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GİRİŞ

Ölkəmizdə iqtisadi inkişafın müasir dövründə müəssisə və təşkilatların
idarəedilməsində mühasibat uçotu və maliyyə hesabatının rolu get-gedə artmaqdadır.
Mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı sahəsində beynəlxalq standartların ölkəmizdə
tətbiq olunması və onların əsasında Azərbaycan iqtisadiyyatının özəlliklərinə
uyğunlaşdırılmış milli standartların yaradılması ölkə iqtisadiyyatının dünyanın inkişaf
etmiş iqtisadi qurumlarına müvəffəqiyyətlə və əlverişli şəkildə inteqrasiyasına və
daha yüksələn templə inkişaf etdirilməsinə hesablanmışdır. Bununla əlaqədar olaraq,
son onillikdə mühasibat uçotu və maliyyə hesabatının bir çox məsələlərində ciddi
dəyişikliklər meydana gəlmişdir. Demək olar ki, mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı
nəzəri və praktiki cəhətdən dəyişikliyə uğramış və müasir bazar iqtisadiyyatının
tələblərinə tamamilə uyğun olan yeni iqtisadi əsaslar üzərində formalaşdırılmışdır.
Bütün bunlar “050402-Mühasibat uçotu və audit” ixtisası üzrə mütəxəssis
hazırlığında

mühasibat-maliyyə

hesabatının

dərindən

öyrənilməsi

zərurətini

şərtləndirmişdir.
Mühasibat-maliyyə hesabatı müəssisənin mühasibat uçotu prosesinin son
məhsulu və uçot informasiyalarının işlənməsinin son mərhələsidir. Mühasibatmaliyyə hesabatında müəssisənin kənar istifadəçilər üçün təqdim etdiyi standart
informasiyalar əks olunur. Ona görə də mühasibat uçotunun tələbələrə öyrədilməsi
prosesində mühasibat-maliyyə hesabatı özünəməxsus şəkildə mühüm yer tutur.
Bunları nəzərə alaraq, “050402-Mühasibat uçotu və audit” ixtisası üzrə bakalabr ali
təhsilinin dövlət standartında mühasibat hesabatının ayrıca fənn kimi tədris olunması
nəzərdə tutulmuşdur. Oxuculara təqdim edilən bu dərslik də həmin standartın
tələblərinə uyğun hazırlanmışdır. Bununla yanaşı, dərsliyin hazırlanmasında
9
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mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı sahəsində ölkəmizdə hal-hazırda tətbiq olunan
beynəlxalq və milli standartların tələbləri də nəzərə alınmışdır.
Dərslik 3 bölmədən və 12 fəsildən ibarətdir. Birinci bölmə 2 fəsildən ibarət olub,
maliyyə hesabatının nəzəri və metodiki məsələlərinə həsr edilmişdir. Burada maliyyə
hesabatının təyinatı, mahiyyəti, normativ tənzimlənməsi, tərkibi, konseptual əsasları
və digər bu kimi məsələlərə baxılır.
“Maliyyə hesabatının ayrı-ayrı tərkib hissələri” adlanan və 5 fəsildən ibarət olan
ikinci bölmədə mühasibat balansı, mənfəət və zərərlər haqqında hesabat, kapitalda
dəyişikliklər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat və uçot
siyasəti, uçot qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər hər biri bir fəsildə olmaqla şərh
edilir.
Üçüncü bölmə 5 fəsildən ibarət olub, burada birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarının, təşkilatların birgə fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatının,
aralıq maliyyə hesabatlarının, hiperinflyasiya şəraitində maliyyə hesabatlarının və
əməliyyat seqmentləri üzrə hesabatın hər birinin mahiyyəti, xarakterik xüsusiyyətləri
və tətbiqi məsələləri verilir.
Dərsliyin sonunda kurs üzrə tövsiyyə olunan ədəbiyyatın siyahısı və əlavələr
verilir. Əlavələrdə “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 31 dekabr 2014-cü il tarixinə konsolidasiya
olunmuş maliyyə hesabatı verilmişdir.
Bu dərslik mühasibat uçotu və maliyyə hesabatının yeni standartlarının tələbləri
əsasında yazılmış ilk dərslik olduğu üçün onun istifadəsi prosesində bəzi nöqsanlar
aşkar edilə bilər. Oxuculardan xahiş olunur ki, belə nöqsanlar haqqında rəy və
təkliflərini bu ünvana göndərsinlər:
Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi-6, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti,
“Mühasibat uçotu və audit” kafedrası. Telefon: +994124926054.
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BÖLMƏ 1. MALİYYƏ HESABATININ NƏZƏRİ VƏ
METODİKİ ƏSASLARI

BU BÖLMƏDƏ:
Fəsil 1. Maliyyə hesabatına giriş
Fəsil 2. Maliyyə hesabatının beynəlxalq və milli
standartları, onların qarşılıqlı əlaqələri
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FƏSİL 1. MALİYYƏ HESABATINA GİRİŞ
1.1. Bazar iqtisadiyyatında maliyyə hesabatlarının təyinatı
1.2.

Azərbaycanda

və

dünya

praktikasında

maliyyə

hesabatının

normativ tənzimlənməsi.
1.3. Maliyyə hesabatının tərkibi
1.4. Maliyyə hesabatından istifadə edənlər
1.5. Maliyyə hesabatlarının harmonizasiyası və standartlaşdırılmasının
zəruriliyi
1.6. Maliyyə hesabatının MHBS-na uyğun transformasiyası

1.1. Bazar iqtisadiyyatında maliyyə hesabatlarının təyinatı
Müasir dünyada informasiyanın rolu dönmədən artmaqdadır. Sahibkarlıq
fəaliyyətində mənfəətin əldə edilməsində və kapitalın artımında öz əksini tapan
işğüzar müvəffəqiyyət iqtisadi informasiyaların keyfiyyətindən asılıdır. İnvestisiya
qərarlarının qəbulu, müştərilərin, malsatanların və diğər işğüzar partnyorların
seçilməsi üçün məlumatların tamlığı və etibarlılığı mühüm şərtdir.
Mühasibat hesabatı dedikdə, istifadəci üçün qəbul ediləsi görünüşdə təqdim
olunan informasiyalar başa düşülür.
Məlum olduğu

kimi, hesabat adətən kağız üzərində tərtib edilərək, kağız

daşıyıcısı formasında təqdim edilir. Lakin müasir dövrdə hesabat həm elektron
formada, həm də digər formalarda tərtib oluna bilər.
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Mahiyyətinə görə hesabat, təşkilatın və bazarın digər subyektlərinin əlaqələndirici
həlqəsi hesab olunur. Eyni zamanda müxtəlif dövrlərdə tərtib edilən hesabatla
qanunvericiliklə

təsbit

olunan

hesabatları

digər

mühasibat

hesabatları

ilə

eyniləşdirmək olmaz. Dövri və qanunvericiliklə təsbit olunan hesabatlar, hər şeydən
əvvəl, dövlətin ehtiyaclarını ödəyir. Bunula yanaşı, qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmayan, lakin daxili ehtiyaclara yönələdilən bəzi informasiyaları da hesabat
formasında qruplaşdırmaq lazım gəlir. Belə hesabatlardan adətən idarəetmə
məqsədləri üçün istifadə olunur.
Mühasibat uçotunun əsrlər ərzində bir neçə qarışıq fənlərə bölünməsi mühasibat
hesabatları ilə eyni olan, lakin qarşıq fənləri əhatə edən hesabatların tərtib edilməsi
imkanlarını meydana gətirmişdir. Bütün bunlar, –statistika, audit, iqtisadi təhlil,
hamısı özlüyündə informatik iqtisadi sistemi əhatə edir. Buna görə də həmin fənlərin
məlumatları əsasında hesabatların formalaşması mahiyyət etibarı ilə, mühasibat
hesabatlarının formalaşmasından fərqlənmir. Belə hesabatlara misal olaraq statistik,
auditor və başqa hesabatları qeyd edə, bilərik. Əgər biz, uçotun maliyyə və idarəetmə
uçotuna bölünməsini qəbul etsək, onda dövri hesabatları maliyyə hesabatlarına, daxili
istifadə üçün nəzərdə tutulan hesabatları isə idarəetmə hesabatlarına aid etməliyik.
Hesabatın tərtibi müəyyən vaxt kəsiyi ərzində ərzində (ay, rüb, altı ay, il)
müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin son mərhələsi, eyni zamanda mühasibat uçotunun
yekunu hesab olunur. Maliyyə hesabatının göstəriciləri müəssisənin fəaliyyətinin
təkcə cari vəziyyətini deyil, həmçinin onun keçmiş hesabat dövrlərinə aid olan
informasiyaları əks etdirir. Ona görə də hesabatdan istifadə edən şəxs cari
informasiyaları keçmiş hesabat dövrünün informasiyaları ilə müqayisə etmək
imkanlarına malik olur.
Hər bir istifadəçi maliyyə hesabatında bilavasitə onu maraqlandıran müəyyən
məlumatları tapa bilir. Daha konkret desək, kimisə müəssisənin mənfəətlə və ya
zərərlə işləməsi, kimisə onun kreditorlara nə qədər borcunun olması və s.
maraqlandırır. Hesabatda belə informasiyaların istifadəçi tərəfindən tapılaraq,
mövcud şəraitə uyğun qiymətləndirilməsinə hesabatın “oxunması” deyilir. Hesabatı
müxtəlif şəkildə “oxumaq” olar.
13
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Bütün hallarda burada verilən rəqəmlərin izahı müəyyən çətinliklər yaradır.
Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti haqqında tam açıqlanmış mənzərəyə nail olmaq
üçün iqtisadi təhlilin instrumentariyasından istifadə edə bilmək çox vacibdir.
Maliyyə hesabatı istifadəçiləri faydalı informasiyalarla həqiqətən təmin edə
bilmək üçün keyfiyyətli tərtib olunmalı, onda bütün zəruri informasiyalar
verilməlidir. Aydın məsələdir ki, istifadəçilərə verilən informasiyaların qaneedici
olmaması biznes üçün çox ciddi əngəllər törədir. Müasir dövrdə müəssisənin maliyyə
hesabatında hansı informasiyaların verilməsi mühasibat uçotu və maliyyə hesabatının
standartları ilə tənzimlənir.
1.2. Azərbaycanda və dünya praktikasında maliyyə hesabatının normativ
tənzimlənməsi
Maliyyə hesabatlarını düzgün tərtib etmək üçün qüvvədə olan qanunvericiliyin
bütün tələblərini nəzərə

alan informasiyalara malik

olmaq lazımdır. Hazırda

Azərbaycanda uçot və hesabatın tənzimlənməsinin dördsəviyyəli sistemi təşəkkül
tapmışdır. Bu sistemin formalaşmasına ölkədə iqtisadi cəhətdən yenidənqurma,
təşkilatların yeni bazar şəraitinə uyğunlaşması, habelə Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartları əsasında Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının hazırlanması
və tətbiqi fəal rol oynamışdır.
Birinci səviyyəyə mühasibat uçotunu və hesabatı müstəqim və dolayı şəkildə
tənzimləyən

qanunlar,

Respublika

Prezidentinin

Sərəncamları

və

Nazirlər

Kabinetinin Qərarları aiddir. Bu səviyyədə başlıca normativ akt 2 sentyabr 2004-cü
ildə dərc olunmuş “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu və
onun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 fevral 2005-ci ildə
imzaladığı fərman hesab olunur. Bu Qanun mühasibat uçotu və hesabatın hüqüqi
əsaslarını, dövlət tənzimlənməsi qaydalarını, tətbiq edilən uçot standartlarını,
müxtəlif təsərrüfat subyektlərində maliyyə hesabatlarının tərtib olunmasının
zəruriliyini, məlumatların məxfiliyinin qorunması şərtlərini, MHBS-na müvafiq
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surətdə

mühasibat

uçotunun

islahat

proqramlarını

və

əsas

konsepsiyasını

müyyənləşdirir.
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsi, “Səhmdar Cəmiyyəti Haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu və
digər bu kimi qanunlar ölkəmizdə mühasibat uçotunu və maliyyə hesabatını
qanunvericilik üzrə tənzimləyən normativ sənədlərə aid edilir.
İkinci səviyyə dedikdə, Respublika Maliyyə Nazirliyinin təşkilati və metodiki
rəhbərliyi altında hazırlanmış olan Milli Mühasibat Uçotu Standartları (MMUS) başa
düşülür. 2008-ci ildən qüvvədə olan Milli Mühasibat Uçotu Standartları “Mühasibat
Uçotu

Haqqında”

Azərbaycan

Respublikası

Qanunun

əsas

müddəalarını

konkretləşdirir və konkret təsərrüfat əməliyyatlarının uçotu ilə bağlı müxtəlif
metodoloji məsələləri nəzərdən keçirir. Hal-hazırda respublikada kommersiya
təşkilatları üçün 37, büdcə təşkilatları üçün 24, qeyri-hökümət təşkilatları üçün 1
standart olmaqla, cəmi 62 Milli Mühasibat Uçotu Standartı fəaliyyət göstərməkdədir.
Müəssisələrin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yeni hesablar planı da Milli
Mühasibat Uçotu Standartlarının tərkib hissəsi ollmaqla, ikinci səviyyəyə aid edilir.
Üçüncu səviyyə müxtəlif təyinatlı normativ sənədləri birləşdirir və tövsiyyə
xarakteri daşıyır. Bunlara təlimatlar, şərhlər, Respublika Maliyyə Nazirliyinin və
digər müvafiq nazirliklərin uçotun

ümumi metodologiyasını konkretləşdirən

məktubları və digər bu kimi normativ sənədlər aid edilir.
Dördüncü səviyyə təşkilatın özünün hazırladığı əmrlərdən, göstərişlərdən və
təlimatlardan ibarətdir (məsələn, müəssisənin uçot siyasəti, işçi hesablar planı və s.).
Uzun illər ərzində bazar ənənələri əsasında fəaliyyət göstərən ölkələrdə (Fransa,
İtaliya, Almaniya, ABŞ) mühasibat uçotu və hesabatın tənzimlənməsi sistemi biridigərindən

fərqlənir.

Həmin

ölkələrdə

bu

sahədə

mövcud

olan

praktika

Azərbaycandan da ciddi şəkildə fərqlidir.
Fransada uçot və hesabatın tənzimlənməsinin əsasını Kommersiya Kodeksi təşkil
edir. Bu sənəddə mühasibat uçotunun təşkili və hesabatın hazırlanmasının başlıca
şərtləri öz əksini tapmışdır.
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Almaniyada mühasibat işinin çox qədim ənənələri mövcuddur. Bu ölkədə uçot və
hesabatın qanunvericilik əsası Ticarət Kodeksi hesab olunur. Adı çəkilən sənəd
mühasibat uçotunun digər məsələləri ilə yanaşı, hesabatın tərtib olunması qaydalarını
da tənzimləyir. Burada balansın, mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın məzmunu
və tərtib olunması ilə bağlı qaydalar ətraflı şəkildə araşdırılır. Almaniyada vahid
hesablar planı qüvvədədir və onun əsasında sənaye, ticarət və maliyyə sferasının
təşkilatları üçün ayrı-ayrı sahələr üzrə mühasibat uçotunun hesablar planı
hazırlanmışdır.
Müxtəlif alman mənbələrinə nəzər salsaq, görərik ki, bu ölkədə mühasibat uçotu
və hesabatın aparılmasını tənzimləyən aşağıdakı sənəd qruplarını fərqləndirmək olar:
•

kommersiya normativ aktları;

•

vergi qanunvericiliyi;

•

vergi təlimatları;

•

uçot siyasətinin materialları;

•

peşə təşkilatlarınin tövsiyyələri.

İtaliyada uçot və hesabat sisteminin qanunvericilik əsası kimi Mülki Kodeks,
Respublika Prezidentinin sərəncamları, habelə Maliyyə Nazirliyinin müvafiq
əmrləri, o cümlədən peşə təşkilatlarının tövsiyyələri çıxış edir.
ABŞ-da mühasibat uçotu və hesabatını tənzimləyən başlıca sənəd GAAP sistemi
hesab olunur. GAAP özünün mahiyyətinə görə uçot standartlarının rolunu oynayan
və hamı tərəfindən qəbul edilən ümumi uçot prinsiplərindən ibarətdir.
GAAP sistemində sənədlərin dörd səviyyəsi fərqləndirilir:
1. A səviyyəsi:
- maliyyə uçotu standartları üzrə təlimat;
- interpretasiyalar;
- tövsiyyələr;
- mühasibat uçotu üzrə tədqiqat bülletenləri;
2. B səviyyəsi:
- texniki bülletenlər;
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- mühasibat uçotu və audit üzrə sahə təlimatları;
- izahlar:
3. S səviyyəsi:
- işçi qrupunun ümumi qərarı,
- praktik bülletenlər;
- tətbiq üzrə təliamatlar;
- uçotun qəbul edilən sahə praktikası.
ABŞ-ın GAAP sisteminin əsasını A səviyyəsinin sənədləri təşkil edir.
1.3. Maliyyə hesabatının tərkibi
Мüasir dövrdə ölkəmizdə müəssisə və təşkilatların maliyyə hesabatının tərkibi
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri əsasında
formalaşmışdır. Qanunda Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən və
maliyyə hesabatı tərtib etməli olan müəssisə və təşkilatlar iki qruqa bölünür:
1. Kommersiya təşkilatları;
2. Qeyri-kommersiya təşkilatları.
Kommersiya təşkilatları da öz növbəsində üç qrupa parçalanır. Onlardan birincisi
ictimai əhəmiyyətli qurumlar, ikincisi kiçik sahibkarlıq subyektləri, üçüncüsü isə
digər kommersiya təşkilatlarıdır ki, onlar da Qanunda və onun əsasında hazırlanmış
normativ-hüquqi sənədlərdə “ictimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarlıq
subyektləri istisna olmaqla kommersiya təşkilatları” kimi adlanır. Biz isə onları “adi
kommersiya təşkilatları” adlandırmağı məqsədəuyğun hesab edirik.
Qanunda “qeyri-kommersiya təşkilatları” dedikdə, büdcə təşkilatları, bələdiyyə
orqanları, büdcədənkənar dövlət fondları və qeyri-hökumət təşkilatları nəzərdə
tutulur.
Göstərilən qruplara aid edilən müəssisə və təşkilatlarda maliyyə hesabatı
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun aşağıdakı ayrıayrı maddələri üzrə tənzimlənir:
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•

Maddə 8. İctimai əhəmiyyətli qurumların maliyyə hesabatlarının tərtib
edilməsi

•

Maddə 9. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə hesabatlarının tərtib
edilməsi

•

Maddə 10. İctimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarliq subyektləri
istisna olmaqla, kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatlarının tərtib
edilməsi

•

Maddə 13. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatlarının tərtib
edilməsi

Qanunun həmin maddələrində qoyulmuş tələblərə əsasən müəssisə və təşkilatlar
maliyyə hesabatlarını aşağıda göstərilən müxtəlif standartlar əsasında tərtib edirlər:
İctimai əhəmiyyətli qurumların maliyyə hesabatları Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq tərtib edlir;
Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə hesabatları onların öz seçimindən asılı
olaraq, iki cür tərtib edilə bilər: 1) Sadələşdirilmiş uçotun Qaydalarına uyğun olaraq;
2) Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Muhasibat Uçotu Standartlarına uyğun
şəkildə.
Adi kommersiya təşkilatları, yəni ictimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik
sahibkarliq subyektləri istisna olmaqla, digər kommersiya təşkilatlarının da maliyyə
hesabatları öz seçimindən asılı olaraq, iki cür tərtib edilə bilər: 1) Kommersiya
Təşkilatları üçün Milli Muhasibat Uçotu Standartlarına uyğun şəkildə; 2) Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun şəkildə.
Qeyri-kommersiya

təşkilatları

maliyyə

hesabatlarının

tərtib

olunması

qaydalarına görə iki qrupa bölünür: 1) Büdcə təşkilatları, bələdiyyə orqanları,
büdcədənkənar dövlət fondları maliyyə hesabatlarını Büdcə Təşkilatları üçün Milli
Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun tərtib edirlər; 2) Qeyri-hökumət təşkilatları
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maliyyə hesabatlarını Qeyri-hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu
Standartlarına uyğun tərtib edirlər.
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun, eləcə də
mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı standartlarının yuxarıda gəstərilən tələblərinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat subyektlərində maliyyə hesabatının
tam məcmusu aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Mühasibat balansı;
2. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat;
3. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;
4. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
5. Uçot siyasəti və izahlı qeydlər.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 27 may 2010-cu ildə
“Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi
qaydalarının təsdiq edilməsi” haqqında 97 saylı Qərar qəbul etmişdir. Bu Qərarda
maliyyə hesabatının yuxarıda göstərilən tərkibi bir daha öz əksini tapmışdır.
Kommersiya təşkilatları üçün MMUS yalnız kommersiya təşkilatlarının maliyyə
hesabatına tətbiq edilir. Ümumiyyətlə, maliyyə hesabatının hər bir tərkib hissəsi
dəqiq müəyyən edilməlidir.
1.4. Maliyyə hesabatından istifadə edənlər
Mühasibat informasiyaları maliyyə hesabatlarını istifadə edən hüquqi və fiziki
şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdir. Hüqüqi və fiziki şəxlər təşkilatın fəaliyyətinin
nəticələrinə birbaşa, yaxud dolayı yolla təsir edirlər.
Maliyyə hesabatından istifadə edənləri iki böyük qrupa bölmək olar: kənar və
daxili istifadəçilər.
Mühasibat

informasiyalarının istifadəçilərinin tərkibi aşağıdakı şəkildə

verilmişdir (şəkil 1.1)
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Mühasibat informasiyalarının
istifadəçiləri
Daxili istifadəçilər

Təşkilatın rəhbəri;
Təşkilatın
bölmələri;
Təşkilatın
əmlakının
mülkiyyətçiləri;
Təşkilatın işçi
heyəti, təsisçilər,
səhmdarlar və
təsərrüfat
cəmiyyətlərinin
iştirakçıları

Kənar istifadəçilər

Maliyyə
nəticələrində
maraqlı olanlar

İnvestorlar;
Kreditorlar;
Debitorlar;
Potensial
kontragentlər;
Qarşılıqlı əlaqədə olan
təşkilatların qrupları
çərçivəsində
partnyolar

Nəzarət edənlər

Vergi xidməti;
Statisika orqanları;
Hüqüq-mühafizə
orqanları;
Auditor firmaları;
Digər nəzarətedici
orqanlar

Şəkil 1.1. Mühasibat informasiyalarının istifadəçiləri

Mühasibat uçotunun mövcud konsepsiyası göstərir ki, müəssisənin uçot
informasiyalarında marağı olan istifadəçilərin əsas qrupları mühasibat uçotunda
formalaşan aşağıdakı informasiyalara daha çox meyl göstərirlər (cədvəl 1.1.)
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Cədvəl 1.1
İstifadəçi qrupları və onları maraqlandıran informasiyalar haqqında
məlumat
İstifadəçilər

İnformasiyalar
və

investisiyaların

2. İnvestisiyalara

sərəncam

1. Risklər
İnvestorlar və onların nümayəndələri

gəlirliliyi
imkanları

verilməsi

və

məqsədəuyğunluğu
dividend

3. Təşkilatın

ödəmək

bacarığı
1. İşverənlərin
İşçilır və onların nümayəndələri

stabilliyi

və

mənfəətliliyi
2. Təşkilatın

əmək

ödənişinə

zəmanət vermək və iş yerlərini
saxlaya bilmək bacarığı
Malsatanlar və podratçılar

Çatası məbləğlərin vaxtında ödənilməsi

Mallanlar və sifarişçilər

Fəaliyyətin davam etdirilməsi haqqında
informasiyalar

Hakimiyyət orqanları

Müəssisənin

fəaliyyəti

haqqında

informasiyalar
Təşkilatın rəhbərliyi mühasibat informasiyalarının başlıca istifadəçiləri hesab
olunur. Təşkilatın rəhbəri onun fəaliyyətinin praktik olaraq bütün tərəflərini əhatə
edən qərarlar qəbul edir. Ümumiyyətlə, rəhbərlik üçün istənilən mühasibat
informasiyası faydalı sayılır. Mühasibat hesabatı, xüsusən də mühasibat balansı və
mənfəət və zərərlər haqqında hesabat daha çox maraq doğurur. Belə ki, əsas hesabat
formalarında nəinki ötən dövrün, həm də əvvəlki hesabat dövrlərinin məlumatları
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verilir. Hesabatla tanışlıq əsas göstəricilərdəki dəyişiklikləri təhlil etməyə imkan
yaradır. Məsələn, təşkilatın
hesablarında,

rəhbərliyini maraqlandırır: bank

hesablaşma

kredit hesablarında və təşkilatın kassasında olan pul vəsaitlərinin

məbləği; təşkilatın götürdüyü mənfəətin məbləği; debetor borclarının dəyişilməsinin
dinamikası; işçilərə olan borclar haqqında məlumatlar və i.a. Təşkilatın rəhbərliyi
idarəetmə və inzibatı fəaliyyətlərində təkcə təşkilatın maliyyə vəziyyəti haqqında
hesabat məlumatlarından deyil, həmçinin istehsal

prosesinin vəziyyəti haqqında

məlumatlardan da istifadə edir. Başqa sözlə, istifadəçilərin həmin qrupu üçün təkcə
mühasibat uçotunun deyil, həm də operativ və vergi uçotunun məlumatları da
əhəmiyyət kəsb edir.
Təşkilatın maliyyə təhlili ilə məşğul olan bölmələri özlərinin işində adətən
mühasibat hesabatının məlumatlarından istifadə edirlər. İstifadəçilərin həmin
kateqoriyası üçün məlumatların tərkibi təhlilin məqsəd və vəzifələrindən asılıdır.
Məsələn, strateji idarəetmə məqsədləri üçün aparılan təhlil üçün təkcə son iki ilin
deyil, həmçinin ardıcıl bir neçə ilin məlumatları da tələb oluna bilər.
İstehsalat,

yaxud

idarəetmə

məqsədləri

üçün

mühasibat

informasiyalarından istifadə edən bölmələrə misal olaraq, təşkilatın plan-iqtisad
şöbəsini, marketinq şöbəsini və i.a. göstərmək olar. Konkret olaraq, marketinq
xidmətini hər şeydən əvvəl, təşkilatın anbarlarında olan hazır məhsulların və malların
hərəkəti haqqında məlumatlar maraqlandırır.
Müəssisə

