etmək lazımdır ki, təcrübədə bəzən məhsulların bəzi hissəsi onun tam maya 

dəyəri səviyyəsindən aşağı qiymətə satılır. Göründüyü kimi müəssisədə D məhsulu aşağı 

qiymətə satılmışdır. Təhlil prosesində onun maya dəyəri hesablanmasa da büdcə üzrə 

satışdan mənfəət marjinal gəlirin ümumi məbləğinin 24,9%-ni (26,6:106,6⋅100) təşkil edir. 

Aşağı qiymətə satılmış məhsul üzrə marcinal gəlir stavkası 3 pul vahidi və ya büdcəyə 

nəzərdə tutulmuş 8 pul vahidinin 37.5%-ni təşkil edir.  

Marjinal gəlir stavkasında sabit xərclərin payı 62,5%(100-37,5) təşkil etməlidir. 

Deməli, D məhsulu üzrə aşağı qiymət bu məhsulun tam maya dəyərindən azdır. Əlbəttə, 

bu məhsulun müəyyən hissəsinin aşağı qiymətə satılması ilə əlaqədar  satışdan əldə olunan 

mənfəətin həcmi 9,8 min pul vahidi azalsa da sabit xərclərin 9,8/(8-3) ⋅3=5,9 min pul 

vahidinə bərabər hissəsini ödəmişdir. Bu onunla əlaqədardır ki, marjinal gəlirin tərkibinə 

mənfəət və sabit xərclər daxildir. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə təhlil prosesində marjinal gəlir göstəricisindən istifadəyə 

əsaslanan düsturlar analitik hesablamaların aparılmasında hər növ məhsul vahidinə düşən  

sabit xərclərin təsərrüfatı ilə müəyyən edilir.  Müəssisə rəhbərliyi aydındır ki, aşağı 

qiymətə satılan məhsul üzrə marjinal gəlir 15,7(9,8+5,9) min pul vahidi təşkil edə bilər və 

onun dövrdən bir hissəsini müəssisə əldə edəcəkdir və həmin məbləğ hər şeydən əvvəl 

sabit xərcləri örtəcəkdir. Bu hesabla da o, məhsulun müəyyən hissəsinin aşağı qiymətə 

satılmasına razılıq vermişdir. 
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Sabit xərclərin satışdan əldə edilən mənfəətə təsirini qiymətləndirərkən büdcə üzrə 

satışdan mənfəətin bu və ya digər variantının hesablanmasında onların səviyyəsinə xüsusi 

diqqət verilməlidir. Bu səbəbdən əvvəlcə sabit xərclərin səviyyəsini qiymətləndirək. M=Pg 

⋅Mx-Xs düsturundan aydındır ki,  sabit xərc məbləği nə qədər az olarsa satışdan mənfəətin 

həcmi də artır. 

Satışdan mənfəətin büdcə üzrə hesablanması zamanı qeyd etdik ki, sabit xərclərin 

xüsusi cəkisi marcinal gəlir məbləğində 62,5% təşkil edir. Bu o deməkdir  ki, satış 

həcminin kritik nöqtəsi də həmin səviyyədə yerləşir. Marcinal gəlirin müəyyən edilməsi 

qrafikində həmin nöqtə sağa doğru cəkilmişdir. Sifariş paketinin azalması hallarında  

(37,5%-dən cox) müəssisə ziyanla işləyəcəkdir. 

Mənfəəti artırmaq və həmin nöqtəni sola meylinə nail olmaq ücün marcinal gəlir 

məbləğinin tərkibində sabit xərclərin xüsusi cəkisini azaltmaq lazımdır.  Buna iki yolla 

nail olmaq olar: ya sabit xərclərin mütləq məbləğini aşağı salmaq və ya satışın həcmini və 

imkan daxilində satışdan pul gəlirinin tərkibində marjinal gəlirin xüsusi cəkisini artırmaq 

(istehsal gücünün artırılması və məhsul buraxılışı və satışının strukturunun 

yaxşılaşdırılması hesabına). 