əmlakının

mülkiyyətçiləri

mühasibat

informasiyalarrından

istifadəçilərin ayrıca qrupunu təşkil edir. Belə ki, bəzi hallarda

müəssisənin

təsisçiləri və iştirakçıları mülkiyyətçi hesab olunmurlar. Əmlak mülkiyyətçiləri
onlardan daha effektiv istifadə olunmasında maraqlıdırlar. Əmlakın effektivliyinin
təhlili üçün mühasibat hesabatının məlumatlarından istifadə olunur.
Təşkilatın işçi heyətini müvafiq hesabat ilində alınan mənfəətin kütləsi, maddi
maraq və digər fondların ölçüsü və s. maraqlandırır.
Təsisçilər, səhmdarlar və təsərrüfat cəmiyyətinin iştirakçıları qoyduqları
vəsaitdən nə qədər effektiv surətdə istifadə olundüğunu bilməyi arzulayırlar. Buna
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görə də onlar üçün başlıca informasiya bir səhmə düşən ümumi mənfəətin həcmi,
həmçinin təşkilatın aktivlərinin strukturu hesab olunur.
Təşkilatın investorlarını onun maliyyə sabitliyi (cari və uzunmüddətli
öhdəlikləri vaxtında ödəyə bilmək bacarığı) maraqlandırır. Bu zaman borcların
strukturu və aktivlərin strukturu əsas rol oynayır. Eyni zamanda investorları əlavə
informasiyalar da maraqlandırır: məsələn, təşkilatın fəaliyyətinin fəal dövru,
bağlanılan və icra olunan müqavilələrin sayı, məhsul buraxılışının həcmi, yerinə
yetirilən işlərin və göstərilən xidmətlərin həcmi və s.
Kreditorlar üçün təşkilat tərəfindən cari öhdəliklərin nə qədər operativ və tam
ödənilə bilinməsi haqqında məlumatlar birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Müvafiq
surətdə kreditorlar üçün elan olunmuş nizamnamə kapitalının, xüsusi kapitalın,
habelə, təşkilatın xalis aktivlərinin

ölçüsü haqda informasiyalar çox böyük

əhəmiyyət kəsb edir.
Debitorların əsas marağı təşkilatın ödəmə qabiliyyəti haqqında informasiyaları
əldə etməkdən ibarətdir.
Qarşılıqlı əlaqəsi olan təşkilatların qrupu üçün bütün qrupun daxilində
mövcud olan hesablaşmaların vəziyyəti haqqında informasiyalar daha vacibdir.
Vergi orqanlarını vergilərin müxtəlif növləri üzrə vergi bazasının vəziyyəti və
olçüsü haqqında məlumatlar maraqlandırır. Bu orqanlar mühasibat hesabatlarının
göndərildiyi rəsmi ünvanlardan biridir.
Statistika orqanları dövlət səviyyəsində qərarların qəbulu üçün zəruri sayılan
informasiyaları formalaşdırır və təqdim edir.
Hüqüq-mühafizə

orqanları

təşkilatların

təsərrüfat-maliyyə

fəaliyyətinin

müxtəlif məsələlərinin yoxlanılmasını həyata keçirir. Onların diqqət yetirdiyi obyekt
dedikdə, təşkilatların hesabat maliyyə göstəriciləri başa düşülür.
Auditor firmasının, yaxud müstəqil auditorların diqqət obyekti təşkilatın
bütün təsərrüfat- maliyyə fəaliyyətinin araşdırılması ilə xarakterizə olunur.
Beləliklə, mühasibat hesabatları formalaşdırıldıqda, onlarda məlumatların
konkret istifadəçilərin tələblərinə uyğun olaraq qruplaşdırılması və detallaşdırılması
metodlarını tətbiq etmək lazımdır.
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1.5. Maliyyə hesabatlarının harmonizasiyası və standartlaşdırılmasının
zəruriliyi
Son 20 ildə dünya miqyasında mühasibat uçotu və hesabatın beynəlxalq
səviyyədə unifikasiyası və standartlaşdırılması problemlərinin həllinə çox böyük
diqqət yetirilir. İqtisadi sferada beynəlxalq inteqrasiyanın rolunun güclənməsi ilə
müşayiət olunan biznesin inkişafı müxtəlif ölkələrdə
vergiyə

çəlbolunma

bazası,

investisiya

şərtləri,

mənfəətin hesablanması,
qazanılan

vəsaitlərin

kapitallaşdırılması və s. üzrə prinsiplərin və alqoritmlərin formalaşmasının vahid və
anlaşıqlı qaydada aparılması qarşısına müəyyən tələblər qoyur. İdarəetmə qərarlarının
qəbulu üçün informasiya bazası sayılan mühasibat hesabatı bütün istifadəçilərin ( o
cümlədən xarici istifadəçilərin) təlabatını maksimum ödəməlidir. Lakin uçot və
hesabatın milli praktikası göstərir ki, Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartları və
Milli Mühasibat Uçotu Standartları arasında oxşar cəhətlər çox olsa da, onların fərqli
cəhətləri də müşahidə olunmaqdadır.
Maliyyə hesabatlarının harmonizasiyası və standartlaşdırılması probleminin
aktuallığı bir sıra obyektiv səbəblərdən irəli gəlir. Bunlar aşağıdakılardır:
• İqtisadi inteqrasiya.

İnteqrasiya müxtəlif təşkilati formalarda həyata

keçirilə bilər. Məsələn, bəzi şirkətlər özlərinin biznesini digər bölmələrlə
paralel şəkildə fəaliyyət göstələn ayrıca bölmə şəklində təşkil edir. Digər
şirkətlər həm daxili,

həm də xarici bazarlarda özlərinin

fəaliyyətini

müxtariyyət şəklində ayrıca istehsalat xətti vasitəsilə təşkil etməyə üstünlük
verirlər. Üçüncü qisim

təşkilatlar funksional əlamətlər üzrə fəaliyyət

göstərirlər. Bu halda istehsalat, təchizat, satış, maliyyə və uçot funksiyaları
müxtəlif funksional-istehsalat vahidlərində inteqrasiya olunur;
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• Korporativ internasionallaşdırmanın nümunəsi kimi səhmlərin nəzarət
paketlərinin əldə olunması və yaxud, bəzi firmaların digər xarici şirkətlər
tərəfindən tam şəkildə ələ keçirilməsi göstərilə bilər;
• Beynəlxalq maliyyə bazarının inkişafı dedikdə, dünyanın müxtəlif
ölkələrinin birjalarında qiymətli kağızların alqı-satqısı başa düşülür;
• Beynəlxalq kapital bazarının formalaşması. Potensial investorlar maliyyə
hesabatlarının şəffaf (anlaşıqlı) olmasını tələb edirlər. Belə ki, investor
qoyduğu kapitaldan necə istifadə olunduğunu izləmək imkanına malik
olmalıdır;
• Transmilli korporasiyaların (TMK) güclənməsi. İlk belə korporasiyalar
50-60 il bundan əvvəl yaranmışdır. Həmin dövrlərdə onların təsir dairəsi
cüzi idi. Lakin müasir şəraitdə transmilli korporasiyalar özlərinin iqtisadi
və siyasi güclərini toplamaqdadırlar. TMK-nın fəaliyyət göstərdiyi şəraitdə
müxtəlif ölkələrdən alınan uçot məlumatlarının müqayisəliliyi problemi
xüsusi aktuallıq kəsb edir. Belə ki, beynəlxalq qaydalara görə TMK-nın
filialı yerləşdiyi ölkənin qanunlarını və uçot standartlarını əsas götürməlidir.
Müvafiq surətdə müxtəlif ölkələrin maliyyə hesabatları biri-birilə müqayisə
oluna bilmir və son nəticədə konsolidə edilmiş hesabatın formalaşması
prosesi müəyyən çətinliyə məruz qalır;
• Beynəlxalq

statistika.

Milli

iqtisadiyyatın

beynəlxalq

statistik

məlumatlarda verilməsi müqayisəyə gəlinməlidir.
Beləliklə, mühasibat uçotu və hesabatı modellərinin uyğunsuzluğu problemi nadir
hadisə deyildir və buna Azərbaycanda da rast gəlinir. Müasir dövrdə bu problem
qlobal xarakter daşıyır. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi və istifadəsi
prosesində bütün dünyada maliyyyə hesabatlarının unifikasiyası problemi meydana
çıxır. Daha konkret desək, dünyanın müxtəlif ölkələrində uçotda istifadə edilən
prinsip və metodların yaxınlaşdırılması, mühasibat uçotu və hesabatın vahidliyi kimi
məsələlər çox böyük önəm daşıyır.
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Hal-hazırda adı çəkilən problemin həllinə iki cür yanaşma mövcuddur:
harmonizasiya və standartlaşdırma. Bir çox hallarda bu terminlər necə bir sinonim
kimi işlədilir, bəzən isə onların əhəmiyyəti müxtəlif ola bilər. Məsələn,
standartlaşdırma dedikdə, tətbiq üçun mümkün olan bir neçə alternativ prinsipdən
və metoddan birinin seçilməsi başa düşülür Harmonizasiya dedikdə isə müxtəlif
sistemləri qarşılıqlı surətdə uyğulaşdırmaq üçun razılığa gətirmək başa düşülür.
Mühasibat uçotunun müxtəlif sistemlərinin harmonizasiyası ideyası Avropa
İttifaqı çərçivəsində reallaşır. Bu ideyanın mahiyyəti bundadır ki, hər bir ölkə uçot və
hesabat sistemləri üzrə özünün modellərini verə bilər. Başlıcası isə həmin standartlar
digər Avropa İttifaqı ölkələrində qüvvədə olan standartlarla ziddiyyət təşkil
etməməlidir, başqa sözlə, onlar biri-birilə “harmoniyada” olmalıdır. Bu istiqamətdə
işlər 1961-ci ildən həyata keçirilir. Avropa İttifaqı ölkələrində uçotun inkişafı
konsepsiyasını fopmalaşdırmaq üçün mühasibat uçotu və hesabat problemləri üzrə
tədqiqat qrupu yaradılmışdır. Onun fəaliyyəti şirkətlər haqqında Qanunun Milli
versiyalarının harmonizasiyası proqramının necə bir tərkib hissəsi kimi nəzərdə
tutulur. Tədqiqatın nəticələri normativ sənədlər şəklində dərc olunmuş və Avropa
İttifaqına daxil olan ölkələrin uçot və hesabat sistemində tətbiq edilməsi tövsiyyə
edilmişdir.
Uçot prosedurlapının standartlaşdırılmasə ideyası uçotun unifikasiyası
çərçivəsində reallaşır. Bu ideya Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları
Komitəsi tərəfindən həyata keçirilməkdədir. Həmin ideyanın mahiyyəti bundadır ki,
istənilən ölkədə istənilən situasiyada tətbiq olunan standartların unifikasiya edilən
dəstinin

hazırlanmasında

milli

standartların

yaradırması

zərurətinə

ehtiyac

qalmır.Vahid standartların tətbiqinə gəldikdə isə, buna qanunvericilik yolu ilə deyil,
ölkələrin peşə təşkilatlarının könüllü razılığı əsasında nail olmaq mümkündür.
MHBS üzrə Komitə 2000-ci ilədək harmoniyasiya və standartlaşdırma
məsələlərinin həllini qarşıya qoymuşdu. Bu prosesdə Komitə uçot məsələlərinin
keyfiyyətcə yeni həllini nəzərdə tuturdu və alınan nəticə milli standartların
unifikasiyası üçün əsas götürülməli idi.
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2001-ci ildə MHBS üzrə Komitə tərəfindən konvergensiya prosesini nəzərdə tutan
yeni Nizamnamə qüvvəyə mindi.
Konvergensiya dedikdə, Komitə və uçotu tənzimləyən milli orqanlarla birlikdə
hesabatlarda daha effektiv və keyfiyyətli informasiyaların verilməsinin təmin
edilməsi nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, harmonizasiyadan fərqli olaraq, konvergensiya
MHBS üzrə Komitənin və uçotu tənzimləyən milli orqanların daha dəqiq və effektiv
qərarların tapılması və qəbulu üçün birgə fəaliyyəti kimi başa duşulməlidir.
Konvergensiya prosesi MHBS Komitəsi üzrə Nizamnamədə və prosedurlarda
nəzərdə tutulan bir sıra konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə səciyyələnir. Onların
arasında olan ən mühümlərini qeyd etmək istəyirik: Komitənin partyoru qismində bir
sıra milli tənzimlzyici orqanların müəyyənləşdirilməsi; Komitənin İdarə Heyətinin
müntəzəm surətdə (üç ildə bir dəfədən az olmamaq şərtilə) milli tənzimləyici
orqanlarla görüşməsi; iş planlarının koordinasiyası; konkret milli tənzimləyici
orqanlarla əlaqələrə məsuliyyət daşıyan İdarə Heyəti üzvlərinin təyin edilməsi;
Standartların qəbulu proseslərinin razılaşdırılması; birgə işçi qruplarının yaradırması.
2002-ci ildən sonra aparılan tədqiqatlar maliyyə hesabatlarının vahid dünya dilinin
formalaşmasında əhəmiyyəili tərəqqiyə gətirib çıxartdı. Vahid dünya dili Səhmləri
fond birjalarında kotirovka olunan şirkətlər üçün daha vacibdir. Konvergensiya
prosesində gələcək addımlar müxtəlif ölkələrin milli uçot sistemlərinin səylərini
birləşdirməyi və onlarla daha sıx əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Prosesin başlıca
vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir:
• Ölkələrin hökümətləri üzrə:
- Şirkətlərin MHBS-na keçirilməsinin konkret müddətləri göstərilməklə,
konvergensiyanın rəsmi planının qəbulu;
- Konvergensiya yölunda meydana çıxan əngəllərin

aradan götürülməsi

(məsələn, maliyyə hesabatları ilə vergi qanunvericiliyi arasında əlaqələr
üzrə).
• Tənzimlzyici orqanlar (Mərkəzi Bank, Qiymətli Kağızlar Komitəsi və s.)
üzrə:
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- MHBS ilə əlaqəli şəkildə milli standartların konvergensiyasının irəliləməsi;
- MHBS-nın tətbiqini təmin edən effektiv və həqiqi mexanizmin təşkili.
• Standartların hazırlanması üzrə milli orqanlar (Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi
Bank) üzrə:
- Konvergensiyanın həyata keçirilməsi strategiyasının və müddətlərinin qşbulu;
- Milli

Standartları

MHBS-dən

fərqləndirən

əsas

cəhətlərin

aradan

qaldırılmasına hədəflənən proqramın hazırlanması;
- MHBS-nın hazırlanması prosesinə fəal münasibət bəsləmək.
• Mühasiblər (auditorlar):
- MHBS-nın təlimi prosesinin təşkili;
- Konvergensiya planlarının tərtibi və qüvvəyə minməsi ilə bağlı standartların
hazırlanması ilə məşğul olan hökümət və digər orqanlara köməklik göstərmək;
- MHBS sisteminin inkişafı haqqında informasiyaların özünəməxsus şəkildə
yayılmasının həqiqi sisteminin təşkili.
• Maliyyə hesabatlarını tərtib edənlər:
- standartların hazırlanması prosesində fəal surətdə iştirak etmək;
- mövcud fərqləri aşkara çıxartmaq yolu ilə MHBS-nı hazırlamaq və tətbiq
etmək.
• Ali təhsil müəssisələri: MHBS-nı mühasibat uçotu üzrə əsas tədris
proqramlarına daxil etmək;
• Analitiklər və investorlar:
- Maliyyə hesabatları üzrə Milli Standartların MHBS ilə konvergensiyasının
irəliləməsinə səy göstərmək
- MHBS hazırlanılması prosesində (xüsusən də istifadəçilərin tələblərinin
müəyyənləşdirilməsində) fəal iştirak etmək;
- MHBS üzrə hesabatlarla işləməyən işçi heyətinin öyrədilməsi.
Hər bir ölkədə konvergensiyanın son məqsədi MHBS-nı qəbul etməkdən və bu
zaman hər hansı bir milli xüsusiyyətləri nəzərə almaqdan ibarətdir. Bu proses
Azərbaycanda artıq başa çatmaq ərəfəsindədir.
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1.6. Maliyyə hesabatının MHBS-na uyğun transformasiyası

Maliyyə

hesabatlarının

transformasiyası

prosesinin

təşkili

müəssisələrdə

mühasibat uçotunun aparılmasının struktur xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşdirilir.
Bunun üçün müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin uçotu proseslərində istifadə
olunan jurnal-orderlərin, işləmə cədvəllərinin (vedomostların), baş kitabın və icmal
uçot registrlərinin vahid formata gətirilməsi tələb olunur.
Hesabatın transformasiyası üçün aşağıdakılardan istifadə edilir:
• Icmal transformasiya cədvəli;
• Transformasiya mühasibat yazılışlarının məbləğlərinin əks etdirildiyi işçi
cədvəllər;
• Nizamlayıcı

yazılışların

sistemləşdirilməsi

üçün

zəruri

sayınan

transformasiya mühasib yazılışlarının jurnalları;
• Uçotun bölmələri üzrə xüsusi transformasiya cədvəlləri.
Maliyyə hesabatları transformasiya olunduqda, balans hesabatının, eləcə də
mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın göstəriciləri yenidən hesablanmağa məruz
qalır. Digər hesabat formaları isə onların əsasında formalaşır. İzahedici qeydlərdə
təşkilatın qəbul etdiyi uçot siyasətinin xüsusiyyətləri və transformasiyanın üsulları
göstərilir.
Hesabatların transformasiyası üçün müəyyən ardıcıllığı gözləməklə, aşağıda
göstərilən hər bir addımın atılması zəruridir:
• Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartlarının maddələrinin

tərkibini

müəyyən etmək. Maliyyə hesabatları formalarının paketi transformasiya
başlananadək təqdim olunmalıdır. Eyni zamanda MHBS üzrə hesabatların
formalaşması məqsədi üçün uçot siyasəti də müəyyənləşdirilməlidir;
• Milli mühasibat hesabatlarının maddələrini açıqlamaq;
• Hesablar üzrə qalıqların və dövriyyələrin açıqlanmasını həyata keçirmək;
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• Uçot bazasını beynəlxalq standartlara

uyğunlaşdırmaq üçün

milli

hesabatların təşkil olunduğu hesablar üzrə qalıqlara (dövriyyələrə)
düzəlişlər aparmaq;
• Beynəlxalq standartların maddələri üzrə qalıqları qruplaşdırmaq və onların
əsasında hesabat formalarını doldurmaq;
• Transformasiya haqqında informasiyaları sistemə salmaq.
Yuxarıda qeyd olunan bütün əməliyyatlar icmal transformasiya cədvəllərinin
köməyilə həyata keçirilir. İcmal transformasiya cədvəllərinin strukturunu aşağıdakı
bloklar şəkilində birləşdirmək olar:
• Mühasibat uçotu hesabları üzrə tərtib edilən dövriyyə-saldo balansı;
• Beynəlxalq standartların uçot bazaları əsasında hesablar üzrə tətbiq edilən
qalıqları (dövriyyələri) tənzimləmək ;
• Beynəlxalq hesabat maddələri üzrə qalıqlar. Bu blok transformasiyanın
yekun nəticələrindən ibarətdir və iki sütunu birləşdirir; beynəlxalq hesabatın
maddələri üzrə məbləğlərin yekunu və beynəlxalq hesabatın maddələrinin
kodu və adı.
İcmal transformasiya cədvəli həm balansın, həm də mənfəət və zərərlər haqqında
hesabatın maddələrini özündə birləşdirir.
İcmal transformasiya cədvəllərindəki məlumatların bütövlüyünə nəzarət vasitəsi
kimi

aşağıdakı sütunlar üzrə ümumi yekunların yoxlanılması başlıca şərtdir:

“Əvvəlinə cəmi”, “Axırına cəmi” və “Məbləğ”. Nəzarətin sadəliyi məlumatların
təqdim olunan formatının üstünlüyünü sübut edir.
Hesabat maddələrinin təsnifatının dəqiqləşdirilməsi aşağıdakı qaydaları nəzərə
almaqla yerinə yetirilməlidir:
• Hər bir hesabın ona uyğun gələn maddəsi olmalıdır;
• Maddələrin sinfi hesabın sinifinə uyğun gəlməlidir. Əgər, hesab aktivin
uçotu üçün nəzərdə tutulmuşdursa, onda maddə də özlüyündə aktivin
növünü təcəssüm etdirməlidir və i.a.

30

Sifariz Səbzəliyev

• Bir məsələni nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, cədvəldəki sətirlərin
markirovkası üçün nəzərdə tutulan maddələrin şifrəsi və adı, həmin
maddələr üzrə yekun çıxarılan zaman düzgün qruplaşdırma üçün hesabat
formalarında göstərilən cədvəllərin sətirlərı ilə üst-üstə düşməlidir.
Təsnifatın yenidən

dəqiqləşdirilməsinin aparılması dövriyyə-saldo balansının

mövqeyinin gələcəkdə detallaşdırılmasının zəruriliyi ilə bağlıdır.
Nizamlayıcı yazılışların məbləğini hesablamaq üçün transformasiya cədvəllərinin
dövriyyə-saldo balansında olan icmal məlumatlar adətən kifayət etmir. Burada ayrıayrı obyektlər əsasında məlumatlara diqqət yetirmək zəruridir. Belə informasiyaların
yığılması və işlənilməsi üçün işçi cədvəllər nəzərdə tutulmuşdur. Həmin cədvəllərin
köməyilə aşağıdakı funksiyalar reallaşdırılır:
- uçot qeydlərinin qruplaşdılması;
- uçot məlumatlarının paralel surətdə interpretasiyası;
- nizamlayıcı yazılışların məbləğlərinin hesablanması;
- milli

uçot

sistemində

tanınmayan

aktivlərin

və

öhdəliklərin

qiymətləndirilməsi.
İşçi cədvəllərin sayının çoxluğu uçot obyektlərinin xüsusiyyətləri ilə, ilkin
məlumatların tərkibindəki fərqlərlə və uçotun müxtəlif sahələri üçün nizamlayıcı
hesablama üsullarındakı fərqlərlə izah olunur.
İşçi

cədvələrin

sayı

təşkilatların

spesifikliyindən,

mühasibat

uçotunun

vəziyyətindən və transformasiya prosesinin təşkilindən asılıdır.
Transformasiya yazılışları jurnalları və xüsusi transformasiya cədvəlləri işçi
cədvəllərlə əlaqələndirilməklə, transformasiya prosesinin təşkilində, iş sahələrinin
icraçılar arasında bölüşdürülməsində, habelə nəticələrin möhkəmləndirilməsində və
transformasiya metodlarının tətbiqinin ardıcıllığının təmin edilməsində çox böyük
rol oynayır.
Transformasiya yazılışları jurnalı işçi cədvəllərin yekunları əsasında nizamlayıcı
yazılışların formalaşması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Jurnalda debet və kredit üzrə
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hansı hesablarda transformasiya cədvəllərində nizamlayıcı məbləğlərin əksini tapması
göstərilməlidir.
Transformasiya yazılışları jurnalında qeydlərin aşağıdakı strukturu mövcuddur:
- yazılışların nömrəsi: Burada uçot bölməsinin kodu və sıra nömrəsi
göstərilir. Məsələn, TTA 111- “Torpaq, tikili və avadanlıqlar;
- yazılışların məzmunu: Bu rekvizit yazılışların qısa mahiyyətini əks etdirir;
- əsas: Burada beynəlxalq standartların maddələrinə istinad olunur. Bunun
əsasında müvafiq nizamlama aparılır və qısa məzmun təsvir edilir;
- raznoska. Raznoskada nizamlayıcı yazılışların aparılacağı hesabların debeti
və krediti göstərilir;
- məbləğ:

Elektron

cədvəllər

tətbiq

edildikdə,

yazılışların

məbləği

cədvəllərarası istinadların köməyilə müvafiq işçi cədvəllərinin yekunundan
avtomatik surətdə köçürülür;
- dəyişiklik: Bu rekvizitdən əsas tərkib hissələri üzrə yazılışların məbləğini
açıqlamaq üçün istifadə edilir.
Xüsusi transformasiya cədvəlləri icmal transformasiya cədvəllərinin formalarını
təkrarlayır. Onlar özlüyündə müəyyən işçi cədvəllərinə və transformasiya yazılışları
jurnallarına aid edilən icmal cədvəllərin bir hissəsini təcəssüm etdirir.
Xüsusi transformasiya cədvəlləri hesabatın transformasiyası üzrə işləri bir neçə
icraçı arasında bölüşdürməyə imkan verir. Daha konkret desək, hər bir icraçıya
uçotun bir, yaxud bir neçə bölməsi təhkim olunur. Hər bir bölmə üzrə
transformasiyanın aşağıdakı zəruri prosedurları həyata keçirilir:
- ilkin uçot məlumatlarının xüsusi transformasiya cədvəlinə daxil edilməsi;
- işçi cədvəllərin tərtib olunması;
- transformasiya yazılışları jurnallarının doldurulması;
- işçi cədvəllərin və jurnalların məlumatları əsasında xüsusi transformasiya
cədvəllərinin formalaşmasının başa çatdırılması.
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FƏSİL 2. MALİYYƏ HESABATININ BEYNƏLXALQ VƏ MİLLİ
STANDARTLARI, ONLARIN QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİ
2.1. Maliyyə hesabatının mahiyyəti
2.2. İllik maliyyə hesabatının konseptual əsasları
2.3. Maliyyə hesabatının keyfiyyət xüsusiyyətləri
2.4. Maliyyə hesabatının təqdim olunduğu ünvanlar və müddətlər
2.5. Maliyyə hesabatı formalarında düzəlişlərin aparılması qaydası
2.6. İnventarlaşma maliyyə hesabatının etibarlılığını təmin edən üsullardan
biridir
2.1. Maliyyə hesabatının mahiyyəti
Maliyyə hesabatı təşkilatın təsərrüfat proseslərinin dərk olunmasının başlıca
informasiya mənbəyidir. Mühasibat uçotu təşkilatın təsərrüfat-maliyyə proseslərinin
maliyyə hesabatının tələblərinə uyğun işlənməsində özünəməxsus üsullardan istifadə
edir və bu üsullar uçotun digər növlərində tətbiq olunmur. Mühasibat uçotunda
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təsərrüfat faktlarının qeydə alınmasının və ümumiləşdirilməsinin məntiqi davamı öz
əksini maliyyə hesabatında tapır. Uçot informasiyalarının işlənilməsinin və maliyyə
hesabatının göstəricilərinin formalaşması məntiqinin dərk olunması, bütövlükdə
maliyyə və idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün çox mühüm şərtdir.
Müxtəlif ölkələrdə maliyyə hesabatları bütövlükdə eyni mahiyyət kəsb etsə də
onların tərtib olunması qaydası müxtəlifdir. Bəzi ölkələrdə hesabatın tərtib olunması
qaydası və prinsipləri, burada uçot informasiyalarının açıqlanması, qanunvericilik
səviyyəsində tənzimlənir. Digər ölkələrdə isə bu məsələ ilə bilavasitə hesabatı tərtib
edənlər məşğul olur. Buna görə də iqtisadi fəaliyyət subyektləri tərəfindən tərtib
olunan hesabatlar həm özünün xarici görüşünə, həm də daxili məzmununa görə fərqli
ola bilər. Mühasibat uçotu və hesabatın milli sistemlərinin harmonizasiyası üçün bir
sıra ölkələrdə onların Beynəlxalq Satandartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində çox
böyük işlər görülmüşdür. Şübhə yoxdur ki, hesabatın tərtibinə xaotik yanaşma ilə
müqaisədə onların harmonizasiyası, bəzən də standartlaşdırılması biznes üçün
əlverişli şərait yaradır.
Mühasibat uçotunun son məhsulu dedikdə, maliyyə hesabatı başa düşülür.
2005-2008-ci illər ərzində Respublika Maliyyə Nazirliyi Kommersiya
təşkilatları üçün 37, büdcə təşkilatları üçün 24 və qeyri- hökumət təşkilatları üçün 1
Milli Mühasibat Uçotu Standartları hazırlamışdır. Həmin standartlar respublikanın
uçot və hesabat praktikasında 2008-ci ildən etibarən tətbiq olunmağa başlanılmışdır.
Maraqlı istifadəçilərin ümumi ehtiyaclarını ödəmək üçün mühasibat uçotunda
aşağıdakı informasiyalar formalaşır:
• Təsərrüfat subyektinin maliyyə vəziyyəti haqqında informasiyalar;
• Təsərrüfat subyektinin maliyyə nəticələri haqqında informasiyalar;
• Təsərrüfat subyektinin maliyyə vəziyyətində dəyişikliklər, yaxud pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında informasiyalar.
Məlum olduğu kimi, təşkilatın maliyyə vəziyyəti haqqında informasiyalar əsasən
mühasibat balansı şəklində, maliyyə nəticələri haqqında informasiyalar mənfəət və
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zərərlər haqqında hesabat şəklində, maliyyə vəziyyətindəki dəyişikliklər haqqında
informasiyalar isə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat şəklində formalaşdırılır.
2.2. İllik maliyyə hesabatının konseptual əsasları
Maliyyə hesabatının konseptual əsasları Beynəlxalq Standartlar Şurasının
hazırladığı və dərc etdiyi Çərçivə Sənədinə əsaslanır. Konseptual əsaslar mühasibat
uçotunun xüsusi tələblərini və ya maliyyə hesabatının hazırlanması qaydalarını
nəzərdə tutur. Həmin tələb və qaydalar Kommersiya təşkilatları üçün müvafiq
MMUS-da qeyd edilir.
Konseptual Əsasların əsas məqsədi maliyyə hesabatının şəffaflığının və
cavabdehliyin təmin edilməsindən ibarətdir. Şəffaflıq məhfumu müəssisənin cari
vəziyyəti, qərarları və fəaliyyəti haqqında informasiyanın maliyyə hesabatının
istifadəçiləri üçün düzgün çatdırılmasını və anlaşıqlı olmasını nəzərdə tutur.
Cavabdehlik məhfumu isə maliyyə hesabatını hazırlayanlara həvalə edilmiş
resursların idarə edilməsi və onların qəbul etdikləri qərarlar üzrə məsuliyyətin
daşınması zərurətini nəzərdə tutur.
Maliyyə hesabatının istifadəçiləri müəssisənin rəhbərliyindən, sərmayədarlardan
(səhmdarlardan), borcverən və kreditorlardan, muzdlu işçilərdən, analitiklər və
məsləhətçilərdən, hökümət və cəmiyyətdən, habelə, işgüzar təmas qruplarından
ibarətdir.
Səhmdarlar qrupuna mövcud və potensial mülkiyyətçilər daxildir. Bu qrupun
üzvləri sərmayələrin alınması üzrə düzgün qərarların qəbul edilməsi üçün zəruri olan
informasiyalar ilə təmin olunmalıdır.
Borcverənlər qrupuna veksel və istiqrazların mövcud və potensial sahibləri,
təminatlı və təminatsız qısamüddətli borcverən subyektlər aiddir.
Muzdlu işçilər qrupuna müəssisədə keçmişdə və hal-hazırda çalışan, habelə
gələcəkdə fəaliyyət göstərə biləcək əməkdaşlar daxildir. Bu qrupun üzvləri
müəssisənin sabitliyinin, onun öz işçilərinə əmək haqqlarının və işdən çıxdıqdan
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sonra pensiyaların ödənilməsinin və işçilərin məşğulluğunun təmin edilməsi
imkanları haqqında zəruri informasiyada maraqlıdırlar.
Analitiklər və məsləhətçilər qrupuna maliyyə ekspertləri və tətqiqatçılar
daxildir. Onlar müəssisənin gələcəkdə mənfəət və pul vəsaitləri əldə etmək
imkanlarını qiymətləndirmək üçün zəruri informasiya ilə təmin olunmalıdır.
Işgüzar təmas qrupuna tədarükçülər, istehlakçılar və digər oxşar məqsədli
tərəflər daxildir.
Hökümət qrupununa təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət edən bütün müvafiq dövlət
və ya hakimiyyət orqanları daxildir. Bu qrupun üzvləri müəssisənin fəaliyyətini
tənzimləmək üçün tələb olunan müvafiq informasiya ilə təmin olunmalıdır.
Cəmiyyət qrupu dedikdə, buraya müəssisənin fəaliyyəti ilə təmasda olan və ya
maraqlanan geniş ictimai qurumlar başa düşülür. Maliyyə hesabatı ictimaiyyəti
müəssisənin müxtəlif sahələrinin fəaliyyətində mövcud olan meyillərdə baş vermiş
dəyişikliklər haqqında informasiya ilə təmin etməklə, ictimaiyyətə yardımçı ola bilər.
2.3. Maliyyyə hesabatının keyfiyyət xüsusiyyətləri
Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
• münasiblik;
• əhəmiyyətlilik;
• etibarlılıq;
• düzgün təqdimat;
• mahiyyətin formadan üstünlüyü;
• neytrallıq;
• ehtiyatlılıq;
• tamlıq;
• müqayisəlilik;
• ardıcıllıq;
• anlaşıqlıq.
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Keçmiş, indiki və gələcək hadisələri qiymətləndirməklə istifadəçilərin iqtisadi
qərarlar qəbul etmələrinə təsir edən informasiya münasib hesab olunur.
Informasiyanın münasibliyi onun mahiyyəti və əhəmiyyətindən asılıdır.
Maliyyə hesabatını təqdim edənlər tərəfindən nəzərə alınmaması və ya təhrif
olunması səbəbindən istifadəçilərin bu hesabatlar əsasında iqtisadi qərarların qəbul
edilməsinə təsir edə bilən informasiya əhəmiyyətli hesab olunur.
Tərkibində əhəmiyyətli səhvlər və qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış (qərəzli)
fikirlər mövcud olmayan informasiya etibarlı sayılır. Istifadəçilər bu informasiyaların
etibarlı olduğuna inandıqda, ona arxalana bilərlər. Etibarlı informasiya neytrallıq,
ehtiyatlılıq, düzgün təqdimat və tamlıq kimi keyfiyyətlərə malik olmalıdır.
Müəssisənin maliyyə hesabatında informasiyanın düzgün təqdimatı onun
maliyyə vəziyyətini və fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini qərəzsiz, təhrifsiz,
manipulyasiyasız, əhəmiyyətli faktları gizlətmədən, mahiyyətin formadan üstünlüyü
konsepsiyası əsasında mümkün qədər obyektiv əks etdirilməsini nəzərdə tutur. Bu o
deməkdir ki, hesabat tarixinə mövcud olan aktivlər, öhdəliklər, kapital, gəlirlər və
xərclərlə əlaqədar bütün əməliyyatlar maliyyə hesabatında düzgün əks etdirilməlidir.
Maliyyə hesabatında əks etdirilən əməliyyatların və digər hadisələrin düzgün
olması üçün həmin əməliyyatlar və hadisələr onların iqtisadi mahiyyətinin hüquqi
formasından üstünlüyü prinsipi əsasında təqdim olunmalıdır.
Maliyyə hesabatında təqdim olunan informasiyanın etibarlı olması üçün
məlumatlar neytral, yəni qərəzsiz olmalıdır.
Ehtiyatlılıq – qeyri-müəyyən şəraitdə qiymətləndirmə zamanı aktivlərin və
gəlirlərin artırılmasının, öhdəlik və xərclərin azalmamasının təmin olunması
məqsədilə diqqətli yanaşmanın tətbiqidir. Əksər hallarda bu o deməkdir ki, qeyrimüəyyən şəraitdə aktiv və gəlirin mümkün dəyərlərindən ən aşağı, öhdəlik və xərcin
isə ən yüksək qiyməti istifadə edilməlidir.
Maliyyə hesabatında təqdim olunan informasiyanın etibarlı olması üçün bu
informasiya, onun əhəmiyyətliliyi və ona çəkilən xərclər nəzərə alınmaqla, tam və
dolğun olmalıdır.
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Istifadəçilər üçün maliyyə hesabatı arasında oxşarlığı və fərqliliyi müəyyən
etmək və qiymətləndirmək imkanını yaradan informasiya müqayisəli hesab olunur.
Müqayisə

olunan

informasiyanın

ən

mühüm

xüsusiyyətlərindən

birisi

ardıcıllıqdır. Informasiyanın ardıcıllığı müəssisə tərəfindən bütün dövrlər ərzində
oxşar hadisələr üçün eyni uçot metodunun tətbiq edildiyini bildirir. Lakin, ardıcıllıq
prinsipinin tətbiq edilməsi maliyyə hesabatlarının etibarlığını, münasibliyini və
anlaşılmasını təkmilləşdirmək üçün uçot siyasətində dəyişiklilklərin edilməsinə mane
yaratmamalıdır.
Maliyyə hesabatında təqdim olunan informasiyanın mahiyyəti istifadəçilər
tərəfindən anlaşılmalıdır. Eyni zamanda istifadəçilər kommersiya fəaliyyəti və
mühasibat uçotu haqqında zəruri biliklərə malik olmalı və informasiyanı kifayət
qədər dərindən öyrənməyə hazır olmalıdırlar. Maliyyə hesabatının elementlərinə
aşağıdakılar aiddir:
• Aktivlər;
• Öhdəliklər;
• Kapital;
• Aktivlərdə təcəssüm olunmuş gələcək iqtisadi səmərə;
• Gəlirlər;
• Xərclər.
Aktiv dedikdə, keçmiş hadisələrin nəticəsi kimi müəssisə tərəfindən idarə
olunan və müəssisəyə gələcəkdə iqtisadi səmərə gətirə biləcəyi gözlənilən ehtiyatlar
(resurslar) başa düşülür.
Öhdəlik –müəssisənin keçmiş hadisələrdən yaranmış və iqtisadi səmərəni əmələ
gətirən ehtiyatların (resursların) müəssisədən kənara axını ilə nəticələnən mövcud
borcu deməkdir.
Kapital –bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra

müəssisənin xalis aktivlərinin

dəyəridir.
Aktivdə təcəssüm olunmuş gələcək iqtisadi səmərə aktivdən istifadə olunması
və ya onun xarıc olması nəticəsində yaranır.
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Gəlir –mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşu ilə əlaqəli olmayan, lakin kapitalda
artım ilə nəticələnən və hesabat dövrü ərzində aktivlərin artması, daxil olması və ya
öhdəliklərin azalması, daxil olması və ya öhdəliklərin azalması şəklində iqtisadi
səmərənin artımıdır.
Xərc –mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqəli olmayan,
lakin kapitalın azalması ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin kənara axını
və ya azalması və öhdəliklərin artması hesabına baş verən iqtisadi səmərənin
azalmasıdır.
2.4. Maliyyə hesabatının təqdim olunduğu ünvanlar və müddətləri
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2004-cü ildə
qəbul edilmiş Qanunun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq, bütün ictimai əhəmiyyətli
qurumlar özlərinin maliyyə hesabatını yalnız MHBS əsasında tərtib etməlidirlər.
Kiçik sahibkarlıq subyektləri sadələşdirilmiş uçot qaydalarına uyğun olaraq
maliyyə hesabatları tərtib edə bilərlər.
Ictimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla
kommersiya təşkilatları maliyyə hesabatlını tərtib edən zaman MMUS əsas
götürməlidirlər (Qanunun 10-cu maddəsi). Kommersiya təşkilatları öz seçimlərindən
asılı olaraq, maliyyə hesabatını MHBS əsasında tərtib etmək hüququna da malikdirlər
(Qanun 10.1.2.-ci maddəsi).
Ictimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla,
bir və ya daha çox törəmə cəmiyyətlərinə malik olan kommersiya təşkilatları
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatını müvafiq meyar göstəricilərini
(illik gəlir, işçilərin orta sayı, balansın yekun məbləği) əsas götürməklə, MHBS
əsasında tərtib edə bilərlər (Qanunun 10.2.-ci maddəsi).
Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatları üçün aşağıdakı hesabat
dövrləri müəyyən edilir:

39

Mühasibat hesabatı

• Il ərzində oktyabr ayının 1-dək yeni yaradılan mühasibat uçotunun subyektləri
üçün birinci hesabat dövrü onların qeydiyyata alındığı tarixdən dekabr ayının
31-i də daxil olmaqla;
• Oktyabr ayının 1-dən sonra yeni yaradılmış mühasibat uçotunun subyektləri
üçün isə birinci hesabat dövrü onların qeydə alındığı tarixdən növbəti ilin
dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla;
• Digər mühasibat uçotunun subyektləri üçün hesabat dövrü yanvar ayının 1-dən
dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla (Qanunun 11.0.1, 11.0.2 və 11.0.3
maddələri).
Kommersiya təşkilatları illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) maliyyə hesabatlarını dövlət orqanlarına qanunvericilik aktları ilə müəyyən
olunmuş hallarda, qaydada və müddətlərdə təqdim edirlər.
Ictimai əhəmiyyətli qurumların illik və konsolidə edilən maliyyə hesabatları
qanunvericilikdə müəyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə birlikdə mətbu orqanda
dərc olunmalıdır (Qanunun 12.3.2 maddəsi).
Bələdiyyə orqanları,

büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları

maliyyə hesabatlarını büdcə təşkilatları üçün MMUS-na uyğun tərtib edirlər.
Qeyri – hökümət təşkilatları tələb olunan maliyyə hesabatlarını Qeyri – hökümət
Təşkilatları üçün MMUS-na uyğun olaraq hazırlayırlar.
Büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarının maliyyə hesabatlarının
təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi qaydaları müvafiq icra
hakimiyyəti orqanları tərəfindən müəyyən edilir.
Bələdiyyə orqanlarının maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri
və dərc edilməsi qaydaları bələdiyyə tərəfindən tənzimlənir.
Ilkin uçot sənədlərinin, mühasibat uçotu registrlərinin və digər uçot və hesabat
sənədlərinin məzmunu kommersiya sirridir. Bununla yanaşı, dövlət orqanlarının
qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mühasibat uçotu və hesabat sənədləri
ilə tanış olmaq hüququ vardır.
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Ictimai əhəmiyyətli qurumların siyahısı icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyənləşdirilir və zərurət yarandıqda bu siyahıya əlavələr və dəyişikliklər edilir.
Müəssisə illik maliyyə və konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarını hesabat
dövrünün sonunda müvafiq olaraq, 4 ay və 6 ay müddətində təqdim etməlidir.
Maliyyə hesabatının hazırlanması, təqdim edilməsi və dərc edilməsinə
müəssisənin direktorlar şurası və ya digər idarəetmə orqanı, belə bir qurum olmadığı
halda isə müəssisənin rəhbəri cavabdehdir.
2.5. Maliyyə hesabatı formalarında düzəlişlərin aparılması qaydası
Maliyyə hesabatı doldurulan zaman yaxşısı budur ki, hər hansı bir səhvə yol
verilməsin. Konkret olaraq, yol verilən bir səhvi düzəltmək olmaz. “Mühasibat
uçotu” haqqında Qanunda dəqiqləşdirilmiş maliyyə hesabatının təqdim olunması
imkanları nəzərdə tutulmur (vergi hesabatlarından başqa).
Cari dövrün təsərrüfat əməliyyatlarının düzgün əks etdirilməsi aşkarlandığı
hallarda hesabat dövrünün sonunadək mühasibat uçotunun müvafiq hesablarında
əlavə müxabirləşmələr tərtib etməklə düzəlişlər aparıla bilər.
Hesabat ili başa çatdıqdan sonra əgər illik maliyyə hesabatı hələ təsdiq
olunmamışdırsa, düzəlişlər dekabr ayının mühasibat müxabirləşmələrində həyata
keçirilir. Bu düzəlişlər müvafiq ünvanlara təqdim olunur.
Əgər, ötən ilin təsərrüfat əməliyyatlarında yol verilən səhvlər cari ildə
müəyyənləşdirilmişdirsə, onda hər hansı bir düzəlişin aparılmasına yol verilmir.
Beləliklə, bütün hallarda yol verilən səhvlər, həmin dövrdə düzəldilməlidir, geri
tarixlə düzəliş aparmaq olmaz.
Mühasibat uçotunda səhvlərin müstəqil sürətdə aşkarlanması və düzəldilməsinə
görə təşkilatın baş mühasibinə cərimə qoyulmur.
2.6. İnventarlaşma maliyyə hesabatının etibarlılığını təmin edən
üsullardan biridir
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Inventarlaşma

dedikdə,

təşkilatın

əmlak

və

öhdəliklərinin

faktik

mövcudluğunun mühasibat uçotu məlumatlarına uyğunluğunun yoxlanılması başa
düşülür.
Inventarlaşmanın başlıca məqsədi aşağıdakılardır:
• əmlakın faktiki mövcudluğunun aşkara çıxarılması;
• əmlakın

faktiki

mövcudluğunun

mühasibat

uçotu

məlumatları

ilə

üzləşdirilməsi;
• maliyyə öhdəliklərinin uçotda tam əks etdirilməsinin yoxlanılması.
Bu zaman müəssisənin əmlakı dedikdə, əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər,
maliyyə qoyuluşları, istehsalat ehtiyatları, hazır məhsullar, mallar, sair ehtiyatlar, pul
vəsaitləri və onların ekvivalentləri, sair maliyyə aktivləri, maliyyə öhdəlikləri
qismində kreditor borcları, bank kreditləri, borclar və ehtiyatlar başa düşülür.
Bunlardan başqa, təşkilatın mühasibat uçotunda qeydə alınan, lakin ona mənsub
olmayan əmlakın digər növləri (məsuliyyətli mühafizəyə qəbul edilən, icarəyə
götürülən, emal üçün alınan), habelə hər hansı bir səbəbdən qeyd olunmayan əmlak
da inventarlaşmaya məruz qalmalıdır.
Yerləşdiyi yerdən asılı olmayaraq, təşkilatın bütün əmlakı və maliyyə
öhdəliklərinin bütün növləri inventarlaşdırılmalıdır. Əmlakın inventarlaşdırılması
onun yerləşdiyi yerlər və maddi məsul şəxslər üzrə həyata keçirilir.
Inventarlaşmanın aparılması qaydası (hesabat dövründə inventarlaşmanın sayı,
onun keçirildiyi tarix, əmlak və öhdəliklərin siyahısı və i.a.) təşkilatın rəhbəri
tərəfindən müəyyənləşdirilir. Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi
əsasında məcburi inventarlaşma aparılması da mümkündür.
Bütün hallarda illik hesabat tərtib ediləndən əvvəl inventarlaşma həyata keçirilir.
Təşkilatda inventarlaşmanı aparmaq üçün aşağıdakı tərkibdə komissiya
yaradılır:
komissiyanın sədri- təşkilatın rəhbəri, yaxud onun müavini; komissiyanın
üzvləri- baş mühasib, struktur bölmələrinin rəisləri, ictimaiyyətin nümayəndəsi.
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Bununla yanaşı, bilavasitə əmlakın inventarlaşmasını aparmaq üçün aşağıdakı
tərkibdə işçi komissiyası yaradılır:
• komissiyanın sədri- inventarlaşmanı təyin edən təşkilatın rəhbərinin
nümayəndəsi;
• komissiyanın üzvləri- mütəxəssislər (iqtisadçılar, mühasibat şöbəsinin işçiləri,
menecerlər, əmtəəşünaslar və s.).
İnventarlaşma komissiyanın tərkibinə təşkilatın daxili audit xidmətinin
nümayəndəsini, habelə müstəqil auditor təşkilatının mütəxəssisini də daxil etmək
olar.
Daimi fəaliyyətdə olan və işçi inventarlaşma komissiyasının fərdi tərkibi
təşkilatın rəhbərinin əmri, yaxud sərəncamı ilə təsdiq edilir.
Daimi fəaliyyətdə olan inventarlaşma komissiyasının vəzifələrinə aiddir:
• işçi komissiyalarının təlimatlandırılması;
• nəzarət qaydasında yoxlamaların aparması;
• əksikgəlmələrə yol verən maddi-məsul şəxslərin izahatlarının araşdırılması.
Işçi

komissiyalar

mal-material

ehtiyatlarının

və

pul

vəsaitlərinin

inventarlaşmasını bilavasitə yerlərdə aparmalıdır. Təşkilatda təftiş komissiyası
olduqda və inventarlaşmanın həcmi böyük deyildirsə, onda bu işi həmin komissiyaya
həvalə etmək olar. Inventarlaşma müddətində komissiyanın üzvlərindən biri iştirak
etmədikdə, onun nəticələrini etibarsız hesab etməyə əsas verir.
Əmlakın faktiki mövcudluğunun yoxlanılması maddi-məsul şəxsin bilavasitə
iştirakı ilə həyata keçirilməlidir.
İnventarlaşma bir neçə mərhələdə aparılır:
1. Hazırlıq mərhələsi. Bu mərhələdə maddi-məsul şəxs inventarlaşmanın
keçiriləcəyi tarixə mədaxil və məxaric sənədlərinin aralıq reyestrlərini (son
hesabatları) tərtib edir və onları inventarlaşma komissiyasına təqdim edir. Bu
sənədlər inventarlaşmanın keçirildiyi tarixə mühasibat uçotunun hesabları üzrə
müvafiq qalıqları müəyyənləşdirmək üçün əsas sayılır. Inventarlaşma
komissiyasının sədri reyestrə (son hesabata) əlavə edilən bütün mədaxil və
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məxaric sənədlərinə viza qoyur və “inventarlaşmayadək olan tarixi” göstərir.
Maddi-məsul şəxsin verdiyi iltizamda qeyd olunur ki, inventarlaşma
başlananadək əmlaka dair bütün mədaxil və məxaric sənədləri mühasibata,
yaxud inventarlaşma komissiyasına təhvil verilmişdir. Daxil olan bütün əmlak
və silinən əmlak sənədlərə işlənmişdir.
2.