Müəssisənin istehsal gücünün genişləndirilməsi hesabına satışın həcmi artdıqda 

büdcə hesablaşmalarında  sabit xərc məbləği də artırılır. Lakin bu artım nəzərdə tutulan 

satışın həcminin artımını ötməməlidir, əks halda, mənfəətin nəzərə carpacaq dərəcədə 

artımına nail olmaq mümkün olmayacaqdır. 

Sabit xərclərin faktiki və büdcə səviyyəsinin müqayisəsi zamanı nəzərdə saxlamaq 

lazımdır ki, sabit xərclərin təsnifatına uyğun olaraq faktiki icra zamanı onların səviyyəsi 

büdcə üzrə səviyyədən fərqlənməməlidir. Lakin böyük olmayan bu şərt büdcənin faktiki  

icrasını yekunlaşdırarkən onların səviyyəsinə düzəliş etməyə imkan verir. 

Sabit xərclərin təsnifatını şərh edərkən qeyd etdik ki, rəhbərliyin ixtiyarında olan 

hissə kritik halda rəhbərliyin təşəbbüsü ilə azaldıla bilər. Bu halda sabit xərclərin faktiki 

məbləği  arasında kənarlaşma yaranacaqdır, daha doğrusu azalacaqdır. 

Məlumdur ki, maya dəyəri üzrə standartdan kənarlaşma (əsasən artıq xərc)  cox 

zaman ucotda göstərilir, konkret məhsul növü göstərilməyən  satışdan mənfəət hesabına 

aid edilir. Təbii ki, bu səbəbdən faktiki mənfəət azalır və   M=Pg ⋅Mx-Xs düsturunda hər bir 
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amilin mənfəətə təsirinin hesablanması zamanı maya dəyəri üzrə standartdan kənarlaşma 

şərti olaraq sabit xərc üzrə kənarlaşma ilə birləşdirilir. Lakin balans hesablamalarında 

amillər üzrə kənarlaşmalar müəyyən edilərkən maya dəyəri üzrə kənarlaşma öz adı ilə 

təyin edilməlidir.  

Əvvəlki hesablamalarda satışdan əldə edilən mənfəətin dəyişilməsinə təsir edən 

amillərin təsirini balans yolu ilə ümumiləşdirmək olardı. Lakin analitik müqayisə ücün 

istifadə olunan misal həmin şərti nisbətən dəyişmiş olur. Mənfəətin  satışdan pul gəlirinin, 

satışın strukturunda və sabit xərclərin büdcə və faktiki səviyyəsini bu fəslin 1-ci, 2-ci 

bölməsində  olduğu kimi (satışın müəyyən hissəsinin aşağı qiymətə satılması nəzərə 

alınmaqla) saxlayırıq. 

Satışdan əldə edilən  faktiki mənfəətin məbləğini hesablayaq: 

270⋅0,42-86=27,4 min pul vahidi 

(Maya dəyəri üzrə artım 9 min pul vahidi olmuş və icra zamanı rəhbərliyin göstərici 

ilə onların nəzarətində olan sabit xərclərin 3 min pul vahidi həcmində azaldılması 

nəticəsində sabit xərclər 80+9-3=86 min pul vahidi təşkil etmişdir). Deməli, mənfəətin 

artımı 0,8(27,4-26,6) min pul vahidi təşkil etmişdir ki, həmin məbləğ təhlil obyekti kimi 

cıxış edir. 

Məlumdur ki, faktiki icra zamanı məhsulun qiymətinin saxlanması və dəyişilməsi 

hallarında dəyişən xərclərin mütləq məbləği dəyişməmiş, lakin satışdan pul gəlirində onun 

nisbi məzmunu dəyişilmişdir. Faktiki icra ücün satışdan pul gəlirində dəyişən xərclər 58% 

təşkil etmişdir, cünki marjinal gəlir vahidin 0,42 hissəsi və ya 42% olmuşdur. Bu səbəbdən 

dəyişən xərclərin mütləq məbləği 156,6 min pul vahidi (270⋅58:100) təşkil edəcəkdir. 

Satışdan pul gəlirinin tərkibində, marjinal gəlirin orta xüsusi cəkisi 0,44 və ya 44% 

olduğunu nəzərə alsaq onda satışdan pul gəlirində dəyişən xərclər 56%(100-44) təşkil 

edəcəkdir. Bu səviyyəni dəyişən xərclərin ümumi məbləği ilə eyniləşdirək. Büdcə 

hesablaşmaları ücün qəbul edilmiş qiymət ilə  faktiki satılmış bütün məhsul üzrə satışdan 

pul gəlirini hesablayaq. Bu məbləğ 156,6:56⋅100=280 min pul vahidi  təşkil edəcəkdir. 

İndi müxtəlif amillərin satışdan əldə edilən mənfəətə təsirinin hesablanması 

ardıcıllığını təkrar edək. (min pul vahidi ilə): 

1. Satılmış məhsulun miqdarının artması hesabına: (280-260)⋅0,41=+8,2 
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2. Struktur dəyişikliyi hesabına: 280 ⋅(0,44-0,41)=+8,4 

3. Qiymətin dəyişilməsi hesabına: 270⋅0,42-280⋅0,44=-9,8 

4. Maya dəyəri üzrə kənarlaşma hesabına – 9 

5. Sabit xərclərin azaldılması hesabına     +  3 

Amillərin yekunu       0,8 

Beləliklə, yuxarıda göstərilmiş amillərin təsirinin yekun  məbləği (0,8 min pul 

vahidi) təhlil obyekti ilə eyni məbləği təşkil edir. 

Satışdan əldə edilən mənfəətə ayrı-ayrı amillərin təsirinin nəzərdən kecirdiyimiz 

analitik hesablanması büdcə göstəriciləri ilə faktiki göstəricilərin müqayisəsi ilə həyata 

kecirilir. Hesablamalar  mənfəətə satışın həcmi, onun strukturu və satılmış malların maya 

dəyəri arasında qarşılıqlı əlaqəsi ilə müəyyən edilən asılılıqdan istifadə etməklə tez bir 

zamanda həyata kecirilir. Bu zaman hər bir məhsul növü üzrə bir başa hesablama yolu ilə 

mənfəəti müəyyən etmək mütləq deyildir. 

Bu hesablamalar ona əsaslanır ki, sabit xərclərin bütün məbləği satışdan əldə edilən 

nəticələrə aid edilməlidir. Əgər satılmamış mal qalığı və ya bitməmiş istehsalat olarsa, 

onda onlar ucotda dəyişən xərclər səviyyəsində qiymətləndirilməlidir. Satışın nəticələrinin 

təhlilinin bu metodologiyası direkt-kostinq sistemi üzrə istehsal ucotunun təşkili ilə daha 

yaxşı uzlaşır. Bu metodika maliyyə və istehsalat ucotunun inteqrasiyası qaydalarına zidd 

deyildir. 
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NƏTİCƏ 

 

Dissertasiya işində aparılmış tədqiqatın yekunlarını ümuimləşdirərək aşağıdakı 

nəticələri cıxarmaq və müəyyən edilmiş nöqsan və catışmazlıqları aradan qaldırmaq ücün 

aşağıdakı təkliflər paketini vermək olar:  

1. Müasir dövrdə mənfəət, təsərrüfat subyektlərinin istehsal, investisiya, kommersiya 

və maliyyə fəaliyyətinin yekun nəticə göstəricisi olmaqla, baş verən iqtisadi keyfiyyət 

dəyişikliklərini özündə əks etdirir. Maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təhlilinin 

mənfəət və rentabellikdən başlanılması məqsədəuyğun sayılır. Müasir şəraitdə mənfəətin 

idarə olunması onun formalaşması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi prosesinin sistemli 

təhlili metodikasının işlənib hazırlanmasını obyektiv zərurətə cevirir. Belə bir metodika 

həm daxili istifadəcilər və həm də xarici istifadəcilər ücün vacib olmaqla, mənfəətin 

mütləq məbləğinin, təsiscilərin və səhmdarların gəlirlərinin artırılması üzrə müəssisənin 

potensial imkanını müəyyən etməyə və təsərrüfat subyektlərinin maliyyə «sağlamlığını» 

dəqiq proqnozlaşdırmağa imkan verir.           