Natural və sənədli yoxlama. Bu zaman əmlakın və öhdəliklərin faktiki
mövcudluğu yoxlanılır. Natural inventarlaşmanın nəticələrinin uçotu üçün ilk
sənədin əsas forması inventarlaşma siyahısı və inventarlaşma aktı hesab
olunur. İnventarlaşma siyahıları, yaxud aktları iki nüsxədə tərtib edilir. Zəruri
hallarda nüsxələrin sayını artırmaq mümkündür. Adları cəkilən sənədlər ya
mürəkkəblə, ya da diyircəkli qələmlə aydın yazılmalı, hər hansı bir pozğuntuya
və silinməyə yol verilməməlidir. Siyahının (aktın) hər bir səhifəsində maddi
sərvətlərin sıra nömrələrinin sayı və natural göstəricilərin ümumi yekunu yazılı
şəkildə göstərilir. Səhvlərin düzəldilməsi siyahının bütün nüsxələrində həyata
keçirilir. Bu zaman səhv yazılışın üstündən xətt çəkilir və onun üstündə
düzgün rəqəm qeyd edilir. Düzəliş inventarlaşma komissiyasının bütün üzvləri
və maddi-məsul şəxs tərəfindən imzalanmalıdır. Siyahılarda doldurulmamış
sətirlər qalmamalıdır, son səhifədə isə belə sətirlərin üzərindən xətt
çəkilməlidir.
3. Məbləğlərin taksirovkası. Bu mərhələdə siyahılarda (aktlarda) ilk sənədlərin
və mühasibat uçotunun məlumatları əsasında əmlak və öhdəliklərin pulla
qiymətləndirilməsi həyata keçirilir.
4. Müqaisəli-analitik mərhələ. Bu mərhələdə əmlak və öhdəliklərin faktik
mövcudluğu mühasibat uçotunun məlumatları ilə üzləşdirilir. Inventarlaşma
komissiyası kənarlaşmanın səbəblərini araşdırır və onların inventarlaşma
nəticələrinin uçotunda əks etdirilməsi üsullarını təklif edir. Mal-material
ehtiyatlarının artıq, yaxud əksik gəlməsinin yaranması faktı üzrə maddi-məsul
şəxslərdən izahat alınmalıdır. Siyahının sonuncu səhifəsində qiymətlərin
yoxlanılması, taksirovkası və yekunların hesablanması yoxlamanı aparan
şəxsin imzası ilə təsdiq edilməlidir. Müqaisəli-analitik mərhələnin yerinə
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yetirilməsinin nəticələri üzrə komissiyanın bütün təklifləri İnv-26 formalı
“İnventarizasiya prosesində aşkara çıxarılan nəticələrin uçotu cədvəlində”
ümumiləşdirilir.
5. Son mərhələ. İnv-26 formalı “İnventarlaşmanın nəticələrinin uçotu cədvəlini”
təşkilatın baş mühasibi və rəhbəri imzalayır və bu haqda müvafiq əmr verilir.
Verilən

əmr

əsasında

inventarlaşmanın

nəticələrinə

dair

mühasibat

müxabirləşmələri tərtib edilir və onlar mühasibat uçotunun müvafiq
registrlərinə işlənir.
Inventarlaşma materialları mühasibata verilir. Inventarlaşma zamanı əmlak
üzrə uçotdan kənarlaşmaları əks etdirmək üçün üzləşdirmə (müqayisə)
cədvəli tərtib edilir. Inventarlaşmanın nəticələri üzləşdirmə cədvəlində öz
əksini tapır. Inventarlaşma fərqləri aşağıdakı qaydada tənzimlənir:
• artıq gələn əsas vasaitlər, materiallar, pul vəsaitləri və digər əmlak
mədaxil olunur və müəssisənin maliyyə nəticələrinə aid edilir. Daha
sonra artıq gəlmənin səbəbləri araşdırılır;
• qanunvericilik qaydasında təsdiq edilən norma daxilində sərvətlərin
əskik gəlməsi və xarab olması təbii itki kimi qiymətləndirilərək,
müəssisə rəhbərinin sərəncamı ilə ya istehsal xərclərinə, ya da tədavül
xərclərinə silinir. Itki norması yalnız faktiki çatışmazlıq aşkarlandıqda
tətbiq edilə bilər.
• Material ehtiyatlarının, pul vəsaitlərinin və digər əmlakın çatışmazlığı,
habelə təbii itki normasından artıq xarab olması günahkar şəxslərin
hesabına yazlır. Əgər, günahkarları müəyyənləşdirmək mümkün
deyildirsə, yaxud həmin məbləğin günahkar şəxsdən tutulmasını
məhkəmə rədd edirsə, onda əksik gəlmə və xarab olmadan itkilər
müəssisənin istehsal, yaxud tədavül xərclərinə aid edilir.
Növlərin

qarışıq salınması nəticəsində artıq və əksik gəlmələrin qarşılıqlı

məğbuluna müstəsna hallarda yol verilir.
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Inventarlaşmanın nəticələri uçot və hesabatda onun başa çatdırıldığı ayda öz
əksini tapmalıdır.
Inventarlaşma başa catdıqdan sonra onun aparılmasının düzgünlüyünə əmin
olmaq üçün nəzarət qaydasında yoxlama keçirilə bilər. Belə yoxlamada
inventarlaşma komissiyasının üzvlərinin və maddi-məsul şəxslərin iştirakı vacibdir.
Nəzarət qaydasında yoxlamanın nəticələri aktla rəsmiləşdirilir və nəzarət
qaydasında yoxlamanın uçotu kitabında qeydə alınır.

BÖLMƏ 2. MALİYYƏ HESABATININ AYRI-AYRI
TƏRKİB HİSSƏLƏRİ
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BU BÖLMƏDƏ:
Fəsil 3. Mühasibat balansı
Fəsil 4. Mянфяят вя зярярляр щаггында щесабат
Fəsil 5. Kапиталда дяйишикликляр щаггында щесабат
Fəsil 6. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
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FƏSİL 3. MÜHASİBAT BALANSI
3.1. Mühasibat balansının mahiyyəti və əhəmiyyəti
3.2. Balansın daxili qarşılıqlı əlaqəsi
3.3. Mühasibat balansının növləri və formaları
3.4.

Mühasibat

balansının

maddələrinin

qiymətləndirilməsi

xüsusiyyətləri
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Azərbaycanda və beynəlxalq praktikada balansların quruluş

3.5.
sxemləri

3.1.

Mühasibat balansının mahiyyəti və əhəmiyyəti

Balans (fransızça balance-tərəzi) maliyyə hesabatının aşağıdakı üc mühüm
elementi haqqında miqdar informasiyalarını ümumiləşdirir və əks etdirir:
•

Aktivlər

•

Öhdəliklər

•

Kapital

Balans bütün hallarda uçotun ən mühüm kateqoriyalarından biridir. Balans
mövzusunda yüzlərlə elmi əsərlər işıq üzü ğörmüşdür. XIX əsrin birinci yarısında
hətta “balansşunaslıq” termini geniş yayılmışdı. Həmin dövrlərdə balansşunaslıq
uçotun başlıca tərkib hissəsi qismində araşdırılırdı. Keçmiş Sovetlər ölkəsində
balansın öyrənilməsində və onun təbliqində rus alimi A.P.Rudanovskinin,
Azərbaycanda isə prof. Ə.S.Fərəcovun çox böyük xidmətləri olmuşdur.
Həm əvvəllər, həm də indi təsdiq edilir ki, necə bir hesabat forması kimi,
balans obyektiv xarakter daşıyır.
Balansda təsərrüfat vəsaitləri (aktivlər) növləri, tərkibi və istehsal
prosesindəki funksional roluna ğörə, eyni zamanda öhdəliklər və kapital
formalaşması və məqsədli təyinatı üzrə təcəssüm etdirilir. Qeyd etmək lazımdır ki,
balansda qruplaşma və ümumiləşdirilmə həm ötən ilin, həm də hesabat ilinin
əvvəlinə və axırına verilir. Belə bir qruplaşdırılma və ümumiləşdirilmə balansın
mahiyyətinin dərk olunması sərhədlərini genişləndirir və eyni zamanda iqtisadi
subyektin

mallar,

iş

və

xidmətlər

bazarında

maliyyə

sabitliyinin

müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.
Mühasibat balansının mahiyyəti onun təyinatında təzahür edir:
•

balans mühasibat uçotu metodunun tərkib hissəsi oluub, onun bir

elementidir;
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•

mühasibat balansı dövri və illik maliyyə hesabatının formalarından

biridir.
Balans necə bir hesabat forması kimi ayrıca cədvəldən ibarətdir. Müəssisənin
mülkiyyətində olan eyni vəsait məbləğləri öz əksini həm aktivdə, həm də passivdə
tapır.
Aktiv və passivin müasir məzmunu informasiyaları onun istifadəçilərinə, hər
şeydən əvvəl kənar istifadəçilərə ötürülməsinə istinad edir. Məhz bu amilə görə,
balans maddələri özünün çox yüksək analitikliyi ilə seçilir. Daha konkret desək,
müasir balans debitor və kreditor borclarının vəziyyətini, xüsusi kapitalın, cari
xərclər, yaxud təşkilatın mənfəəti hesabına yaradılan ehtiyatların müxtəlif
növlərinin mahiyyətini açıqlayır.
Əslində mühasibat balansı informasiyalar mənbəyidir. Bu informasiyalar
əsasında iqtisadi subyektin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə obyektiv qiymət vermək
heç bir çətinlik yaratmır. Buna görə də mühasibat hesabatı formaları içərisində
balans birinci yeri tutur. Onun göstəricilərini mühasibat hesabatının digər
formalarının göstəriciləri ilə əlaqələndirmək mümkündür. Balansda verilən
informasiyaları dərk etmək üçün təkcə onun strukturu haqqında deyil, eyni
zamanda müxtəlif göstəricilərin məntiqi və spesifik qarşılıqlı əlaqələrini bilmək
çox mühümdür.

3.2.

Balansın daxili qarşılıqlı əlaqəsi

Balansın daxili qarşılıqlı əlaqəsi aşağıdakılardan ibarətdir:
•

balansın

aktivinin bütün bölmələrinin məbləği passivin bütün

bölmələrinin məbləğinə hökmən bərabər olmalıdır. Belə bir bərəbərlik balansın
özünün mahiyyətindən irəli gəlir;
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•

xüsusi kapitalın ölçüsü dövriyyədənkənar aktivlərin kəmiyyətini

üstələyir;
•

təşkilatın normal fəaliyyəti şəraitində dövriyyədən kənar aktivlərin

kəmiyyəti borc vəsaitlərinin məbləğindən çox olmalıdır;
•

balansın quruluşu onun çox yüksək dərəcədə analitikliyini nümayiş

etdirir. Belə bir analitiklik aktiv və passiv üzrə müxtəlif maddələr arasında
qarşılıqlı əlaqəni müəyyənləşdirməyə şərait yaradır.
Göründüyü kimi, mühasibat balansının məzmununun ümumi xülasəsi onun
istifadəçilərinə informasiyalar, hər şeydən əvvəl mülkiyyətinin maliyyə sabitliyi
barədə informasiyalar təqdim edir.
Mühasibat balansı aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
•

Balansın düzgünlüyü (etibarlılığı): Hesabat dövrü ərzində təşkilatın

təssərüfat fəaliyyətinin bütün faktlarını əks etdirən bütün sənədlər üzrə aparılan
yazılışlar əsasında tərtib olunan balans düzgün sayılır. Balans məlumatlarının
əsaslandırılması, mühasibat hesablarında yazılışların, mühasibat hesablamalarının
və inventarlaşmanın dəqiqliyi balansın düzgünlüyünün başlıca şərtləridir;
•

Balans

göstəricilərinin

sənədlərlə

əsaslandırılması:

Balansın

düzgünlüyü sənədlərin tamlığı və keyfiyyəti ilə müəyyənləşdirilir. Əgər hesabat
dövrünün

təsərrüfat

fəaliyyətinin

faktları

vaxtında

sənədlərlə

rəsmiləşdirilməmişdirsə, onda balans təşkilatın işinin həqiqi yekunlarını əks etdirə
bilməz. Məsələn, materialların istehsala buraxılışının sənədlərlə gec, yaxud tam
olmadan rəsmiləşdiriməsi məhsulların maya dəyəri və mənfəət məbləği haqqında
məlumatların təhrif olunmasına gətirib çıxardır. Buna görə də təşkilatların
rəhbərləri işçilərindən tələb etməlidirlər ki, onlar təsərrüfat fəaliyyətinin bütün
faktları haqqında məlumatları öz vaxtında rəsmiyyətə salsınlar və mühasibata
təqdim etsinlər;
•

Balansın

hesablarda

mühasibat

yazılışları

vasitəsilə

əsaslandırılması: Balansın düzgünlüyünün ən vacib şərtlərindən biri onun tərtib
edilməsindən əvvəl analitik və sintetik uçot hesabları üzrə yazılışların
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üzləşdirilməsi hesab olunur. Bunun üçün bütün analitik hesablar üzrə hesabat
dövrünün axırına dövriyyələr və qalıqlar hesablanmalı, dövriyyə cədvəlləri tərtib
olunmalı və onun məlumatları müvafiq sintetik hesabların məlumatları ilə müqaisə
edilməlidir. Bu zaman aşkarlanan bərabərlik sintetik və analitik hesablardakı
yazılışların düzgünlüyünün qarantıdır;
•

Balansın mühasibat hesablamaları ilə əsaslandırılması: Mühasibat

hesablamaları dəqiq aparılan balans daha düzgün sayılır. Belə hesablamalara
aiddir: mal-material ehtiyyatlarının faktiki maya dəyərinin uçot qiymətləri üzrə
dəyərində

kənarlaşması

məbləğinin

bölüşdürülməsi,

ümumistehsalat

və

ümumtəsərrüfat (inzibati) xərclərinin silinməsi, məhsulların maya dəyərinin
kalkulyasiyası və i.a. hesablamalar. Həmin hesablamaların düzgünlüyü mənfəətin
kəmiyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərir;
•

Balansın

inventarlaşma

ilə

əsaslandırılması:

Inventarlaşmanın

mahiyyəti təşkilatın əmlakının natural şəkildə yoxlanılması və nəticələrin debitor
və

kreditorlarla

hesablaşmalar

vasitəsilə

üzləşdirilməsində

təzahür

edir.

Inventarlaşma aparıldıqdan sonra hesablar üzrə uçot qalıqlarında düzəlişlər edilir
ki, bu da balansın düzgünlüyünü daha da artırır;
•

Balansın

reallığı: Balansın reallığı dedikdə, onun maddələrinin

qiymətləndirilməsinin obyektiv həqiqətə uyğunluğu başa düşülür. Balans
qiymətləndiriməsinin bir sıra nəzəriyyələri mövcuddur: məsələn, obyektiv
qiymətləndirmə nəzəriyyəsi, subyektiv qiymətləndirmə nəzəriyyəsi, kitab vasitəsilə
qiymətləndirmə. Obyektiv qiymətləndirmə nəzəriyyəsi bazar qiyməti prinsipinə
istinad edir. Belə qiymətlər balansın tərtib olunduğu anda əmlak satıldığı zaman
müəyyənləşdirilir. Subyektiv qiymətləndirmə nəzəriyyəsinə görə aktivlərin dəyəri
təşkilatın qərarlaşdığı fərdi şəraitdən asılı olur. Kitab vasitəsilə qiymətləndirmə
aktivlərin uçotda (kitabda) qeydə alındığı qiymətə əsaslanır. Sadalanan
nəzəriyyələrin heç birisi qiymətləndirmə məsələsi haqqında birmənalı qərar verə
bilmir. Buna görə də nisbi reallıqla, başqa sözlə, balans maddələrinin hazırda
qüvvədə olan standartlar vasitəsilə qiymətləndirilməsi ilə kifayətlənmək lazım
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gəlir. Balansın reallığı xeyli dərəcədə təşkilatın aktivlərinin likvidlik dərəcəsindən
asılıdır;
•

Balansın vahidliyi: Vahidlik dedikdə, balansın vahid prinsiplər və

qiymətlər əsasında quurulması başa düşülür. Bu o deməkdir ki, təşkilatın bütün
struktur bölmələrində mühasibat uçotunun vahid hesablar planı və onların
müxabirləşməsi tətbiq edilməlidir. Qeyd olunan prinsiplərə əməl olunmadıqda, biz
balansı tərtib edərkən, həmcins olmayan kəmiyyətləri cəmləmək məcburiyyətində
qalmış oluruq ki, bu da balansın dəqiqliyini azalda bilər.
Balansın varisliyi: Bu prinsipə görə hər bir sonrakı balans özündən əvvəlki
balansdan irəli gəlməlidir. Məsələn, keçən ilin son balansı hesabat ilinin ilk balansı
olmalıdır. Əslində bunlar eyni balanslardır, lakin onlar müxtəlif dövrləri əhatə edir.
Daha konkret desək, hesabat dövrünün sonuna olan məlumatlar növbəti hesabat
dövrünün ilk məlumatları deməkdir.
Balansın aşkarlığı: Balansın aşkarlığı dedikdə, onu tərtib edənlər və oxuyan
bütün şəxslər üçün anlaşıqlı olması başa düşülür.
Mühasibat balansı illik maliyyə hesabatının tərkibinə daxil olan hesabat
formasıdır. Balansın başlıca fərqləndirici xüsusiyyətinə görə onun formaları və
təqdim edilməsi qaydaları “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” kommersiya
təşkilatları üçün 1№-li MMUS vasitəsilə tənzimlənir. Bu Standart Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2006-cı il 18 apredl tarixli əmri ilə təsdiq
edilmişdir.

3.3.

Mühasibat balansının növləri və formaları

Mühasibat uçotunun mövcud nəzəriyyəsində və praktikasında mühasibat
balanslarının çoxsaylı növlərinə təsadüf olunur. Onlar məqsədlərinə və tərkibinə
görə biri digərindən fərqlənir. Bu zaman mühasibat balanslarıının təsnifatını
aşağıdakı əlamətlər təşkil edir:
•

tərtib olunma mənbələrinə görə;
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•

mülkiyyət formalarına görə;

•

ümumiləşdirilmə dərəcəsinə görə;

•

tərtib edilmə vaxtına görə;

•

təqdim etmənin dövriliyinə görə;

•

yenidən təşkil prosedurlarının növlərinə görə;

•

quruluş formasına görə;

•

təmizlənmə dərəcəsinə görə;

•

iqtisadi fəaliyyətin növlərinə görə;

•

xalq təsərrüfatı sahələrinə görə;

•

tərtib edilmə üsuluna görə;

•

balans nəzəriyyəsinə görə.

Tərtib olunma mənbələrinə görə balanslar aşağıdakı kimi fərqləndirilir:
•

kitab balansı;

•

baş balans;

•

inventar balansı.

Kitab balansı Baş kitabın hesablarının qalıqları əsasında cari uçot
məlumatları vasitəsilə tərtib olunur.
Baş balanslar inventarlaşma materialları ilə təsdiq edildiyi zaman tərtib
olunur.
Inventar balansları müxtəlif aktivlərin və öhdəliklərin siyahı məlumatları
əsasında tərtib edilir (məsələn, giriş balansı hüqüqi şəxsin sənədləri ilə təsdiqlənir).
Mülkiyyət formaları üzrə balanslar aşağıdakı kimi fərqləndirilir:
•

dövlət müəssisələrinin balansları;

•

bələdiyyə təşkilatlarının balansları;

•

xüsusi mülkiyyət müəssisələrinin balansları;

•

qarışıq mülkiyyət formasıının balansları (səhmdar cəmiyyəti, təsərrüfat

yoldaşlığı və s.);
•

ictimai təşkilatların balansları.

Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə balansları belə təsnifləşdirmək olar:
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•

vahid balans;

•

icmal (konsolidə edilən) balans.

Vahid balanslar bir təşkilatın, yaxud onun struktur bölməsnin maliyyə
vəziyyətini açiqlayan informasiyaları əks etdirir.
Icmal (konsolidə edilən) balanslar ana və onun övlad müəssisələrinin
aktivlərini və öhdəliklərini açıqlayan məlumatları ümumiləşdirir. Belə balanslar
tərtib edildikdə, həmin qrupun aktivlərinin, öhdəliklərinin, gəlir və xərclərinin
anoloji maddələrinə münasibətdə vahid uçot siyasətinə istinad edilir.
Tərtib edilmə vaxtına görə balanslar belə fərqləndirilir:
•

giriş balansı;

•

cari balanslar (ilkin balans, aralıq balans, son balans);

•

sanir balanslar;

•

ləğvetmə balansları;

•

ayrılma balansları;

•

birləşdirmə balansları;

•

ilkin balanslar;

•

cari balanslar;

•

illik balanslar.

İlkin balanslar hesabat ilinin əvvəlində tərtib edilir.
Cari balanslar cari hesabat dövrünə, başqa sözlə təşkilatın maliyyə hesabatı
tərtib edəcəyi dövrə görə tərtib edilir. Cari balanslar uçot dövrünün prinsiplərinə
uyğun olaraq hazırlanılır. Ilkin və son balanslar maliyyə ilinin əvvəlində və
axırında işlənilir. Aralıq balanslar hesabat dövrünün əvvəli və axırı arasındakı
dövrü əhatə edir. Azərbaycanda aralıq balanslar hər ay, habelə rüb və yarım ilə
görə tərtib oluna bilər.
Illik balanslar müəssisə tərəfindən maliyyə ilinin sonunda hazırlanır.
Sanir balanslara tələbat o zaman yaranır ki, müəssisə artıq müflisləşmə
həddinə gəlib çatmışdır. Bu zaman müəssisə belə bir dilemma qarşısında qalır: ya
müflisləşmə haqqında qərar verməklə müəssisəni ləğv etməli, ya da ödənişlərin
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vaxtını uzatmaq üçün kreditorları inandırmağa səy göstərməli. Sanir balansların
tərtib olunması üçün hökmən müstəqil auditorlar cəlb olunmalıdır.
Təqdim etmənin dövriliyinə görə balanslar aşağıdakı kimi fərqləndirilir:
•

giriş balansları;

•

dövri balanslar;

•

son balanslar.

Giriş balansları bilavasitə təşkilatın hüqüqi status alması, başqa sözlə, onun
dövlət qeydiyyatı ilə əlaqədardır.
Dövri balanslar hər bir hesabat dövrü (ay, rüb, yarımil, doqquz ay) üzrə
tərtib edilir.
Son balanslar hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra təqdim olunur. Belə
balanslar eyni zamanda növbəti hesabat ilinin giriş balansı hesab edilir. Buradan
görünür ki, mühasibat uçotunun ən əsas prinsiplərindən biri, –müəssisənin
fəaliyyət göstərməsinin fasiləsizliyi prinsipi özünü göstərir.
Yenidən təşkil prosedurlarının növləri üzrə balanslar konkret təşkilatın
həyat tsiklinə istinad edir. Bu tsikl özündə qovuşmanı, birləşməni, ayrılmanı,
bölüşdürməni və yenidən qurulmanı birləşdirir. Qeyd olunan prinsipdən asılı
olaraq, mühasibat balansının aşağıdakı növləri fərqləndirilir:
•

giriş balansları;

•

ayrılma balansları;

•

birləşdirmə balansları;

•

ləğvetmə balansları.

Giriş balansı özlüyündə təşkilatın fəaliyyətə başladığı tarixə malik olduğu
aktivlərin, kapitalın və öhdəliklərin məcmusunu təcəssüm etdirir.
Ayrılma balansları əvvəllər fəaliyyət göstərən təşkilatın yenidən qurulması
nəticəsində yaradıılan təşkilatın əmlakını xarakterizə edir. Bu prosedurun yekunu
olaraq əvvəllər fəaliyyət göstərən təşkilatın bazasında bir neçə yeni müəssisə
yaradılır.
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Birləşdirmə balansları yenidənqurma yolu ilə qovuşan bir neçə təşkilatın
əmlakını ümumiləşdirir.
Ləğvetmə balansları özünün öhdəliklərini ödəyə bilməyən müflisləşən
təşkilatın əmlakından ibarətdir. Belə balanslar müəssisə ləğv edildikdə tərtib edilir.
Quruluş formasına görə balanslar belə fərqləndirilir:
•

birtərəfli (şaquli) balanslar;

•

ikitərəfli (xətti, üfqi) balanslar.

Birtərəfli mühasibat balansları şaquli əlamət üzrə qurulur: əvvəlcə balansın
aktiv maddələri və bölmələri, daha sonra balansın passiv maddələri və bölmələri
göstərilir.
Ikitərəfli mühasibat balansları üfqi əlamətlər üzrə səciyyələnir. Bir xətdə
balansın aktivinin maddələri və bölmələri, eyni zamanda həmin xətdə, lakin
qarşıdakı tərəfdə balansın passivinin bölmələri və maddələri qeydə alınır.
Təmizlənmə dərəcəsinə görə balanslar belə fərqləndirilir:
•

brutto-balans;

•

netto-balans;

•

reformasiya olunan balanslar;

•

reformasiya olunmayan balanslar.

Əvvəllər brutto-balans dedikdə, bölüşdürülməmiş mənfəətin əks etdirildiyi
balans başa düşülürdü. Bölüşdürülmüş mənfəət qeydə alınan balans isə nettobalans hesab olunurdu. Daha sonralar təsnifatın yeni əlamətləri meydana gəldi:
reformasiya olunan balanslar, reformasiya olunmayan balanslar. Ötən əsrin
90-cı illərinədək Azərbaycanda reformasiya olunmayan balanslar tətbiq olunurdu.
Başqa sözlə hesabat ilinin sonuna mənfəət göstəricisi bölüşdürülmürdü və o,
növbəti hesabat dövrünün ilkin balansında göstərilmirdi. Uçotun müasir praktikası
reformasiya olunan balanslara istinad edir. Konkret olaraq hesabat dövrünün
sonunda aşkara çıxarılan maliyyə nəticələri ilin son gününün dövriyyəsi ilə
bölüşdürülməmiş mənfəətə birləşdirilir. Bu gün balans-brutto və balans-netto
anlayışları balansın nizamlayıcı və dəqiqləşdirici maddələri ilə əlaqələndirilir. Əsas
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mühasibat

maddələr

müşahidəsi

obyektlərinin

azalmayan

göstəricilərini,

nizamlayıcı maddələr isə əsas maddələrin qiymətləndirilməsinin kəmiyyətini
onların qalıq dəyəri həcmində dəqiqləşdirir. Beləliklə, özündə nizamlayıcı
maddələri birləşdirən mühasibat balansı balans-brutto, nizamlayıcı maddələrsiz
balans isə balans-netto adlanır.
Iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə balanslara aiddir:
•

nizamnaməli balanslar;

•

nizamnaməsiz balanslar.

Nizamnaməli mühasibat balansları təşkilatın nizamnaməsində qeyd olunan
əsas fəaliyyəti üzrə maliyyə vəziyyətini açıqlayır.
Nizamnaməsiz mühasibat balansları müvafiq hüqüqi şəxsin sair fəaliyyət
növləri (nizamnamədə olmayan) üzrə informasiyaları təqdim edir.
Xalq təsərrüfatının sahələri üzrə mühasibat balansları aşağıdakılara
bölünür:
•

sənaye müəssisələrinin balansı;

•

kənd təsərrüfatı müəssisələrinin balansı;

•

ticarət müəssisələrinin balansı;

•

nəqliyyat təşkilatlarının balansı və i.a.

Tərtib edilmə üsuluna görə mühasibat balansları belə təsnifləşdirilir:
•

dövriyyə formalı balanslar;

•

sadə formalı balanslar;

•

şahmat formalı balanslar.

Dövriyyə

(dövriyyə-saldo)

balanslarından

aparılan

təsərrüfat

əməliyyatlarının tamlığına cari nəzarət məqsədilə istifadə olunur.
Mühasibat balansının sadə forması tipik hesab olunur və Respublika
Maliyyə Naziirliyi tərəfindən təsdiq edilir.
Şahmat balansı özündə dövriyyə-saldo balansının bütün əlamətlərini
birləşdirir.
Balans nəzəriyyəsi prinsiplərinə uyğun olaraq balanslar belə təsnifləşdirilir:
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•

dinamik balanslar;

•

statik balanslar;

•

orqanik balanslar;

•

proizvod balanslar.

Bazar iqtisadiyyatında proizvod balanslar strareji planlaşma (strateji
perspektiv balans), operativ planlaşma (operativ

perspektiv balans) və büdcə

planlaşması (direktiv balans) məqsədilə istifadə olunur.

3.4.

Mühasibat balansının maddələrinin qiymətləndirilməsi
xüsusiyyətləri

Müəssisənin mühasibat balansında uzunmüddətli və qısamüddətli aktivlər və
öhdəliklər ayrı-ayrılıqda əks etdirilməlidir.
Aşağıdakı hallarda aktivlər qısamüddətli kimi təsnifləşdirilir:
•

müəssisənin normal əməliyyat dövründə satılmaq və ya istifadə üçün

saxlanıldıqda;
•

əsasən alqı-satqı məqsədləri üçün və ya qısa müddət ərzində

saxlanıldıqda və onların hesabat tarixindən 12 ay müddətində pul və ya pul
ekvivalentlərinə çevrilməsi ehtimal olunduqda;
•

istifadəsinə məhdudiyyət qoyulmayan pul vəsaiti və ya onun ekvıvalenti

formasında olduqda.
Hesabat tarixindən sonra 12 ay ərzində pul və pul ekvivalentlərinə çevrilməsi
gözlənilən qiymətli kağızlar qısamüddətli aktivlər kimi təsnifləşdirilir. Digər
hallarda onlar uzunmüddətli aktivlər kimi qeydə alınır.
Aşağıdakı hallarda öhdəliklər qısamüddətli öhdəliklər kimi təsnifləşdirilir:
•

müəssisənin normal əməliyyat dövründə onların ödənilməsi nəzərdə

tutulduqda;
•

hesabat tarixindən etibarən 12 ay ərzində ödənilməli olduqda.

Bütün diğər hallarda öhdəliklər uzunmüddətli öhdəliklər kimi qeydə alınır.
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Yeni mühasibat balansının “Aktivlər” hissəsi iki bölməni əhatə edir:
•

uzunmüddətli aktivlər;

•

qısamüddətli aktivlər.

Balansın “Passiv” hissəsi isə üç bölmədən ibarətdir:
•

kapital;

•

uzunmüddətli öhdəliklər;

•

qısamüddətli öhdəliklər.

Balansın “Uzunmüddətli aktivlər” bölməsində aşağıdakı maddələr qeydə
alınır:
1.

Qeyri-maddi aktivlər;

2.

Torpaq, tikili və avadanlıqlar;

3.

Daşınmaz əmlaka investisiyalar;

4.

Bioloji aktivlər;

5.

Təbii sərvətlər;

6.

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar;

7.

Təxirə salınmış vergi aktivləri;

8.

Uzunmüddətli debitor borcları;

9.

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri;

10. Sair uzunmüddətli aktivlər.
Balansın “Qısamüdddətli aktivlər” bölməsində aşağıdakı maddələr qeydə
alınır:
1.

Ehtiyatlar;

2.

Qısamüddətli debitor borcları;

3.

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri;

4.

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri;

5.

Sair qısamüddətli aktivlər.

Balansın “Kapital” bölməsində aşağıdakı maddələr qeydə alınır:
1.

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

2.

Emissiya gəliri
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3.

Geri alınmış kapital (səhmlər)

4.

Kapital ehtiyatları

5.

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş) zərər

Balansın “Uzunmüddətli öhdəliklər” bölməsində aşağıdakı maddələr qeydə
alınır:
1.

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

2.

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

3.

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

4.

Uzunmüddətli kreditor borcları

5.

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

Balansın “Qısamüddətli öhdəliklər” bölməsində aşağıdakı maddələr qeydə
alınır:
1.

Qısamüddətli faiz xərcləri

2.

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

3.

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

4.

Qısamüddətli kreditor borcları

Aktivlərin, öhdəliklərin, gəlirlərin və xərclərin qiymətləndirilməsi həqiqi (ilk)
dəyərlə yerinə yetirilir. Informasiyaların mühasibat uçotunda yararlılığını təmin
etmək üçün sözü gedən obyektləri aşağıdakı qaydada qiymətləndirmək nəzərdə
tutulur:
•

cari dəyərlə, yəni hər hansı obyektin dəyişdirilməsi zəruri olan tarixə

ödənilən pul vəsaitinin məbləği ilə
•

cari bazar qiymətilə, yəni obyektin satılması nəticəsində, yaxud onun

ləğv edilmə müddəti daxil olan zaman alına bilən pul vəsaiti məbləği üzrə.
3.5. Azərbaycanda və beynəlxalq praktikada balansların quruluş
sxemləri
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Mühasibat balansının əsas elementi balans maddələri (sətirləri) hesab
olunur. Balans maddələri hesabat dövrünün əvvəlinə və axırına iqtisadi resursların
(aktivləri) və onların yaranma mənbələrinin (passivləri) müxtəlif növlərini
xarakterizə edir.
Dünya praktikasında mühasibat balansının şaquli və üfqi formalarından
istifadə olunur. Şaquli formada aktivlər balansın sol tərəfində, passivlər isə sağ
tərəfində yerləşdirilir.
ABŞ-da balansın üfqi, yaxud şaquli formalarından istifadənin seçimi iqtisadi
subyektlərin öhdəsinə buraxılır. Seçilmiş variantdan asılı olmayaraq aşağıdakı
bərəbərliyə əməl olunmalıdır:
AKTİVLƏR = ÖHDƏLİKLƏR + KAPİTAL

(1)

Amerikan balansında aktivlər balans maddələrinin likvidliyi qaydasında
yerləşdirilir: kassadakı pul vəsaitlərindən başlayaraq qeyri-maddi aktivlərədək.
Balansın sağ tərəfi ya “Kapital”, ya da “Passiv və səhmdar kapitalı” adlanır.
Böyük Britaniyada uçot praktikasında balansın quruluşunun hər iki
formasından istifadə nəzərdə tutulur. Lakin balans maddələri yerləşdirildikdə,
mühasiblər L.Paçoli tərəfindən təsvir edilən tənliyi əsas götürürlər:
AKTİVLƏR – ÖHDƏLİKLƏR = MÜLKİYYƏTİNİN KAPİTALI (2)
Azərbaycanın uçot praktikasında iki tərəfli tənliyin J.B.Dümarş tərəfindən
qanuniləşdirilmiş formasından istifadə edilir:
AKTİVLƏR = KAPİTAL + ÖHDƏLİKLƏR
Mühasibat

müşahidəsi

obyektlərini

əks

(3)
etdirən,

istehsalat-təsərrüfat

fəaliyyətini təmin edən bütün balans maddələri şaquli qaydada (biri-digərinin
ardınca), yaxud ənənəvi - üfqi qaydada yerləşdirilə bilər. Ikinci variantda
göstəricilər iki əks tərəfdə qeydə alınır: solda - aktivlər, sağda – passivlər (kapital
və öhdəliklər).
Balansda maddələr qrup halında, qruplar isə bölmələr şəkilində birləşdirilir.
Belə bir şəkildə birləşmənin əsasını balansın iqtisadi mahiyyəti diqtə edir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi proseslərin iştirakcılarının təşkilatların
maliyyə vəziyyəti haqqında obyektiv və etibarlı informasiyalara maraqları
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əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bazar münasibətlərinin bütün subyektləri
(mülkiyyətçilər, investorlar, banklar, birjalar, malsatanlar, alıcılar, sifarişçilər və s.)
özlərinin partnyorlarının rəqabət qabiliyyətinin və etibarlılığının birmənalı şəkildə
qiymətləndirilməsində maraqlıdırlar.
Müəssisənin maliyyə vəziyyəti aktivlərin və öhdəliklərin təminatlı istifadəsi
və xarakteri ilə müəyyənləşdirilir.
Maliyyə vəziyyətinin dinamikasına ümumi qiymət vermək üçün balans
maddələrini likvidlik və öhdəliklərin təcililiyi əlamətləri üzrə qruplaşdırmaq
lazımdır. Bu qaydada qurulmuş balansa aqreqasiya olunan balans deyilir.
Müəssisənin mövcud əmlakının və öhdəliklərinin strukturunun təhlili aqreqasiya
olunan balans əsasında aparıla bilər. Aqreqasiya olunan balansın sxemi 3.1-ci
cədvəldə verilir.
Cədvəl 3.1
Aqreqasiya olunan balansın sxemi
AKTİV

PASSİV

1. Əmlak

1. Əmlakın mənbələri

1.1. Səfərbər edilən aktivlər

1.1. Xüsusi kapital

1.2. Mobil dövriyyə aktivləri

1.2. Borc kapitalı

1.2.1. Ehtiyatlar və xərclər

1.2.1. Uzunmüddətli öhdəliklər

1.2.2. Debitor borcları

1.2.2. Qısamüddətli kreditlər və
borclar

1.2.3. Pul vəsaitləri və onun
ekvivalenti

1.2.3. Kreditor borcları

Analitik balansın yuxarıda verdiyimiz sxemindən istifadə etməklə, təşkilatın
maliyyə vəziyyətinin bir sıra mühüm xarakteristikasını əldə etmək mümkündür:
•

müəssisənin əmlakının ümumi dəyəri;

•

əsas və sair dövriyyədən kənar aktvlərin dəyəri;

•

dövriyyə vəsaitlərinin dəyəri;
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•

material dövriyyə vəsaitlərinin dəyəri;

•

debitor borclarının kəmiyyəti;

•

sərbəst pul vəsaitlərinin məbləği;

•

xüsusi kapitalın dəyəri;

•

borc kapitalının kəmiyyəti;

•

əsas vəsaitlərin və digər dövriyyədən kənar aktivlərin formalaşması üçün

nəzərdə tutulan uzunmüddətli kreditlərin və borcların kəmiyyəti;
•

dövriyyə aktivlərinin formalaşması üçün nəzərdə tutulan qısamüddətli

kreditlərin və borcların kəmiyyəti;
•

kreditor borclarıının kəmiyyəti.

Müəssisə hər bir təqdim edilən maddənin mühasibat balansında və ya onun
qeydlərində

müəssisənin

əməliyyatlarına

müvafiq

olaraq

təsnifləşdirilən

yarımmaddələrə bölünməsini açıqlamalıdır. Hər bir maddə mahiyyətinə görə
yarımmaddələrə bölünür. Bu zaman əsas təsərrüfat cəmiyyəti və bütün törəmə
cəmiyyətləri, asılı müəssisələr və digər əlaqəli tərəflərdən alınmalı və ödənilməli
məbləğlər ayrıca açıqlanmalıdır.
Mühasibat balansı və qeydlərdəki məlumatların təfərrüatı ilə açıqlanması
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tələblərindən, eləcə də göstərilən
maddələrin xarakterindən, funksiyalarından və onların məbləğlərinin həcmindən
asılıdır.
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FƏSİL 4. МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯРЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
4.1. Базар игтисадиййатында мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын ящямиййяти вя
мягсядли истигамяти
4.2. Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын гурулмасы принсипляри
4.3. Азярбайжанда вя бейнялхалг практикада мянфяят вя

зярярlər щаггында

щесабатын гурулмасы схемляри
4.4. Азярбайжанда вя бейнялхалг практикада мянфяят вя

зярярlər щаггында

щесабатын гурулмасы эюстярижиляри
4.5. Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын тяшкилатларын верэи органларына тягдим
етдийи сянядлярля гаршылыглы ялагяси
4.6. MHBS əsasında mянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын tərtib olunması
xüsusiyyətləri

4.1. Базар игтисадиййатында мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын ящямиййяти вя
мягсядли истигамяти
Щяр бир тясяррцфат илинин сонунда тяшкилат балансла йанашы иллик мцщасибат
щесабатынын тяркиб щиссяси олан мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат тяртиб
етмялидир. Иллик мцщасибат щесабатынын там гиймятли бир щиссяси кими мянфяят вя
зярярlər

щаггында щесабатын ящямиййяти бир сыра дцнйа алимляри (мясələn,

Шмаленбах, Симон) тяряфиндян узун илляр ярзиндя жидди арашдырмалара мяруз
галмышдыр. Симон беля щесаб едир ки, щесабатын башлыжа мягсяди тясяррцфат
субйектинин

халис ямлакыны

мцяййянляшдирмякдян

ибарятдир.

О,

малиййя
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нятижяляринин щесабланмасына икинжи дяряжяли рол айырыр. Шмаленбах ися яксиня,
малиййя нятижяляринин щесабланмасыны юзцнцн тядгигатларынын мяркязиндя
сахлайыр.
Цмумиййятля, баланс, мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат щям Азярбайжанда, щям дя бейнялхалг практикада башлыжа щесабат формалары

сайылыр.

Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын mалиййя щесабатынын тяркибиндяки
мягсядли истигамятини вя ящямиййятини мцяййянляшдирмяк цчцн адлары чякилян
щесабат

формаларынын

бир

сыра

мювгеляр

цзря

мцгайися

edilməси

мягсядяуйьундур.
Тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляри щям баланс, щям дя мянфяят
вя зярярlər щаггында щесабат васитясиля щесабланыр (икили мцщасибат принсипи).
Баланс мцяййян вахт анына, мясələn, щесабат тарихиня щесабат демякдир.
Балансын юзцндя малиййя нятижяляри мянфяятин бюлцшдцрцлмяси мябляьи дя дахил
едилмякля, тясяррцфат илинин яввялиня вя ахырына хцсуси капиталла мцгайися етмякля
мцяййянляшдирилир. Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда нятижяляр щесабат
илинин эялир вя хяржляринин салдосу (галыьы) кими щесабланыр. Мцвафиг сурятдя
мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат мцяййян заман кясийиndə, мясялян,
щесабат дюврц ярзиндя щесабат кими баша дцшцлмялидир. Баланс эюстярижиляри
ясасында щесабланылан мaлиййя нятижяляри мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын
йекуну иля цст-цстя дцшцр. Беля ки, щесабат дюврцнцн юдянишляриня вя дахил
олмаларына аид олунан эялирляр вя хяржляр мцвафиг активлярин, йахуд пассивлярин
дяйишиклийи иля ялагядардыр. Мясələn, дязэащын сатын алынмасы мцвафиг юдянишляря
эятириб чыхарыр. Бу юдяниш ися нятижяйя мцнасибятдя балансда нейтрал шякилдя якс
етдирилир. Щямин юдянишляр амортизасийа формасында дязэащын истисмары дюврцндя
малиййя нятижяляриня аид едилян хяржляри якс етдирир. Даща конкрет десяк,
щесабланылан амортизасийа мябляьиндя дязэащын баланс дяйяринин азалан мябляьи
мянфяят вя зярярляр щесабына мцяййян хяржляря аид едилир. Беляликля, балансда,
həmçinin мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда йекунда щямишя ейни малиййя
нятижяляри алыныр.
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Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда малиййя нятижяляри щесабланылдыгда
онун характерини və формалашмаsı мянбялярини изащ етмяк олар. Нятижяйя тясир
едян компонентляри мцяййян груплар щалында бирляшдирмяк мцмкцндцр.
Мцвафиг сурятдя мянфяят

вя зяряр щаггында щесабат илк нювбядя щесабатын

мягсядляриня чатмаьа хидмят эюстярир.
Баланс тяшкилатын ямлакынын, ющдяликляринин вя хцсуси капиталынын якс етдирилмяси демякдир. Иллик щесабатын тяркиб щиссяси кими, мянфяят вя зярярlər
щаггында щесабат isə хяржлярин садаланмасы ясасында малиййя нятижяляринин
формалашмасы мянбялярини, нювлярини вя кямиййятини мцяййянляшдирмяйя хидмят
эюстярир. Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат тякжя мцтляг кямиййят кими
мянфяят вя зяряри якс етдирмир, о щямчинин эялирлилик щагqınда информасийалара
малик олмагла, малиййя нятижяляринин тяркиб щиссялярини тящлил етмяйя имкан
йарадыр.
Балансla мянфяят

вя зярярlər щаггында щесабат арасында mövcud olan

«вязифя бюлэцсц» демяйя имкан верир ки, тяшкилатын иллик щесабаты онун ямлак,
малиййя вязиййяти вя эялирлилийи щагqınда фактикi мянзяряни ачыглайыр. Беляликля,
ямлак вя малиййя вязиййятини тясвир етмяк цчцн зярури мялуматлар балансда
эюстярилир. Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат ися юзцнцн шярщляри иля бирликдя
тяшкилатын эялирлилийини якс етдирир.
Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын тяшкилатын фактикi эялирлярини якс
етдирмяк цчцн бу щесабатын гурулмасы принсипляри щазырланмышдыр. Гейд етмяк
лазымдыр ки,

щямин принсипляр мцщасибат учотунун бейнялхалг практикасында

щазырланмыш вя Алманийанын мцщасибат учоту сащясиндя тянзимляйижи сяняд щесаб
олунан Тижарят Мяжяллясиндя юз яксини тапмышдыр.
Йухарыда гейд олундуьу кими, щяр бир щесабат илинин баша чатмасы цзря
тяшкилат хяржлярин вя эялирлярин мцгайисясини вермялидир. Бу тяляб тижарят щцгугунда ашаьыдакы гайдада изащ олунур: мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат
мцщасибат учоту принсипляриня уйьун олараг, ишэцзар практикада гябул едилян
мцвафиг мцддятдя тяртиб едилмялидир.
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Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат тамлыг принсипи ясасында ачыг вя шяффаф
олмалы, бцтцн хяржляр вя эялирляр гаршылыглы мягбуллара йол верилмядян якс етдирилмялидир.

3.2. Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын гурулмасы принсипляри
Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын гурулмасынын aşağıda göstərilən беш
принсипи мювжуддур:
• хяржлярин вя эялирлярин маддяляринin гаршылыглы мягбулуна йол верилмямяси
(малиййя нятижяляринин брутто методу иля щесабланмасы prinsipi);
• илкин хяржлярин вя эялирлярин нювляр цзря бюлцшдцрцлмяси (бюлэц принсипи);
• истещсал, идаряетмя вя тяжщизат сащясиндя хяржлярин мейдана чыхмасынын якс
етдирилмяси (баш вердийи сащяляр цзря мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын
гурулмасы принсипи);
• щесабат дюврцня мцнасибятдян асылы олараг хяржлярин вя эялирлярин щесабат
дюврцндя мейдана эялмясинин якс етдирилмяси (дюврилик принсипи);
• ясас вя саир фяалиййятдян малиййя нятижяляринин

айрылыгда эюстярилмяси

(нятижялярин айрылыгда эюстярилмяси принсипи).
Бу принсиплярдян бязилярини нязярдян кечиряк.
Малиййя нятижяляринин брутто методу иля щесабланмасы prinsipi. Бrutto
методunдан истифадя едилдикдя бцтцн хяржляр вя эялирляр там щяжмдя və гаршылыглы
мяğбулсуз якс етдирилир. Нетто методу ися яксиня, щямжинс хяржляри вя эялирляри
мцхтялиф ишарялярля жямлямяйя йол верир. Малиййя нятижяляринин йалныз брутто
методу иля щесабланмасы Тижарят Мяжяллясинин тяшкилатын эялирлиliйиня даир
тяляблярини тямин едя билир.
Бюлэц принсипи.