2. Müasir şəraitdə təşkilatlarda maliyyə nəticələrinin təhlilinin metodlarının tətbiqi 

mütləqdir, çünki müəssisənin maliyyə hesabatı məlumatlarının nə dərəcədə düzgün və 

etibarlı olması, təhlilin nəticələrinin obyektivliyindən asılıdır. Əsaslanmış qərarlarla 

maliyyə-təsərrüfat fəliyyətinin idarə olunması, investisiyanın əsas istiqamətlərinin qanuna 

uyğun müəyyən edilməsi, son nəticədə ölkə iqtisadiyyatının inkşaf sabitliyini təmin edir. 

Bu baximdan inflyasiya şəraitində aşağıdakıların nəzərə alınması vacib hesab edilir: bazar 

qiymətinin formalaşması və istehsal xərclərinin səviyəsinə nəzarət; istehsalın 

avtomatlaşdırılması və yeni texnologiyanın tətbiqi yolu ilə əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsi; marketinq tədqiqatları; aktivlərin səmərəli idarə edilməsi; nağd pulların və 

debitor borclrının minimum endirilməsi, kreditor borclarından istifadə edilməsi.                      

3. Mühasibat uçotunda mənfəətin real göstəricilərinin formalaşdırılması üçün aşağıdakı 

şərtlər: təşkilatın xərclərinin onların ödənilməsi mənbələrin əmüvafiq surətdə 

bölüşdürülməsinin (bölgüsünün) düzgünlüyü; istehsal məsrəflərinə aid edilən xərclər; 
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maliyyə nəticələrinin dəyişilməsinə aid edilən xərclər; qeyri-istehsal hesablarına aid 

edilən xərclər; qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması təmin 

edilməlidir. 

4. Təşkilatın xərclərinin vaxt əlaməti üzrə bölgüsünün düzgünlüyü. Bu məqsədlə 

mühasibat uçotunda “Uzunmüddətli qiymətləndirilmış öhdəliklər” adlı 41-ci  maddənin 

412-ci “Üzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri” hesabı  və digər öhdəliklər hesabları üzrə 

tətbiq edilir. “Uzunmüddətli qiymətləndirilmış öhdəliklər” adlı 41-ci  maddənin hesabları 

üzrə analitik uçot öhdəliklərin növləri üzrə aparılır. Təşkilatın uçot siyasətinə dair qaydada 

və ya əmrdə öhdəliklərin növləri, onların hesablanması üsulları, habelə ilin sonunda 

müvafiq hesabların bağlanması qaydası müəyyən edilməlidir.   

5. Sənayedə, inşaatda, elmi - tədqiqat təşkilatlarında hazır məhsul və bitməmiş istehsal 

qalıqları arasında xərclərin bölgüsü, satışa çəkilən xərclərin göndərilmiş mallar 

(məhsullar) və onların anbarlarda qalıqları arasında bölgüsünün düzgünlüyü müəyyən 

edilməlidir. 

6. Satışdan alınan mənfəətin məbləği təşkilatın qəbul etdiyi uçot siyasəti elementlərindən: 

kommersiya təşkilatında tətbiq edilən istehsal və tədavül məsrəflərinə silinən material 

ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi metodundan (materialların vahidinin qiymətləri üzrə, orta 

qiymətlərlə, FİFO və ya LİFO metodu ilə); əsas fondların amortizasiyasının və qeyri - 

material aktivlərin hesablanmasının tətbiq edilən üsullarından asılıdır.                                         

7. Analoji sürətdə sonrakı təhlil vergiqoymadan əvvəl mənfəətin (balans mənfəətinin) hər 

bir tərkib elementinin ətraflı öyrənilməsinə yönəlməlidir. Bu məqsədlə mühasibat uçotu 

məlumatlarından (“Ümumi mənfəət (zərər) üzrə 801-cı hesabın debet və kredit 

əməliyyatlarının qeydləri) istifadə etmək lazımdır. Ətraflı təhlil zamanı maliyyə 