Хяржлярин вя эялирлярин илкин вя тякрар гайдада бюлэцсц

онларын характериндян иряли эялир. Бу принсипдян айдын олур ки, щесабат дюврцнцн
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бцтцн илкин вя тякрар хяржляри вя эялирляри мцяййян гайдада структура малик олмалыдыр. Илкин эялирляря сатышдан алынан вясаит, фаизлярдян эютцрцлян эялирляр, щабеля
малиййя гойулушундан эялирляр аиддир. Саир эялирляр юзлцйцндя тякрар эялирляри гейдя алыр. Беля эялирляр щесаблама тябиятиня маликдир вя дяйяря дцзялиш едилмяси
гисминдя тязащцр едир (мясələn, ясас вясаитлярин гиймят артымы). Илкин хяржляр
дедикдя, цчцнжц тяряфдян алынан хаммалын, малларын вя хидмятлярин дяйяри баша
дцшцлцр. Бунлар тяшкилатын тясяррцфат просесиндя илк дяфя чыхыш едир. Кянардан
алынан маллар вя хидмятлярля ялагядар хяржляр ня заман ки, диэяр маллара чеврилир
(хцсуси мящсуллар), йалныз бундан сонра малиййя нятижяляриня аид едилир. Даща
сонра малиййя нятижяляриня аид едилмякля (мясələn, юзцнцн щазырладыьы
аваданлыьын гурулмасына эюря амортизасийа) тякрар хяржляр кими учота алыныр. Бу
принсип тятбиг едилмяк цчцн мяжбури сайылмыр. Илкин хяржляр, методларда щям
цмуми, щям дя мцстягим хяржляр кими нязярдя тутулур. Илкин вя тякрар хяржляр
йалныз мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда якс етдирилир.
Нятижялярин бюлэцсц принсипи. Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат нятижялярин
бюлэцсц принсипи ясасында гурулур. Хяржляр вя эялирляр еля бюлцшдцрцлмялидир ки,
малиййя нятижяляринин ясас вя саир тяркиб щиссяляри фяргляндириля билинсин. Беля бир
бюлэц тяшкилатын щесабатынын кянар истифадячиляриня алынмыш нятижяляри тясадцфи
амиллярдян тямизлямяйя имкан верир.
Нятижялярин бюлэцсц ики мейар ясасында щяйата кечирилир: мцнтязямлик мейары
цмуми малиййя нятижялярини ясас вя саир фяалиййятин нятижяляриня бюлцр; диэяр
тяряфдян тясяррцфат фяалиййятинин нювляриня мцнасибят мейары ися ясас фяалиййятин
малиййя нятижялярини истещсал (коммерсийа) вя малиййя фяалиййятинин нятижяляриня
бюлцр.
4.3. Азярбайжанда вя бейнялхалг практикада мянфяят вя зярярlər щаггында
щесабатын гурулмасы схемляри
Азярбайжан вя дцнйа практикасында мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат
тяртиб едилдикдя ики методдан истифадя едилир:
• щесаблама методу;
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• мцстягим хяржляр методу
Азярбайжанда мяркязляшdirilмиш планлы игтисадиййат дюврцндя щяр ики
методдан истифадя олунурду, беля ки, ямяк юдяниши цзря щесаблашмалара
мцнасибятдя щесаблама методу тятбиг едилирди. Ейни заманда мящсул сатышындан
эялирляр мцяййянляшдирилдикдя касса методуна цстцнлцк верилирди. Игтисадиййатын
йенидян гурулмасы вя бирэя мцяссисялярин тяшяккцл тапмасынын башланмасы иля
ялагядар билаваситя касса методунун тятбиги даща сярт тянгидляря мяруз галды. Бу
методу ян чох Гярб мцтяхяссисляри вя бизнес цзря партнйорлар тянгид едирдиляр.
90-жы иллярин ахырларында сатышдан эялирлярин мцяййянляшдирилдийи заман щесаблама
методунун тятбигиня бирэя мцяссисялярдя ижазя верилди. 1992-жи илдян ися бу гайда
бцтцн мцяссисяляря шамил олунду.
Мцщасибат Учотунун Милли Стандартларына эюря щесаблама методунун
тятбиги щазырда цстцнлцк тяшкил едир. Ейни заманда касса методундан истифадя
олунмасы да истисна олунмур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, тяшкилат ейни заманда мянфяят вя зярярин танынмасында щяр ики методдан ейни вахтда истифадя етмяк щцгугуна маликдир. Бунун
цчцн мцяссисянин учот сийасятиндя мцяййян ачыгламалар верилмяси мягсядяуйьундур.
Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын формасы Республика Малиййя
Назирлийи тяряфиндян 2006-жы ил 18 феврал тарихиндя тясдиг едилмишдир.
Бейнялхалг практикада, мясələn, Алманийада мянфяят вя зярярlər щаггында
щесабаты щям щесаб формасында, həm дə галыг жядвяли формасында тяртиб етмяк
олар. Мянфяят вя зярярlər щесабында хяржляр вя эялирляр бири-диэяриля цзляшдирилир.
Щесабын кредитиндя эялирляр, дебетиндя ися хяржляр гейдя алыныр. Яэяр эялирляр
хяржляри цстяляйирся, щесабын kredit галыьы мянфяятi göstərir. Якс щалда зяряр
щесабын debeт галыьыны эюстярир. Мянфяят вя зярярlər щесабынын нцмуняси ашаьыдакы
жядвялдя верилмишдир (жядвял 4.1).
Жядвял 4.1
Мянфяят вя зярярlər щагqınда щесабатын щесаб формасында тяртиб олунмасы
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Хяржляр

Эялирляр

Коммерсийа хяржяри

Ясас ямялиййат эялири

Инзибати хяржляр

Саир ямялиййат эялирляри

Саир ямялиййат хяржляри
Малиййя хяржляри

Фяалиййятин
дайандырылмасындан
мянфяят
Ямялиййат мяняфяяти

Материал хяржляри

Малиййя эялири

Ишчи щейяти цзря хяржляр
Амортизасийа хяржляри
Цмуми мянфяят
Мянфяят вя зярярlər щаггыда щесабат галыг жядвяли формасында тяртиб
олундугда хяржляр вя эялирляр галыг (артан йекунла) формасында якс етдирилир. Галыг
жядвяли щесаб формасы иля мцгайисядя, аралыг йекунларын йаранмасыны асанлашдырыр.
Мящсул сатышындан эялирлярин вя малиййя фяалиййятинин нятижяляринин елементляри
нязяри жящятдян истянилян ардыжыллыгла тясвир едиля биляр. Галыг жядвяли формасында
гурулан мянфяят

вя зярярlər щаггында щесабатын нцмуняси (цмуми хярж

методунун елементляри дя дахил едилмякля) ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир (жядвял
4.2)
Жядвял 4.2
Mянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын qалыг жядвяли формасында тяртиб
олунмасы
1. Сатышдан цмуми эялир
- Эялирин азалмасы (сконто, эцзяшт)
2. Сатышдан халис эялир
+ Ещтийатларын тяркибиндя артма
- Ещтийатларын тяркибиндя азалма
3. Сатышдан цмуми эялир
- Сатыналмайа, йахуд истещсала хяржляр
4. Цмуми мянфяят
– Идаряетмя хяржляри
– Коммерсийа хяржляри
5. Цмуми тясяррцфат фяалиййятиндян мянфяят
+ Саир эялирляр
70

Sifariz Səbzəliyev

- Саир хяржляр
6. Щесабат илинин мянфяяти
+ Кечян илин мянфяяти, йахуд зярəри
- Мянфяятин истифадяси
7. Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти
Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын галыг жядвяли формасында гурулушу
мaлиййя нятижяляринин щесабланмасыны ящямиййятли дяряжядя асанлашдырыр. Бир сыра
мювгелярин яйани сурятдя гурулмасынын вя аралыг йекунларынын йаранмасынын
кюмяйиля малиййя нятижяляринин даща йахшы гиймятляндирилмяси имканларына наил
олунур. Жядвялин аралыг йекунларындан мцхтялиф игтисади эюстярижилярин щесабланмасында истифадя олуна биляр.
Алманийанын Тижарят Мяжялляси мянфяят вя зярярlər щаггында щесабаты
цмуми хяржляр методундан, йахуд мцстягим хяржляр методундан истифадя
етмякля тяртиб етмяйя ижазя верир.
Цмуми хяржляр методу. Бу щалда тяшкилатын истещсал (ямялиййат) фяалиййятиня
аид едилян щесабат дюврцнцн хяржляри мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда
гейдя алыныр вя сатышдан алынан эялирля мцгайися олунур. Щесабламанын беля бир
гайдасы дцзэцн малиййя нятижяляри алмаьа имкан верир (ялбяття, истещсал олунан вя
сатылан маллары вя хидмятляри мцстягим гайдада аид етмяк мцмкцндцрся,
практикада бу мцмкцн дейилдир). Буна эюря дя истещсал фяалиййятиндян алынан
малиййя нятижялярини щесабладыгда, истещсал олунан вя сатылан мящсуллар арасындакы
фярг «Щазыр мящсул ещтийатларынын дяйишилмяси», йахуд «Саир капиталлашдырылан
хцсуси хяржляр» маддяляринин кюмяйиля гейдя алыныр. Яэяр, щесабат дюврцндя
сатыландан чох мящсул истещсал едилмишдирся, онда сатылмайан мящсула аид олунан
хяржляр билаваситя ещтийатларын тяркибиндя артым эюстярилмякля компенсасийа
олунур (явязлянир). Яэяр истещсалын иллик щяжми сатышын щяжминдян аздырса, онда
мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда хяржлярин тяркибиндя ещтийатларын
азалмасы эюстярилир.
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Мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалындан малиййя нятижяляри щесабландыгда
цмуми хяржляр методунун ясасында дуран ашаьыдакы щесаблама гайдасы
гцввядядир (жядвял 4.3).
Жядвял 4.3
Мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалындан малиййя нятижяляринин щесабланмасы
(цмуми хяржляр методу)
Эялир (щесабат дюврц ярзиндя сатышдан эялир
+ Щазыр мящсулларын ещтийатынын артмасы
+ Саир капиталлашдырылан хцсуси хяржляр)
Хяржляр (щесабат дюврцнцн истещсал хяржляри)
+ Щазыр мящсулларын ещтийатынын азалмасы
= Малиййя нятижяляри
Мцстягим хяржляр методу. Мцстягим хяржляр методунун ясасыны тяшкил едян
мящсул (иш вя хидмятляр)

сатышындан малиййя нятижяляри щесабландыгда

щесабламаларын ашаьыдакы гайдасы гцввядядир (жядвял 4.4)
Жядвял 4.4
Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан малиййя нятижяляринин щесабланмасы
(мцстягим хяржляр методу)
Эялир (щесабат дюврц ярзиндя сатышдан эялир)
- Хяржляр (сатылмыш мящсулларын майа дяйяри)
= Истещсалат хяржляри
+ Щазыр мящсулларын ещтийатынын артмасы
- Капиталлашдырылан хцсуси хяржляр
= Малиййя нятижяляри
4.3-cü вя 4.4-cü жядвяллярдя ганунверижиликдя юз яксини тапан цмуми вя
мцстягим хяржляр методларынын структуру, щабеля малиййя нятижяляринин мцвафиг
блоклары верилмишдир. Бу блоклар мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда якс етдирилмир. Ейни заманда аралыг нятижяляри йол вериляндир вя игтисади жящятдян расионалдыр.
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Мцстягим вя цмуми хяржляр методларына уйьун олараг мянфяят вя зярярин
тяркиби щаггында жядвялляри веряк (жядвял 4.5 вя жядвял 4.6):
Жядвял 4.5
Цмуми хяржляр методуна уйьун олараг мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат
1. Сатышдан эялир

Сатышдан цмуми эялир

2. Щазыр мящсулларын ещтийатларынын артмасы
3. Саир капиталлашдырылан хцсуси хяржляр
4. Саир истещсалат/ямялиййат эялирляри

Истещсалат/коммерсийа

5. Материал хяржляри:

фяалиййятинин нятижяляри

- хаммал вя материал хяржляри
- алынан хидмятляря хяржляр
6. Ямяк юдяниши хяржляри:

Истещсалат/коммерсийа

- ямяк щаггы

фяалиййятинин нятижяляри

- сосиал юдянжляр вя айырмалар
7. Амортизасийа айырмалары:
– ясас вясаитлярин, гейри-мадди активлярин
амортизасийасы, щямчинин тящсиля вя истещсалын
эенишляндирилмясиня чякилян хяржляр;
- дювриййя вясаитляри обйектляриня планданкянар амортизасийа
8. Саир истещсалат /ямялиййат хяржляри
9. Пайла иштиракдан эялирляр

Малиййя фяалиййятинин нятижяляри

10. Саир гиймятли каьызлардан вя боржлардан
эялирляр
11. Саир фаизляр вя аналоъи эялирляр
12. Малиййя гойулушларынын вя гиймятли каьызларын амортизасийасы
13. Юдянилмиш фаизляр
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14. Ади тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляри
15. Саир сатышданкянар эялирляр

Саир (гейри-ади фяалиййятин нятижяляри

16. Саир сатышданкянр хяржляр
17. Саир фяалиййятин нятижяляри
18. Мянфяят вя эялир верэиси

Верэиляр цзря хяржляр

19. Саир верэиляр
20. Щесабат илинин мянфяяти/зяряри

Щесабат илинин малиййя нятижяси

Жядвял 4.6
Мцстягим хяржляр методу цзря мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат
1. Сатышдан эялир
2. Сатылмыш мящсулун майа дяйяри
3. Цмуми мянфяят (сатышдан зяряр)

Истещсалат/ямялиййат

4. Коммерсийа хяржляри

фяалиййятинин нятижяси

5. Идаряетмя эялирляри
6. Саир истещсалат эялирляри
7. Саир истещсалат хяржляри
8. Пайла иштиракдан эялирляр

Малиййя фяалиййятинин нятижяси

9. Саир гиймятли каьызлардан вя боржлардан
эялирляр
10. Саир алынан фаизляр вя аналоъи эялирляр
11.

Малиййя

капиталынын

гойулушларынын,
və

гиймятли

дювриййя
каьызларын

амортизасийасы
12. Юдянилян фаизляр вя ейни гябилдян олан Малиййя фяалиййятинин нятижяси
хяржляр
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13. Ади тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляри
14. Саир сатышданкянар эялирляр

Саир

(гейри-ади)

15. Саир сатышданкянар хяржляр

нятижяляри

фяалиййятин

16. Саир (гейри-ади) фяалиййятин нятижяляри
17. Мянфяят верэиси вя эялирляр

Верэиляр цзря хяржляр

18. Саир верэиляр
19.Щесабат илинин мянфяяти/зяряри

Щесабат илинин малиййя нятижяси

4.4. Азярбайжанда вя бейнялхалг практикада мянфяят вя зярярlər щаггында
щесабатын гурулмасы эюстярижиляри

Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда эялирляр, хяржляр вя малиййя нятижяляри
щагqınда мялуматлар илин яввялиндян щесабат тарихинядяк артан йекунла тягдим
олунур.
Мцяссися мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда вя йа онун гейдляриндя
мцяссися чярчивясиндя хяржlərin функсийаlarıына вя йа мясряфлярин характериня
ясасланан тяснифатындан истифадя едяряк, хяржлярин тящлилини тягдим етмялидир.
Хярж маддяляри сабитлик, прогнозлашдырма вя эяляжяк игтисади сямяря
йарадажаг потенсиал имкан амилляри кими бири-бириндян фярглянян компонентляри
айырмаг мягсядиля йарыммаддяляря бюлцнцр. Бу информасийа ики цсулдан биринин
истифадяси иля тягдим едилир.
Биринжи тящлил методу -мясряфлярин характери методу адланыр. Хяржляр, мянфяят
вя зярярlər щаггында щесабатын характериня (мясələn, тикили вя аваданлыгларын
амортизасийасы, истифадя едилмиш материалларын дяйяри, няглиййат хяржляри, ямяк
ödənişi xərcləri, реклам хяржляри və s.) эюря бирляшдирилир вя мцяссисянин мцхтялиф
функсийалары цзря бюлцшдцрцлцр.
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Икинжи тящлил методу –хяржлярин функсийаlarы методу вя йа сатышын майа дяйяри
методу

адланыр. Бурада хяржляр функсийаlarына мцвафиг олараг сатышын майа

дяйяри, коммерсийа хяржляри вя инзибати хяржляр кими тяснифляшдирилир.
Хяржляри функсийаlarына эюря тяснифляшдирян мцяссисяляр онларын характери
барядя ялавя информасийалары, о жцмлядян мадди вя гейри-мадди активлярин
амортизасийасы хяржлярини вя ишчи щейятинин сахланылмасы цзря хяржляри ачыгламалыдыр.
Ады чякилян щесабатда вя йа онун гейдляриндя малиййя щесабатынын ящатя
етдийи дювр ярзиндя елан вя йа тяклиф едилмиш сящмляр цзря дивидендлярин мябляьи дя
эюстярilмялидир.
Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын хяржлярин функсийалары цзря формасы
ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир (жядвял 4.7).
Жядвял 4.7
“A” мцяссисясиnin 31декабр 20Х3-жц ил тарихиня мянфяят вя зярярlər щаггында
щесабатı (хяржлярин функсийалары цзря)
(манатла)
Бюлц мцн/маддянин
№-си

Гейдляря
истинад

20Х3

20Х2

60

Ясас ямялиййат эялири

х

х

70

Сатышын майа дяйяри

(х)

(х)

Цмуми мянфяят

х

х

61

Саир ямялиййат эялирляри

х

х

71

Коммерсийа хяржляри

(х)

(х)

72

Инзибати хяржляр

(х)

(х)

73

Саир ямялиййат хяржляри

(х)

(х)

Фяалиййятин дайандырылмасындан мянфяят

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х

х

(х)

(х)

(зяряр)
Ямялиййат мянфяяти (зяряри)
63

Малиййя эялири

75

Малиййя хяржляри
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81

Асылы вя бирэя мцяссисялярин мянфяятиндя

х(х)

х(х)

Верэигоймадан яввял мянфяят (зяряр)

х(х)

х(х)

90

Мянфяят верэиси

х(х)

х(х)

80

Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр)

х(х)

х(х)

Щяр сящм цзря мянфяят

х

х

Азалдылмыш щяр сящм цзря мянфяят

х

х

(зяряриндя) пай

Хяржлярин хцсусиййятляри цзря тяснифат ясасында ямялиййат хяржляри щаггында
мялумат
20Х3

20Х2

х(х)

х(х)

(х)

(х)

Истифадя едилмиш материал ещтийатлары

х

х

Ишчи щейяти цзря хяржляр

х

х

Амортизасийа хяржляри

х

х

Саир ямялиййат хяржляри

х

х

Жями ямялиййат хяржляри

х

х

Гейдляря истинад
Щазыр мящсул вя битмямиш истещсал ещтийатларындакы дяйишикликляр
Мцяссися тяряфиндян йериня йетирилмиш вя
капиталлашдырылмыш ишляр

Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын хяржлярин хцсусиййяти цзря формасы
ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир (жядвял 4.8).
Жядвял 4.8
“A” мцяссисясиnin 31декабр 20Х3-жц ил тарихиня мянфяят вя зярярlər щаггында
щесабатı (хяржлярин хцсусиййятляри цзря)
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(манатла)
Бюлцмцн/
маддянин
aды
60
Ясас ямялиййат эялири
61

Гейдляря
истинад

20Х3

20Х2

х

х

х

х

х(х)

х(х)

х

х

Истифадя едилмиш материал ещтийатлары

(х)

(х)

Ишчи щейяти цзря хяржляр

(х)

(х)

Амортизасийа хяржляри

(х)

(х)

Саир ямялиййат хяржляри

(х)

(х)

Фяалиййятин дайандырылмасындан мянфяят

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х

х

Саир ямялиййат эялири
Щазыр

мящсул

вя

битмямиш

истещсал

ещтийатларындакы дяйишикликляр
Мцяссися тяряфиндян йериня йетирилмиш вя
капиталлашдырылмыш ишляр

(зяряр)
Ямялиййат мянфяяти (зяряри)
63

Малиййя эялири

75

Малиййя хяржляри

(х)

(х)

81

Асылы вя бирэя мцяссисялярин мянфяятиндя

х(х)

х(х)

Верэигоймадан яввял мянфяят (зяряр)

х(х)

х(х)

90

Мянфяят верэиси

(х)

(х)

80

Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр)

х(х)

х(х)

Щяр сящм цзря мянфяят

х

х

Азалдылмыш щяр сящм цзря мянфяят

х

х

(зяряриндя) пай

«Ясас ямялиййат эялири» адлы 60-жы маддядя фяалиййятин ади нювляриндян дахил
олмалар якс етдирилир. Конкрет олараг, бу маддядя aşağıdakılar якс етдирилир:
• мящсулларын вя малларын сатышындан эялир;
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• ишлярин йериня йетирилмяси вя хядмятлярин эюстярилмяси иля ялагядар дахилолмалар;
• тясяррцфат фяалиййятинин мцхтялиф фактлары иля (фяалиййятин ади нювляриня аид
едилян) ялагядар дахилолмалар.
Гейд олунан дахилолмалар тяшкилатын ади фяалиййятдян дахил олан эялирляри кими
таныныр. Мцяссисянин ихраж рцсумлары

мцяссисянин эялирляри щесаб олунмур.

Мцщасибат учотунда ади фяалиййят нювляриндян эялирляр ящямиййятли сайылдыгда,
айрылыгда гейдя алынмалыдыр.
«Сатышын майа дяйяри» маддясиндя щесабат дюврцндя сатылан мящсулun истещсалына, ишlərin yerinə yetirilməsinə вя хидмятлярin göstərilməsinя чякилян хяржляр
якс етдирилир. Тижарят фяалиййяти иля мяшьул олан тяшкилатлар бу маддядя малларын
алыш дяйяри ilə məbləğiни göstərirlər. Онларын сатышындан эялирляр щямин щесабат
дюврцндя учота алынмалыдыр. Гиймятли каьыз базарларынын профессионал иштиракчысы
сайылан тяшкилатлар щесабатын щямин маддясиндя гиймятли каьызларын алыш (учот)
дяйяри ilə məbləğiни göstərirlər.
Сатылан мящсулларын, иш вя хидмятлярин майа дяйярини мцяййянляшдирərkən,
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2007-жи илин 23 ийун тарихли ямри иля
тясдиг едилmiş «Боржлара аид едилян хяржляр» цзря 13 сайлы ММУС-ун tələbləri ясас
эютцрцлмялидир.
«Цмуми мянфяят» маддясинин эюстярижиси мянфяят вя зярярlər щаггында
щесабатын 1-жи вя 2-жи эюстярижиляринин фярги kimi щесаблаnır.
«Коммерсийа хяржляри» маддяси мящсулларын тяжщизаты, щабеля тядавцл
хяржляри иля баьлыдыр.
«Инзибати хяржляр» ади фяалиййят нювляри цзря хяржляря аид едилдикдя цмумистещсалат хяржляри нязяря алынмыр. Цмумистещсалат хяржляри бу заман айрыжа маддя
кими гейд олунур.
«Саир ямялиййат хяржляри» маддясиндя ашаьыдакы хяржляр нязярдя тутулур:
• ясас вясаитлярин вя диэяр активлярин сатылмасы хяржляри (пул вясаитляриндян
фярглянян);
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• ясас вясаитляр вя диэяр активляр təsərrüfatdan чыхarılдыгда

сярф олунан

мящсул вя малларла баьлы хяржляр;
• мящсул вя малларын сатылмасы нятижясиндя чякилян хяржляр. Ясас вясаитлярин
сатылмыш обйектляринин вя амортизасийа олунан диэяр активлярин галыг дяйяри;
• кредит тяшкилатларынын эюстярдийи хидмятлярин юдянилмяси хяржляри;
• дондурулмуш истещсал prosesляринин вя обйектляринин сахланылмасы хяржляри;
• ляьв едилмиш истещсалат сифаришляри (мцгавиляляр), мящсул вермяйян истещсалын
дайандырылмасы иля баьлы хяржляр;
• гиймятли каьызлара хидмят (консултатив вя васитячилик хидмятляри, депозит
хидмятляри) хяржляри, (яэяр бу хяржляр гиймятли каьызларла баьлы эялирляря мцнасибятдя ачыгланмамышдырса).
Малиййя нятижяляри щесабына мцхтялиф нюв верэилярин вя рцсумларын
юдянилмясиня чатасы мябляьляр дя ады чякилян маддядя гейдя алыныр.
«Асылы вя бирэя мцяссисялярин мянфяятиндя (зяряриндя) пайла иштирак» маддясиндя диэяр мцяссисялярин низамнамя капиталында иштиракла ялагядар алынан эялирляр якс етдирилир.
«Верэигоймадан яввял мянфяят (зяряр)» маддясиниn məbləği ашаьыдакы дцстур васитясиля щесабланыр:
Цмуми мянфяят + фяалиййятин дайандырылмасындан мянфяят + ямялиййат
мянфяяти + малиййя эялири – саир ямялиййат хяржляри – коммерсийа хяржляри
– малиййя хяржляри
«Мянфяят верэиси» маддясиндя Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясиня
мцвафиг сурятдя тяшкилатын мянфяятиндян щесабланылан верэи мябляьи учота алыныр.
Мцщасибат мянфяятиндян (зяряриндян) асылы олараг щесабланан вя верэитутма
мянфяятинин (зярярin) мябляьиндян асылы олмайараг мцщасибат учотунда якс
етдирилян мянфяят верэисинин мябляьи мянфяят верэиси цзря шярти хяржляр (шярти
эялирляr) adланыр.
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Мянфяят верэиси цзря шярти хяржляр (шярти эялирlər) Верэи Мяжялляси тяряфиндян
мцяййян едилян мянфяят верэисинин дяряжяси ясасында щесабат дюврцндя
формалашан

мцщасибат

мянфяятинин

məbləğindən

hesablanmış

verginin

кямиййятиня бярабяр олур.
Мянфяят верэиси цзря шярти хяржляр (шярти эялирlər) мцщасибат учотунун
hесаблар pланында ики мцстягил щесабда гейдиййата алыныр:
901 «Жари мянфяят верэси цзря хяржляр»;
902 «Тяхиря салынмыш мянфяят верэиси цзря хяржляр»
«Щесабат дюврцнdə халис мянфяят (zərər)» маддясиндя тяшкилатын щесабат
дюврц ярзиндя ялдя етдийи мянфяятin məbləğindən hesablanmış mənfəət vergisinin
məbləğini çıxmaqla alınan məbləğ göstərilir. Bu məbləği hesablamaq üçün
“Vergiqoymadan əvvəl мянфяят (zərər)” maddəsində göstərilmiş mənfəətin
məbləğindən “Mənfəət vergisi” maddəsində göstərilmiş vergi məbləğini çıxmaq
lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, təşkilatın fəaliyyətində zərər alındığı halda
mənfəət vergisi hesablanmır. Bu halda həm “Vergiqoymadan əvvəl мянфяят
(zərər)” maddəsində, həm də “Hesabat dövründə xalis мянфяят (zərər)”
maddəsində eyni məbləğ göstərilir.
4.5. Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатın тяшкилатларын верэи органларына
тягдим етдийи сянядлярля гаршылыглы ялагяси
Бир сыра юлкялярдя тяляб олунур ки, мцщасибат щесабатлары vерэи ганунверижилийиня уйьун сурятдя щазырланмалыдыр. Мясələn, беля бир йанашманын лидери сайылан Алманийа бу мягсяд цчцн мяжбурилик принсипини ясас эютцрцр. Диэяр öлкялярдя ганунверижиликля

мцщасибат учоту вя щесабатын мцхтялиф системляри

арасында сечим етмяйя ижазя верилир. Бу заман верэи эцзяштляринин алынмасы учотун
сечилмиш методундан асылыдыр.
Мцщасибат щесабаты сащясиндя танынмыш алимлярдян щесаб олунан Б.Щидлз,
Х.Андерсон вя бaşqaları беля бир мясяляйя диггяти жялб едирляр ки, бир сыра
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тяшкилатларда Баш Китаб вя щесабат формалары верэи учотуну апармаьа
уйьунлашдырылмышдыр.
Кичик мцяссисялярин бюйцк яксяриййяти цчцн мцщасибат йазылышларыны верэилярин
щесабланмасы цчцн зярури сайылан методларда апармаг даща ялверишлидир.
Беляликля, мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда верилян верэилярин юдянилмяси
цзря хяржляр, верэи органларына юдянилмяси важиб сайылан верэилярин мябляьиня
бярабяр олажагdır. Бу практика еля ситуасийалар цчцн мягбулдур ки, цмуми
стандартлара уйьун олараг щесабланылан мянфяятин мябляьи иля верэи органларынын
методикасы иля щесабланылан мянфяят арасында щеч бир фярг олмасын.
Беля бир консепсийаны узун илляр ярзиндя италйанлар da мцдафия едирдиляр: онлар
верэийя жялб олунан мянфяятя мцнасибятдя беля мювге тутурдулар: мцщасибат
мянфяяти

верэийя жялб олунан мянфяятя бярабяр олмалыдыр вя ады чякилян ики

анлайыш ейниляшдирилмялидир.
Италийанын Авропа Иттифагына дахил олмасы иля ялагядар olaraq, щямин
принсипдян бир гядяр эери чякилмяси верэийя жялб олунан мянфяятин эизлядилмяси
щалларынын артмасына эятириб чыхартды. Бу да бир чох щаларда учота даир норматив
тяляблярдя тез-тез дяйишикликляр апарылмасы иля нятижялянир.
АБШ-ын мцщасибляри ики верэийя жялб олунан нятижяни якс етдирмяйя цстцнлцк
верирляр:
- верэи органларынын мялуматлары цзря;
- мцяссисянин мялуматлары цзря.
Бу заман онларын арасындакы фярг эяляжяк верэи юдянишляри кими балансын
пассивиндя якс етдирилир. Сон нятижядя ики верэи щесабламасыны ялагяляндирян
мараглы бир систем мейдана эялди.
Нящянэ корпорасийаларда щесабланылан вя фактики верэийя жялб олунан
мянфяят арасында мцяййян фяргляр мейдана эяля биляр. Бу фярг мцяссисянин
мцщасибатында вя верэи органларында тятбиг олунан методларын ейни олмамасы
ужбатындан мейдана эялир.
Мцяссисядя эялир вя хяржлярин мцяййянляшдирилмясинин бязи мцмкцн
алтернатив вариантларыны нязярдян кечиряк (жядвял 4.9).
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Жядвял 4.9
Хяржлярин вя эялирлярин мцяййянляшдирилмяси вариантлары
Учот проседурлары

Хяржлярин танынмасы

Малиййя щесабатларынын
Верэийя жялболунма
тяртиб олунмасы мягсядляри мягсядляри цчцн истифадя
цчцн истифадя едилян
едилян методлар
методлар
Щесаблама
методуна Юдяниш анында танынма
эюря

тяхиря

салынманын

танынмасы

(эяляжяк

дюврлярин

хяржляри;

гаршыдакы

юдямяляря

ещтийатlar)
Алынасы щесаб

Шцбщяли боржлар цзря эц- Мцстягим силинмя
зяштлярдян вя ещтийатдан
истифадя едилмяси

Мал ещтийатлары

Орта qiymət мялуматларı Мал
ясасында

мал гиймятляндирилмясинин
ФИФО

ещтийатларынын
гиймятляриндян

ещтийатларынын
методундан

истифадя истифадя едилмяси

едилмяси
Амортизасийа

Хятти метод

Дяйярин сцрятли силинмяси
системи

АБШ-да цмуми мцщасибат стандартлары ясасында щесабланылан верэи иля верэи
органларынын методу ясасында щесабланылан щягиги

верэи мябляьи арасындакы

фяргин учоту мянфяят верэисинин бюлцшдцрцлмяси адланан методиканын кюмяйиля
апарылыр. Арадакы фярг «Тяхиря салынмыш мянфяят верэиси» адлы щесабда гейдя
алыныр. Мясələn, корпорасийада мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда эюстярилян
верэи юдяниши цзря хяржляр 119000 доллар тяшкил едирся вя щягигятдя верэи органына
юдяниляси мябляь 92000 доллардырса, онда верэинин бюлцшдцрцлмяси методика-

83

Mühasibat hesabatı

сындан истифадя етмякля, жари фяалиййятдян мянфяят верэисинин юдянилмяси хяржляри
ашаьыдакы йазылышла рясмиййятя салынажаг:
Дебет: «Верэи юдянилмяси хяржляри» щесабы – 119000
Кредит: «Юдяниляси мянфяят верэиси» щесабы - 92000
Кредит: «Тяхиря салынан мянфяят верэиси» щесабы – 27000
Еля щаллар мцмкцндцр ки, верэи органлары тяряфиндян щесабланылан верэи
мябляьи цмуми мцщасибат стандартлары цзря щесабланылан мябляьи цстялясин. Бу
заман «Тяхиря салынан мянфяят верэиси» щесабы дебетляшdirilир. Бурадан беля бир
нятижяйя эялмяк олар ки, АБШ-да мцщасибат щесабламаларынын ясас мягсяди
цмуми мцщасибат стандартлары цзря щесабланылан халис мянфяятi мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. Ейни заманда Верэи Мяжяллясинин ясас вязифяси верэийя
жялб

олунан

мянфяятин

мябляьини

мцяййянляшдирмякдир

Корпорасийанын

администрасийасы минимал щяжмдя верэи щесабланмасына имкан верян методлардан истифадя етмяк истярди, лакин учот гайдаларыны ясас тутан мцщасибляр ися
малиййя щесабатларынын щазырланмасы методларынın тясири ilя верэи мябляьинин
азалдылмасына йол веря билмязляр (яэяр бу щал гейри-реал нятижяляря эятириб
чыхарырса).
Русийа Федерасийасында мцяссисяляр мцщасибат учотуну апармаг вя щесабатлары тяртиб етмякля мящсулларын йола салынмасы, иш вя хидмятляр цзря малиййя
нятижялярини мцяййянляшдирирляр. Верэийя жялболунма нятижяляри ися hesablama (йола
салынма), йахуд юдяниш гайдасы цзря щесабланылыр. Мцщасибат щесабаты, eləcə dя
мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат щесаблама (йола салынма) методу иля тяртиб
едилир.
Ейни заманда етираф етмяк лазым эялир ки, ейни метод вя принсиплярин
тятбигинин зярурилийи (мясələn, верэилярин щесабланмасы) цстцнлцклярдян даща чох
чатышмазлыгларла мцшайият олунур. Мясələn, мцмкцн верэилярин щесабланмасы
просесинин сцрятляндирилмясиня жящд эюстярмяк

она эятириб чыхарыр ки,

хярж

маддяляри малиййя щесабатында капиталлашдырылан хяржляр кими эюстяриляжяйи щалда,
жари хяржляр кими айрылыгда якс етдирилир.
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4.6. МЩБС ясасында мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын тяртиб олунмасы
хцсусиййятляри
Мянфяят вя зярярlər щаггында

щесабатда ашаьыдакы маддяляр верилир:

сатышдан эялир; ямялиййат фяалиййятинин нятижяляри; малиййяляшмя цзря

хяржляр;

ассосиасийа олунан тяшкилатларын вя бирэя фяалиййятин мянфяят вя зяряринин пайы
(иштирак payı методу цзря нязяря алынан); верэи хяржляри; ади фяалиййятдян мянфяят,
йахуд зяряр; фювгяладя щалларын нятижяляри; азлыгларын пайы; дювр ярзиндя халис
мянфяят, йахуд зяряр.
Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда вя она ялавялярдя эялирляря вя
хяржляря аналитик характеристика вермяк лазымдыр. Бейнялхалг Стандарт хяржлярин
тяснифатына ики йанашманы тювсиййя едир: хяржлярин характери методу (хярж
елементляри цзря тяснифат) вя хяржлярин функсийасы методу, йахуд сатышын майа
дяйяри методу.
Буна мцвафиг сурятдя щесабатын тягдим олунмасынын ики форматы мейдана
эялир. Биринжи формат истещсал хяржляринин, башга сюзля хярж елементляринин ачыгланмасына ясасланыр, икинжи формат ися мящсулларын майа дяйяриня истинад едир.
Щяр ики формат тамамиля ейни нятижяйя эялмяйя имкан верир, лакин малиййя
нятижяляринин формалашмасы щагqınда мцхтялиф мялуматлары эюстярир.Вариантлар
арасындакы фяргляри график шякилдя ашаьыдакы кими эюстярмяк олар (схем 1).
Схем 1.
Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın iki formatı
Майа дяйяри форматы

Хяржляр форматы

Сатышдан эялир
Майа дяйяри

Мянфяят
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Хяржляр
(мясряфляр)

Ещтийатларын
дяйишилмяси

Мянфяят

Ашаьыдакы жядвялдя мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын ики форматынын
мцгайисяси верилмишдир (жядвял 4.10).
Жядвял 4.10
Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын ики форматынын мцгайисяси
Биринжи формат
Сатышдан дахил олма(+)

Икинжи формат
2856

Истещсал хяржляри:

Сатышдан дахил олма(+)

2856

Сатылмыш мящсулларын майа

материаллар (-)

850

дяйяри (-)

1445

ямяк щаггы (-)
амортизасийа (-)

1020

идаряетмя хяржляри (-)

459

Саир хяржляр (-)

204

коммерсийа хяржляри (-)

221

170

Щазыр мящсул ещтийатларынын вя

Сатышдан ямялиййат нятижяляри

битмямиш истещсалын майа

(+, -)

+ 731

дяйяри:
илин яввялиня (-)
425
544
+ 731

илин ахырына (+)
Ямялиййат мянфяяти
Диэяр эялирляр вя дахилолмалар

Диэяр

эялирляр

вя

дахил

(+)

255

олмалар (+)

Диэяр хяржляр вя зяряр (-)

476

Диэяр хяржляр вя зярярляр (-)

Верэийя

жялб

олунанадяк

+510

мянфяят

Верэийя

жялб

олунанадяк

255

476
+510

мянфяят

Мянфяят верэиси

170

Мянфяят верэиси

170

Халис мянфяят

340

Халис мянфяят

340

Əмялиййат мянфяятинин xяржlər форматы цзря щесабланмасы
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Мянфяят вя зярярlər щаггында истянилян щесабатын биринжи бянди сатыш цзря
дювриййя щесаб олунур. Она ашаьыдакы маддяляр дахил едилир:
1. Ади тясяррцфат фяалиййяти заманы сатышдан, кирайядян вя ижарядян дахил
олан эялирляр
• щазыр мящсуллар вя маллар;
• лцзумсуз хаммал, кюмякчи вя диэяр материаллар, туллантылар, йарымфабрикатлар вя ялалты мящсуллар;
• мцяссисянин эюстярдийи хидмятлярдян эялирляр, сатылмыш маллара эюря сыьорта
юдямяляри.
Эялирляр, дювриййя верэиси вя малларын гиймятиня дахил едилян vergi мябляьлярi
qədər азалыр.
2. Тясяррцфат фяалиййятиндян саир эялир нювляри: мцяссися цчцн типик щесаб
олунмайан вя буна эюря дя биринжи маддяйя дцшмядян саир сатышдан дахилолмалар;
• təsərrüfatdan чыхarılмыш ясас vəsait obyektlərindən və гиймятли каьызларын
сатышындан эялирляр;
• хяржлярин və зярярлярин юдянилмяси;
• сатылмыш малларa aid olmayan сыьорта юдямяляри;
• валйутадан вя валйута ямялиййатларындан мязяння мянфяяти;
• пул йардымындан эялирляр.
Истещсал хяржляри вя оператив тясяррцфат фяалиййяти
3. Хаммал вя материалларын дяйяри: хаммал, истещсалат вя кюмякчи
материаллар, йанажаг və енерэетика материаллары, йаьлама вя сцртэц васитяляри,
лабораторийа вя дяфтярхана материаллары, ещтийат щиссяляри вя тикинти материаллары
хяржляри, sянайе ишляриня вя кянардан хидмятляря хяржляр, електрик, истилик вя диэяр
енеръинин алынмасы хяржляри, мцгавиля шяртляри иля хаммалын емалы хяржляри вя digər
bu kimi xərclər.
4. Щазыр мямулатын вя битмямиш истещсалатын ещтийатларында дяйишикликляр. Бу
дяйишикликляр щесабат дюврцнцн яввялиня вя ахырына щесабланылыр. Яэяр, галыгларын
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дяйяри азаларса, онда бу мябляь щеабламалара «müsbət» ишаря иля, артарса
«mənfi» ишаря иля дахил едилир.
5. Щейятин ямяк ödənişi хяржляри: ямяк щаггы вя maaşлар, мцкафат,
комисйон вя вахтындан артыг ишлямяйя görə ödənişllər dя дахил едилмякля, йериня
йетирилян ишляря эюря мцкафатландырманын бцтцн нювляри və мцхтялиф нюв пул
явязлямяляри, qанунла мцяййян едилян сосиал тяминат хяржляри, pенсийа вя тибби
тяминат хяржляри, пенсийа фондуна мяжбури юдямяляр вя digər bu kimi ödənişlər.
6. Амортизасийа айырмалары.
7. Саир истисмар хяржляри: реклам, фрахт, езамиййя, комисйон, почт-телеграф,
телефон вя рабитянин диэяр нювляри; дахили административ-идаряетмя хяржляри, лисензийа юдянишляри, аудитор хидмятляри вя и.а.
Сатышдан ямялиййат нятижялярини алмаг цчцн ашаьыда верилян жядвялин 1-жи вя
2-жи маддяляри цзря бцтцн эялирляр топланылыр вя 3-7-ci маддялярдя юз яксини тапан
бцтцн хярж мябляьляри чыхылыр (жядвял 4.11).

Жядял 4.11
«Прометей» фирмасынын мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатынын нцмуняси
Məbləğ, fунт-sterlinqlə
Сатыш цзря дювриййя

1331020

Щазыр мямулат ещтийатларынын вя битмямиш
истещсалын щяжминин дяйишилмяси

1952

Хаммал вя истифадя едилян материаллар

(109800)

Кянара саир юдянишляр

(57084)

Щейятя хяржляр

(817461)

Ямяк щаггы вя окладлар

(683261)

Сосиал тяминат хяржляри

(134200)

Амортизасийа айырмалары вя мадди вя гейри-
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мадди активлярдян силиняси саир мябляьляр

(37210)

Ясас фяалиййятдян мянфяят

311417

Ясас капитала гойулан саир инвестисийалардан

2440

эялирляр
Фаизляр вя аналоъи юдянишляр
Верэиляр

чыхыланадяк

(27572)

ади

фяалиййятдян

286285

мянфяят
Ади фяалиййятдян мянфяят верэиси

(29280)

Верэиляр чыхылдыгдан сонра ади фяалиййятдян

257005

мянфяят
Дивидендляр
Малиййя

или

(18300)
ярзиндя

бюлцшдцрцлмямиш

238705

мянфяят

Əмялиййат мянфяятинин mайа дяйяри формаtы цзря щесабланмасы
1. Сатыш цзря дювриййя юзцндя ади фяалиййятин мал вя хидмятляринин, лцзумсуз
материал ещтийатларынын, хцсуси йарымфабрикатларын сатышындан эялирляри вя йухарыда
ятрафлы арашдырылан диэяр эялирляри бирляшдирир. Бурада мящсулларын ещтийатларынын вя
битмямиш истещсалын дяйяри нязяря алынмыр.
2. Сатылмыш мящсулларын, малларын вя хидмятлярин майа дяйяри: харжлярин аид
едилдийи

дюврлярдян асылы олмайараг мящсулларын вя тящвил верилмиш ишлярин

истещсалат майа дяйяри, истещсалат цстялик хяржляри вя истещсалат сферасына аид едилян
диэяр хяржляр: йени мящсулларын тядгиги вя арашдырылмасы, кейфиййятя зяманят вя
мясулиййят хяржляри, майа дяйяриня дахил едилян фаиз вя верэиляр.
3. Сатышдан цмуми ямялиййат нятижяляри (1-жи вя 2-жи сятирляр)
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4. Коммерсийа хяржляри: щямин щесабат дюврцндя сатышла ялагяси олан бцтцн
хяржляр
5. Тяжщизат шюбясинин хяржляри, рекламлар, маркетинг, аэентлик шябякяси,
тяжщизатын эенишляндирилмяси вя с. баьлы хяржляр.
6. Щесабат дюврц ярзиндя идаряетмя хяржляри
7. Сатышдан ямялиййат малиййя нятижяляри: (сятир 3 – сятир 4- сятир 5)= сятир 6)
«Квант» фирмасынын мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатынын нцмуняси
ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир (жядвял 4.12):
Жядвял 4.12
«Квант» фирмасынын мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатынын нцмуняси
Сатыш цзря дювриййя
Сатылмыш мящсулларын майа дяйяри

3788
(2250)

Цмуми ямялиййат мянфяяти

1538

Мящсулларын тяжщизат хяржляри

(250)

Идаряетмя хяржляри

(225)

Ясас фяалиййятдян эялирляр

1063

Ясас капитала саир инвестисийалардан эялирляр

50

Алынмасы нязярдя тутулан саир фаизляр вя эялирлярин аналоъи нювляри

25

Юдяниляси фаизляр вя аналоъи юдямяляр
Верэиляр чыхыланадяк ади фяалиййятдян мянфяят
Ади фяалиййятдян мянфяят верэиси
Верэиляр чыхылдыгдан сонра ади фяалиййятдян мянфяят

(163)
975
(352)
623

Юдянилян вя тяклиф едилян дивидендляр

(150)

Ил ярзиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

473

1.01.20Х3 тарихя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

2975

Жари илин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти

473

31.12.20Х3 тарихя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

3448
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Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабата дахил едилян aşağıdakı саир эялирляр вя
хяржляр билаваситя сатышла ялагядар дейилдир.
1.Диэяр мцяссисялярдя пайла иштиракдан вя диэяр узунмцддятли инвестисийалардан алынан эялирляря аиддир: дивидендляр, йолдашлыг тяшкилатларынын мянфяятиндя
иштирак, ссудалар цзря фаизляр, истиграздан эялирляр вя и.а.
2. Саир фаизляр вя эялирляря аиддир: кредит мцяссисяляриня гойулушlar цзря фаизляр,
дювриййя борж ющдяликляри вя векселляр цзря мязяння валйута фяргляри, юдянишин
эежикдирилмясиня эюря ялавяляр, гиймятли каьызлар цзря аъио вя дизаъио вя и.а.
3. Пул инвестисийаларындан вя гиймятли каьызлардан силинмяляр.
4. Юдянилян фаизляр вя диэяр юдянишляр.
Цмуми малиййя нятижяляри ашаьыдакы схем ясасында щесабланылыр:
Верэийя жялб олунанадяк цмуми мянфяят (+);
Мянфяят верэиси
Гейри-типик эялирляр (йахуд хяржляр)

(-);
(+) (-);

Гейри-типик эялирлярдян верэи

(-);

Саир верэиляр

( -)

Майа дяйяри форматында щесабат тягдим едян тяшкилатлар гейдлярдя елементляр цзря хяржлярин характери щаггында ялавя информасийалары ачыгламалıдыр.
Мясələn, амортизасийа xərcləri, материал хяржляри, ямяк юдяниши хяржляри вя и.а.
Стандартын тялябляриня эюря мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда, йахуд
ялавялярдя щесабат дюврц ярзиндя елан олунан, йахуд елана тяклиф олунан дивидендлярин мябляьи ачыгланмалыдыр.
Ашаьыдакы жядвялдя мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын хярж форматыnda
ачыгланмыш нцмуняси верилмишдир (жядвял 4.13). Жядвялдя эюстярижинин mötərizə
içəricində yazılması onun ümumi məbləğdən çıxılmalı olduğunu göstərир. «Дювр
ярзиндя халис мянфяят» эюстярижисиnin yazılması isə бцтцн щесабламаларын сона
чатдыьыны эюстярир.
Жядвял 4.13
Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын хярж форматыnda ачыгланмыш нцмуняси
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Щесабат дюврц
ярзиндя

Яввялки ил
ярзиндя

2

3

Эялир (сатышдан цмуми эялир)

Х

X

Саир ямялиййат эялири

Х

X

Щазыр мящсулларын вя битмямиш истещсалатын
ещтийатларында дяйишикликляр (+) (-)

x (х)

x (х)

Тяшкилат тяряфиндян йериня йетирилян вя
капиталлашдырылан ишляр

Х

X

Истифадя едилян хаммал вя материаллар

(х)

(х)

Ямяк щаггы

(х)

(х)

Амортизасийа айырмалары

(х)

(х)

Саир ямялиййат хяржляри

(х)

(х)

Ямялиййат мянфяятинin йекуну
Малиййяляшмя хяржляри

Х
(х)

x
(х)

Ассосиасийалы тяшкилатлардан эялирляр

Х

x

Верэиляр чыхыланадяк мянфяят

Х

x

Мянфяят верэиси щесабланмышдыр

(x)

(x)

Верэиляр чыхылдыгдан сонра мянфяят

Х

x

Азлыгларын пайы

(х)

(х)

Ади фяалиййятдян халис мянфяят, йахуд
зяряр
Фювгяладя щалларын нятижяляри

Х

x

(х)

(х)

1

Дювр ярзиндя халис мянфяят

Х

Х

Щазыр мящсуллар вя битмямиш истещсалын ещтийатларында дяйишикликляр истещсал
хяржляринин

мябляьиндя баш верян дяйишикликляри характеризя едир. Яэяр щазыр

мящсулларын вя битмямиш истещсалын ещтийатлары азалмышдырса, онда сатылмыш мящсуллара чякилян истещсалат хяржляри артмышдыр. Яксиня, əэяр щямин ещтийатлар
артмышдырса, онда сон нятижядя сатылмыш мящсуллара чякилян хяржляр азалмаьа мейл
етмишдир. Щесабатда дяйишиклийин мябляьи билаваситя сатышдан эялирдян сонра baş
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верилмишдирся, бу о демяк дейилдир ки, щямин мябляь эялирляря аиддир. Бцтцн
щалларда тягдим едилмя формасындан асылы олмайараг, сатыш хяржляринин мцвафиг
дцзялишляря мяруз галмасы лабцддцр.
Ашаьыдакы жядвялдя мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын майа дяйяри форматыnda ачыгланмыш нцмуняси верилмишдир (жядвял 4.14).
Жядвял 4.14
Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын майа дяйяри форматында ачыгланмыш
нцмуняси
Щесабат дюврц
ярзиндя
2

Яввялки ил
ярзиндя
3

Эялир (сатышдан цмуми эялир)

Х

Х

Сатылмыш мящсулларын майа дяйяри

(х)

(х)

Цмуми мянфяят

Х

Х

Саир ямялиййат эялирляри

Х

Х

Йайым хяржляри (коммерсийа хяржляри)

(х)

(х)

Идаряетмя хяржляри

(х)

(х)

Саир ямялиййат хяржляри

(х)

(х)

Х

х

Малиййяляшмя хяржляри

(х)

(х)

Ассосиасийалы тяшкилатлардан эялирляр

Х

х

Верэиляр тутуланадяк мянфяят

Х

х

Мянфяят верэиси щесабланмышдыр

(х)

(х)

Верэиляр чыхыландан сонра мянфяят

Х

х

Азлыгларын пайы

(х)

(х)

Ади фяалиййятдян халис мянфяят

Х

х

Фювгяладя щалларын нятижяси

(х)

(х)

1

Ямялиййатлардан

мянфяят

(ямялиййат

мянфяяти)

Дювр ярзиндя халис мянфяят

Х

Х
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Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабат маддяляринин адлары вя диэяр
рубрикаларын адлары тяшкилатларын апардыьы ямялиййатларын характериндян вя щесабат
дюврцндя малиййя нятижяляри щаггында информасийаларын там вя етибарлы шякилдя
тягдим олунмасы нюгтейи-нязяриндян дяйишиклийя уьрайа биляр.