əməliyyatlarından məhz hansı faizlər alınmasını (hesablamasını) müəyyən etmək olar. Sair 

əməliyyat gəlirləri və xərcləri üzrə əmlakla məhz hansı əməliyyatlar aparılmasını, zərərli 

əqdlərin olub-olmamasını aydınlaşdırmaq arzu edilmişdir. Əgər belələri olmuşdursa, onda 

onların təşəbbüskarının kim olmasını, zərərlərin hansı səbəbdən baş verməsini və onların 

təqsirkar şəxslərin hesabına ödənilməsinin mümkün olmasını aydınlaşdırmaq lazımdır. 

Keçmiş illərin borclarının və zərərlərinin silinməsinə sərf olunmuş satışdan kənar xərclər, 

ödənilmiş cərimələr, penyalar, dəbbələmə pulları çox dəqiq surətdə öyrənilməlidir. 



66 
 

Satışdan kənar zərərlərin bütün növləri üzrə təqsirkar şəxsləri müəyyən etmək, habelə 

gələcəkdə belə zərərlərə yol verilməməsi üzrə təşkilati-texniki tədbirlər hazırlayıb həyata 

keçirmək məqsədəuyğundur.              

8.“Tədavüldə olan bölüşdürülməmiş mənfəət” subhesabında müəyyən vaxt ərzində 

səhmdarlar arasında bölüşdürülməmiş mənfəətin ümumi məbləği toplanır. Mahiyyətcə, 

həmin subhesabın saldosu torpaq, tikili və avadanlıqların və digər maddi ehtiyatlar 

formasında yeni əmlak yaradılması üçün toplanmış vəsaitlərin miqdarını göstərir. Bu 

subhesabın debeti üzrə qeydlər yalnız yeni əmlakın yaradılmasına müvafiq vəsaitlər 

həqiqətən tətbiq edildikdə “İstifadə edilmiş bölüşdürülməmiş mənfəət” subhesabı ilə 

müxabirələşdirməklə aparılır. Vəsaitlərdən istifadə edilməsi əks edildikdən sonra 

“Tədavüldə olan bölüşdürülməmiş mənfəət” subhesabının saldosu bölüşdürülməmiş 

mənfəətin sərbəst qalığının miqdarını göstərir.                                                                       

9. Satışdan əldə edilən mənfəətin amillər üzrə təhlili metodikalarının çoxsaylı variantları 

təklif edilmişdir. Onların öyrənilməsi bizə nəzərdən keçirilən göstəricinin amillər üzrə 

təhlilinə iki əsas yanaşmanı qeyd etmək imkanı verir: təhlil nomenklaturanın 

(assortimentin) ayrı-ayrı mövqeləri üzrə amillərin – satışın həcminin, məhsul vahidinin 

maya dəyərinin və qiymətinin təsirinin bilavasitə hesablanmasını nəzərdə tutur;təhlil, necə 

deyərlər, “ekspress təhlildir”.Təşkilatın operativ idarə edilməsi üçün birinci yanaşma daha 

münasibdir, çünki o, nomenklaturanın (assortimentin) ayrı-ayrı növləri üzrə satışın 

həcminə, məmulatların maya dəyərinə və qiymətinə dair əsaslandırılmış idarəetmə 

qərarları qəbul etmək imkanı yaradır. Bununla belə, menecerin sərəncamında öz 

təşkilatının və rəqib təşkilatların mühasibat hesabatları olan zaman ekspress- təhlil də 

aparmaq lazımdır.                                                                                                                          

10. Təhlili dərinləşdirdikdə satışın həcminin dəyişilməsinin, konkret səbəblərini, maya 

dəyərinin bahalaşmasının səbəblərini və qiymətlərin sonrakı (böhran həddinə çatmamış) 

artırılması imkanlarını aydınlaşdırmaq lazımdır. Satışdan alınan mənfəətin amillər üzrə 

təhlilinin nəticələri əsasında gələcək dövrlər üçün məhsulun buxarılış nomenklaturasının 

və satışı həcminin planlaşdırılması üzrə konkret idarəetmə qərarları, habelə konkret 

məhsul növləri üzrə istehsalın həcminə, onların qiymətlərinə və hər məhsul növü üzrə yol 

verilən xərclərin həddinə aid qərarlar qəbul edilə bilər. 
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11. Milli valyutada pul vəsaitləri və debitor borcu pul vahidi qiymətdən düşdükcə öz 

dəyərini itirir, bu isə təşkilatın öz dövriyyə vəsaitinin bir hissəsini itirməsinə gətirib 

çıxardır. Bundan əlavə, istifadə edilən xammalın, materialların, yanacağın və s. 

qiymətlərinin artması sayəsində dövriyyə aktivlərinə tələbatı artırır. Eyni zamanda əgər 

təşkilatın pul öhdəlikləri milli valyutada ifadə olunmuşdursa, o, həmin öhdəliklər üzrə 

qismən “uda” bilər. 

12. Inflyаsiyаnın mühаsibаt (maliyyə) hesаbаtı göstəricilərinə təsirinin nəzərə аlın-

mаmаsının dоğurduğu fəsаdlаr аşаğıdаkılаrdır: qiymətin аrtmаsının təsiri nəticəsində 

sаtılmış məhsulun mаyа dəyəri istehlак оlunmuş resurslаrın cаri mаyа dəyəri ilə 

müqаyisədə аzаldılmış оlur; mаyа dəyərinin cаri qiymətlərlə deyil, tаriхi qiymətlərlə 

dəyərləndirilməsi inflyаsiyа şərаitində təsərrüfаt subyeкtlərinə özlərinin fəаliyyti prоsesin-

də sərf оlunmuş mаteriаl ehtiyаtlаrının bərpа оlunmаsı və əsаs vəsаitlərin yenilənməsi 

imкаnlаrını аzаldır. Nəticədə resurslаrın bərpа оlunmаsınа yönəldilmiş vəsаitin həcmi 

təşкilаtın reаl tələbаtınа uyğun оlmаyа bilər; qiymətin аrtmаsı şərаitində təşкilаtın mənfəət 

məbləği şişirdilmiş (аrtırılmış) оlur; bərpа qiyməti ilə istehlак оlunmuş  ehtiyаtlаrın 

dəyərinin yenidən hesаblаnmаsı mənfəətin məbləğinin аzаlmаsınа və yа zərərin 

аrtırılmаsınа gətirib çıхаrа bilər; təşкilаtın  каpitаlın sахlаnmаsı və аrtırılmаsı qаbiliyyəti 

hаqqındа infоrmаsiyа təhrif оlunur кi, bu dа, mənfəətin коrpоrаtiv idаrə оlunmаsı mə-

sələləri ilə bаğlı qərаrlаrın qəbul оlunmаsı prоsesində hesаblаmаlаrın səhv edilməsi ilə 

nəticələnir- mənfəət təşкilаtın uzunmüddətli mаliyyə sаbitliyi məqsədi ilə bölüşdürülə 

bilər; təşкilаtın cаri ödəmə qаbiliyyətinin idаrə оlunnmаsı üçün zəruri оlаn debitоr və 

кreditоr bоrclаrının reаl nisbəti hаqqındа infоrmаsiyа  yохdur; mühаsibаt hesаbаtı  

ifоrmаsiyаlаrının müqаyisəliliyi prinsipi pоzulur- vахtа görə müqаyisə reаl оlmur, nə-

ticədə təşкilаtın mаliyyə nəticələrinin və pul ахınlаrının prоqnоz təhlilinin ifоrmаsiyа 

bаzаsının dürüstlüyü аzаlır; каpitаl qоyuluşunun səmərəliliyini səciyyələndirən və 

təşкilаtın biznesinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi sistemində mühüm hesаb оlunаn 

əsаs mаliyyə göstəricilərinin  hesаblаnmаsı təhrif оlunmuş nəticələr fоrmаlаşdırır. Bu, 

qəbul edilən investisiyа qərаrlаrının əsаslаndırılmаsını çətinləşdirir. 
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