FƏSİL 5. КАПИТАЛДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ЩАГГЫНДА
ЩЕСАБАТ
5.1. «Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат» цзря коммерсийа тяшкилатлары
цчцн 2№-ли ММУС-ун цмуми мцддяалары
5.2. Щесабатда истифадя едилян ясас анлайышлар
5.3. Капиталын компонентляри, танынмасы вя гиймятляндирилмяси
5.4. Сящмлярин эери алынмасы вя ляьв едилмяси
5.5. Капиталын сахланылмасы цзря дцзялишляр, мцвафиг тягдим едилмяляр вя
ачыгламалар
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5.1. «Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат» цзря kоммерсийа
тяшкилатлары цчцн 2№-ли ММУС-ун цмуми мцддяалары
Бу стандарт Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 18 апрел 2006-жı
ил тарихли ямри иля тясдиг едилмишдир вя «Малиййя щесабатларынын тягдиматы» адлы
1№-ли Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартына ясасланмышдыр.
2№-ли Milli Мцщасибат Учоту Стандартынın ясас мягсяди

мцяссисяляр

тяряфиндян капиталда дяйишикликлярин танынмасынын, гиймятляндирилмясинин вя
тягдиматынын ардыжыл вя шяффаф гайдада тямин едилмясидир.
Гайдайа эюря бу стандарт ижтимаи ящямиййятли гурумлара вя кичик saщибкарлыг субйектляриня шамил едилмир. Коммерсийа тяшкилатлары тяряфиндян ММУС-а
уйьун олараг иллик щесабатларын тяркиб щиссяси сайылан капиталда дяйишикликляр
щаггында щесабат ейни заманда консолидя едилмиш малиййя щесабатларына да аид
олунур. Ады чякилян стандартда истифадя олунан терминляр сящмдар жямиййятляриндя юз яксини тапыр. Диэяр мцяссисяляр ися еквивалент олан терминлярдян истифадя
етмяк щцгугуна маликдир.
Ижтимаи ящямиййятли гурумлар юзляринин сечимляри ясасында тягдим етдикляри
бцтцн малиййя щесабатларыны Бейнялхалг Стандартлар ясасында щазырлайа билярляр.
Бир мясяляни дя гейд етмяк йериня дцшярди. Беля ки, учоту тянзимляйян мювжуд норматив-щцгуги актларла ММУС арасында зиддиййят йарандыьы щалларда
коммерсийа тяшкилатлары цчцн ММУС-дан истифадяйя цстцнлцк верилмялидир.
5.2. Щесабатда истифадя едилян ясас анлайышлар
Капитал дедикдя, бцтцн ющдяликляр чыхылдыгдан сонра мцяссися активляринин
дяйяри баша дцшцлцр. Капитал аляти юзлцйцндя бцтцн ющдяликляр чыхылдыгдан сонра
мцяссисянин активляриндя олан галыг пайыны якс етдирян мцгавиля демякдир.
Мцяссисянин низамнамя капиталы – ганунверижиликдя нязярдя тутулан
гайдалара уйьун олараг гейдиййата алынан тясис сянядляриндя мцяссисянин мцяй95
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йян едилмиш капиталыны характеризя едир. Сящмдар жямиййятинın низамнамя
капиталы бцтцн сящмлярин номинал дяйярляринин жями кими баша дцшцлцр.
Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжяллясинин тялябляриня ясасян мцяссисянин
низамнамя капиталы бу мцяссися гейдиййата алынанадяк там бурахылмалы вя
юдянилмялидир.
Юдянилмиш низмнамя капиталы дедикдя, мцяссисянин низамнамя капиталынын
мцлкиййятчиляр (сящмдарлар) тяряфиндян юдянилмиш щиссяси баша дцшцлцр.
Емиссийа эялири – бурахылмыш сящмлярин номинал дяйяриндян артыг юдянилян
мябляьи демякдир.
Емиссийа эцзяшти - сящмлярин бурахылыш гиймяти номинал дяйярдян ашаьы
олдуьу щалларда щямин мябляьляр арасындакы фярги эюстярир.
Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжяллясинин 1077.2-жи бяндинин тялябляриня
ясасян сящмляр номинал дяйярдян ашаьы гиймятля йерляшдириля билмяз.
Эери алынмыш капитал (сящмляр) – сонракы дюврлярдя йенидян бурахылмасы цчцн
вя йа там ляьв олунанадяк мцяссися тяряфиндян эери алынан юзцнцн сящмляри демякдир.
Юдянилмиш

капитал

–

мцлкиййятчинин

(сящмдарын)

юз

сялащиййятляри

чярчивясиндя апардыглары кючцрмяляр нятижясиндя капиталда йаранан артым
мябляьини эюстярир. Сящмдар жямиййятлярinдя юдянилмиш капиталы щесабламаг цчцн
низамнамя капиталынын вя емиссийа эялиринин жяминдян эери алынмыш капиталын
мябляьини чыхмаг лазымдыр.
Газанылмыш капитал мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи бцтцн дюврляр ярзиндя
щесабат тарихиня йыьылан ашаьыдакы мябляьляри якс етдирир:
• ММУС-а уйьун олараг капиталда бирбаша танынан саир эялирлярдян
капиталда бирбаша танынан саир хяржляр чыхылдыгдан сонра йердя галан мябляь;
• мцяссисянин халис мянфяятиндян дивидендляр вя диэяр бюлцшдцрцлмяляр чыхылдыгдан сонра йердя галан мябляь.
Капитал ещтийатлары – мцяссисядя мцяййян мягсядляр цчцн сахланылан вя
мцлкиййятчиляр арасында бюлцшдцрцлмяси мцмкцн олмайан газанылмыш капиталын
бир щиссясидир.
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Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят – мцлкиййятчиляр (сящмдарлар) арасында бюлцшдцрцлмяси мцмкцн олан газанылмыш капиталын бир щиссясидир.
Сящмлярин бурахылмасы цзря мясряфляр - мцяссисянин сящмляринин вя диэяр
капитал алятляринин бурахылмасы цчцн бирбаша вя хцсуси олараг чякдийи мясряфляридир.
Ящямиййятли сящв – бир вя йа бир нечя яввялки дюврляр цзря малиййя щесабатларынын юз тягдимат тарихляриня артыг етибарлы щесаб едиля билмяйяжяйиня сябяб
олан жари дюврдя ашкар едилмиш сящв демякдир.
5.3. Капиталын компонентляри, танынмасы вя гиймятляндирилмяси
Капиталын учоту ашаьыдакы ямялиййатлары нязярдя тутур:
• мцяссисянин йарадылмасыны, сящмлярин бурахылмасыны вя юдянилмяини;
• йени сящмлярин бурахылмасы вя йа бурахылан сящмлярин эери алынмасы кими
мцяссися вя сящмдарлар арасында баш верян сонракы ямялиййатлары;
• дивидендлярин вя онлара охшар мябляьлярин юдянилмясини;
• капитал ещтийатларынын йарадылмасыны вя истифадясини;
• щесабат дюврц ярзиндя танынан, лакин мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда
якс етдирилмяйян капиталын сахланылмасы иля баьлы дцзялишлярин танынмасыны;
• щесабат дюврцнцн халис мянфяятинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щесабына
кючцрцлмясини.
Мцщасибат Балансында вя Капиалда дяйишикликляр щаггында щесабатда
ашаьыдакы компонентляр тягдим едилмялидир:
• юдянилмиш низамнамя капиталы;
• емиссийа эялири;
• эери алынмыш капитал (сящмляр);
• бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
Мцяссисянин бурахылмыш низамнамя капиталы бу мцяссися гейдиййата
алынанадяк тясисчи тяряфиндян там юдянилмялидир. Мцяссися йарадылдыгдан сонра
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йени сящмляр бурахылдыгда, мцяссисянин ялавя бурахылмыш низамнамя капиталы
мцяййян заман кясийиндя юдянилмямиш гала биляр. Бу заман капиталын
юдянилмямиш щиссяси юдянилмямиш низамнамя капиталы кими гейдя алынмалыдыр.
Щесабат тарихиня юдянилмиш низамнамя

капиталынын мябляьи щесабландыгда,

юдянилмямиш низамнамя капиталынын мябляьи капиталда учота алынмыш бурахылмыш
низамнамя

капиталынын мябляьиндян чыхылмалыдыр. Щесабат тарихиня йалныз

юдянилмиш низамнамя капиталы Мцщасибат Балансында таныныр вя «Капиталда
дяйишикликляр щаггында щесабат»да тягдим едилир. Галан юдянилмямиш низамнамя
капиталы «Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат»ын гейдляриндя айрыжа
эюстярилмялидир.
Гейри-пул активляри

формасында

мцлкиййятчилярин капитал гойулушлары бу

активлярин ядалятли дяйяри иля гиймятляндирилир. Яэяр щямин активлярин ядалятли дяйяри
сящмлярин номинал дяйяриндян йцксякдирся, щяр ики дяйяр арасындакы фярг емиссийа
эялири кими, якс щалда (йалныз ганунверижиликля гадаьан олунмадыьы щалларда)
емиссийа эцзяшти кими учота алынмалыдыр.
Юдянилмиш низамнамя капиталы мцяссися тяряфиндян бурахылмыш сящмлярин
номинал дяйяринин азалдылмасы, йахуд онларын эери алынмасы нятижясиндя азала
биляр.
Бурахылан сящмляр номинал дяйяриндян артыг мябляья сатылгыгда мцяссися
емиссийа эялири ялдя едир. Емиссийа эялири сящмлярин фактик гиймяти иля номинал
дяйяри арасындакы фярг кими щесабланыр вя мцяссися капиталынын айрыжа щиссяси кими
якс етдирилмялидир.
Ганунверижиликдя мцяййян едилмиш щалларда бурахылмыш сящмляр номинал
дяйяриндян ашаьы гиймятя сатыла биляр. Бу щал сящмлярин емиссийа эцзяшти васитясиля
бурахылмасы кими нязярдя тутулур.
Щямин эцзяштин мябляьи ашаьыдакы гайдада учота алыныр:
• бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдян юдянилмиш низамнамя капиталына кючцрцлмякля;
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• бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин галыьы кифайят гядяр олмазса, юдянилмямиш
галан мябляь щесабат дюврцнцн юдянилмямиш зяряри кими танынмалыдыр вя
щюкмян ачыгланмалыдыр.
Жари вя кечмиш щесабат дюврляри цзря йыьылмыш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
(юдянилмямиш зяряр) капиталын компонентляриндян бири кими танынмалыдыр. Жари
щесабат дюврцнцн бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (юдянилмямиш зяряри) жари щесабат
дюврц цзря мянфяят вя зяряр щаггында щесабат тяртиб олундугдан сонра
мцяййянляшдирилир. Щямин илин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти (юдянилмямиш зяряри)
капитал ещтийатларындан кючцрмяляр нязяря алынмагла вя щесабат дюврунун халис
мянфяятиндян дивидендляр чыхылмагла йекун мябляьля гиймятляндирилир.
Йыьылмыш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)

яввялки дюврлярин

бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин (юдянилмямиш зярярlərinin) жямини якс етдирир.
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят мцлкиййятчиляр (сящмдарлар) арасында

бюлцшдцрцля

биляр. Йыьылмыш мянфяят малиййя щесабатында капиталын айрыжа компоненти кими
тяснифляшдирилир.
Капитал ещтийатлары мцяссисянин мцяййян мягсядляри цчцн сахланылан, о
жцмлядян саир эялирлярдян саир хяржляр чыхылдыгдан сонра капиталын истифадя
едилмямиш мябляьини якс етдирир. Ейни заманда мцлкиййятчиляр арасында
бюлцшдцрцлмяси мцмкцн олмайан газанылмыш капиталын бир щиссяси дя капитал
ещтийатларынын тяркиб цнсцрцдцр. Капитал ещтийатлары ганунверижилийин тялябляриня,
мцяссисянин низамнамясиня вя рящбярлийинин гярарына уйьун олараг халис
мянфяятдян айырмалар шяклиндя йарадылыр. Беля бир мягсяд цчцн йарадылан
ещтийатлар диэяр мягсядляр цчцн истифадя едиля билмяз. Мцяссися ещтийатларын
йарадылмасы иля баьлы мягсядляря наил олдугда вя бязян бу мягсядляр
дяйишдирилдикдя щямин ещтийатлар xalis мянфяятя ялавя едилмялидир.
Мцяссисянин сящмляринин бурахылмасы

цзря хяржлярдян мцвафиг мянфяят

верэиси чыхылдыгдан сонра галан мябляь капиталын бирбаша азалмасы кими учота
алынмалыдыр. Уьурсуз елан едилмиш сящмлярин вя диэяр капитал алятляринин бурахылмасы иля баьлы хяржляр мцвафиг дюврцн хяржляри кими танынмалыдыр.
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5.4. Сящмлярин эери алынмасы вя ляьв едилмяси
Мцяссися, эери алынмыш сящмляри сонралар йенидян бурахмаг вя тамамиля ляьв
етмяк мягсядиля

сахларса, щямин сящмляр юдянилмиш низамнамя капиталы вя

емиссийа эялирляринин жяминин азалмасы кими эюстярилир вя айрыжа учота алыныр.
Эери алынмыш капитал (сящмляр) онун эери алынмасына чякилян пул вясаитляри вя
онларын еквивалентляри мябляьиндя гиймятляндирилир.
Эери алынмыш капитал (сящмляр) сонракы дюврлярдя йенидян бурахылдыгда эери
алынмыш капиталын (сящмлярин) танынмасы dайaндырылыр.
Беля сящмляр онларын эери алынмасы цчцн юдянилян мябляьдян баща гиймятя
йенидян бурахылдыгда, йаранмыш гиймят фярги емиссийа эялиринин артмасы кими
таныныр.
Ейни заманда щямин сящмляр онларын эери алынмасы цчцн юдянилян
мябляьдян ашаьы гиймятя йенидян бурахылдыгда йаранмыш гиймят фярги емиссийа
эялиринин азалмасы кими таныныр.
Мцяссисядя емиссийа эялири щесабы олмадыгда, йахуд онун галыьы йаранмыш
гиймят

фяргини

юдямяк

цчцн

кифайят

етмядикдя,

юдянилмямиш

мябляь

бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин азалмасына силинир.
Емиссийа эялири вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин галыьы кифайят етмядикдя,
гиймят фяргинин мябляьи капиталда юдянилмямиш зяряр гисминдя учота алыныр.
Сящмлярин эери алынмасы вя йенидян бурахылмасы иля баьлы хяржляр учотда
сящмлярин бурахылмасы иля ейни гайдада якс етдирилмялидир.
Сящмлярин ляьв едилмяси дедикдя, мцяссисянин капиталынын азалмасы баша
дцшцлцр. Сящмляр эери алындыгдан сонра дярщал ляьв едилдикдя бу ямялиййатын
танынмасы аны мцяссися тяряфиндян эери алынмыш сящмляря эюря сабиг сящмдарлара
юдяниш тарихи щесаб олунур. Сящмлярин ляьв едилмяси онларын эери алынмасындан
сонракы тарихдя баш вердикдя, щямин ямялиййатын танынма аны мцяссисянин гярар
гябул етдийи тарих сайылыр.
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Эери алынмыш сящмляр ляьв едилдикдя бу мягсяд цчцн юдянилян мябляь
юдянилмиш низамнамя капиталындан вя йа емиссийа эялириндян, бязи щалларда ися
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдян чыхылыр.
Юдянилмиш низамнамя капиталынын азалмасы ляьв едилян эери алынмыш
сящмлярин цмуми номинал дяйяринин мябляьи иля гиймятляндирилир.
Емиссийа эялиринин азалдылмасы эери алынмыш сящмляря аид едилян «емиссийа
эялири» щесабындакы галыг мябляьи иля гиймятляндирилир.
Ляьв едилмиш сящмлярин эери алынмасы цчцн юдянилмиш мябляь щямин
сящмлярин номинал дяйяринин вя онлара аид едилян «емиссийа эялири» щесабындакы
галыг мябляьинин жяминдян фяргли олдугда, бу фярг жари илин бюлцшдцрцлмямиш
мянфяятиндя дяйишикликляр кими

танынмалыдыр. Щямин фярг мцсбят олдугда

бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин азалмасы кими

таныныр. Якс щалда алынан фярг

бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин галыьы кифайят етмядикдя, щесабат дюврц цзря
юдянилмямиш зяряр кими танынмалыдыр.
5.5. Капиталын сахланылмасы цзря дцзялишляр, мцвафиг тягдим едилмяляр вя
ачыгламалар
Капиталын сахланылмасы цзря дцзялишлярин цч нювцнц фяргляндирмяк олар:
• йенидян гиймятляндирмя иля баьлы эялирляр вя хяржляр;
• ясас жямиййятин бирляшдирилмиш (консолидя едилмиш) малиййя щесабатларынын
щазырланмасында йаранан мязяння фяргляри;
• ящямиййятли сящвляр вя мцяссисянин учот сийасятинин дяйишдирилмяси иля баьлы
эялирляр вя хяржляр.
Узунмцддятли активлярин йенидян гиймятляндирилмяси нятижясиндя йаранан вя
капиталын компоненти кими танынан эялир вя хяржлярин учоту гайдалары мцвафиг
ММУС васитясиля тянзимлянилир.
Мцяссися щесабат дюврц ярзиндя капиталда дяйишикликлярин щяжми вя сябябляри
щаггында информасийалары «Капиталда дяйишикликляр цзря щесабатда» эюстярмялидир.
Капиталын компонентляри 2№-ли Milli Мцщасибат Учоту Стандартınда гейд
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олундуьу кими, айрыжа маддялярля тягдим едилмялидир. Мцщасибат балансында вя
капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатда капитал маддяляринин тяснифаты
истифадячийя

мцяссисянин

капитал

ещтийатларынын,

капиталын

тяркибинин

вя

гурулушунун, еляжя дя капиталын мцхтялиф компонентляринин бюлцшдцрцлмяси цзря
мящдудиййятлярин гиймятляндирилмясиня имкан вермялидир.
Щесабат дюврцндя мцяссисянин капиталында баш верян ашаьыдакы дяйишикликляр
мцвафиг щесабата дахил едилмялидир:
1. Щесабат дюврцндя халис мянфяят вя йа зяряр;
2. Мцхтялиф маддяляр цзря вя цмуми мябляь шяклиндя капиталда бирбаша
учота алынан эялирляр вя хяржляр;
3.

Ясас жямиййятин вя азлыг тяшкил едян мцлкиййятчилярин пайлары
айрылыгда эюстярилмякля, щесабат дюврц цзря цмуми эялирляр вя хяржляр;

4.

Мцхтялиф ММУС-а уйьун олараг кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш

мянфяятинин илин яввялиня галыгларына дцзялиш кими гейдя алынан учот сийасятндя
дяйишикликлярин вя ящямиййятли сящвляр цзря дцзялишлярин цмуми мябляьи;
5.

Ашаьыдакы мялуматлар «Капиталда дяйишикликляр щаггында щеса-

батда» вя билаваситя она аид гейдлярдя ачыгланмалыдыр:
а) мцлкиййятчиляр тяряфиндян капитала пай гойулушу вя мцлкиййятчиляр арасында капиталын бюлцшдцрцлмяси цзря ямялиййатлар;
б) щесабат дюврцнцн яввялиня вя сонуна бюлцшдцрцлмямиш галыглары вя
щесабат дюврц ярязиндя бу маддя цзря дяйишикликляр;
в) щесабат дюврцнцн яввялиня вя сонуна юдянилмямиш капиталын щяр бир
тяркиб щиссясинин (айрылыгда сящмлярин синифляри цзря) вя щяр бир капитал ещтийатынын
галыьынын уйьунлашдырылмасы вя щесабат дюврц ярзиндя бу маддялярдяки
дяйишикликляр.
Ашаьыдакы мялуматлар сящмлярин синифляря айрылмасы шяртиля мцяссисянин
Малиййя Щесабатларына ялавя едилмиш гейдлярдя ачыгланмалыдыр:
• щяр бир сящмин номинал дяйяри вя йа сяшмлярин номинал дяйярляринин
олмадыьы факты;
• бурахылан сящмлярин сайы;
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• щесабат дюврцнцн яввялиндя вя сонунда бурахылмыш, юдянилмиш вя
юдянилмямиш сящмлярин сайынын уйьунлашдырылмасы;
• мцвафиг сящмляр синфиня хас олан щцгуглар, имтийазлар вя мящдудиййятляр;
• мцяссисянин юзцня, асылы вя тюрямя мцяссисяляриня мяхсус сящмлярин сайы;
• опсион вя сящмлярин сатышы цзря мцгавилялярин дяйяри вя шяртляри
эюстярилмякля щямин мцгавилялярин йериня йетирилмяси цчцн сахланылан сящмлярин
сайы;
• сящмлярин эяляжякдя эери алынмасы цзря разылашдырылмыш ющдяликляр щаггында
мялумат;
• эиров кими цчцнжц тяряфя верилмиш сящмляр щаггында мялумат;
• мцяссисянин щяр бир капитал ещтийатынын мащиййятинин вя мягсядинин тясвири;
• щяр бир сящм цзря мцвафиг дивiдендлярин мябляьи дахил олмагла, малиййя
щесабатынын тягдим едилмя тарихи иля щесабат дюврцнцн сону арасындакы заман
кясийиндя тяклиф вя йа елан едилмиш, лакин малиййя щесабатларында юз яксини
тапмамыш дивидендлярин мябляьи;
• щяр щансы йыьылмыш имтийазлы дивидендлярин танынмайан мябляьи.
Сящмдар жямиййятi олмайан

мцяссисяляр йухарыда эюстярилян маддяляря

еквивалент олан мялуматлары ачыгламалыдыр. Бу мялуматлар щесабат дюврц ярзиндя
капитал пайларынын щяр бир категорийасындакы дяйишикликляри вя щямин категорийайа
аид едилян щцгуглары, имтийазлары вя мящдудиййятляри якс етдирмялидир.
«Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат üzrə» 2№-ли Milli Мцщасибат
Учоту Стандартынın илк дяфя тятбиг едилмяси заманы яввялки щесабат дюврляри
щаггында мцгайисяли информасийаларын щесабланмасы тяляб олунмур.
31 декабр 20Х3-жц ил тарихиня «Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатын»
формасы növbəti səhifələrdə верилмишдир:

103

Mühasibat hesabatı

104

Sifariz Səbzəliyev

“A” мцяссисяси üzrə 31 декабр 20Х3 ил тарихиня
Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабатı

1 йанвар 20Х2-жи ил тарихиня
галыг
Учот сийасятиндя дяйишикликляр вя йа ящямиййятли сящвляр
цзря дцзялишляр
1 йанвар 20Х2-жи ил тарихиня
дцзялишлярдян сонра галыг
Активлярин йенидян гиймятляндирилмяси
Мязяння фяргляри
Мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда танынмамыш эялирляр вя хяржляр
Щесабат дюврцндя халис

х

х

(х)

х

х

x

х

х

х(х)

Жями

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
(юдянилмямиш зяряр)

Диэяр ещтийатлар

Низамна-мя
цзря ещтийат

Ганунверижилик цзря
ещтийат

Мязяння
фяргляри цзря
ещтийат

Капитал ещтийатларı
Йенидян гиймятлян-дирмя
цзря ещтийат

Эери алынмыш капитал
(сящмляр)

Юдянилmиш низамнамя капиталы
Емиссийа эялири

Гейдляря истинад

манатла

х

х(х) х(х)
х

х

(х)

х

х

Х

х

х

х(х)

х(х)

х(х)

х
х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)
х(х)

х(х)
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мянфяят (зяряр)
Мцлкиййятчилярин капитал гойулушлары
Мцлкиййятчиляр арасында капиталын бюлцшдцрцлмяси (дивидендляр)
Эери алынмыш капитал (сящмляр) цзря ямялиййатлар
Капиталын маддяляр
арасында кючцрцлмясиндян
яввял 31 декабр 20Х2-жи иля
галыг
Капиталын маддяляр
арасында кючцрмяляри
31 декабр 20Х2-жи ил тарихиня
галыг
20Х2 ил цзря капиталда дяйишикликлярин жями
1 йанвар 20Х3-жц ил тарихиня
галыг
Учот сийасятиндя дяйишикликляр вя ящямиййятли сящвлярля
баьлы дцзялишляр
1 йанвар 20Х3-жц ил тарихя
дцзялишлярдян сонра галыг
Активлярин йенидян гиймятляндирилмяси

х

х

(х)
(х)

х(х)

х(х)

х

х

(х)

х

(х)

х

х

х(х) х(х)
х

х

х

х

(х)

(х)

(х)

х(х)

х

х(х)

х(х)

(х)

х

х

х

х

х

х

х

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

(х)

х

х

х

х

х

х(х)

х

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х

х

(х)

х

х

х

х

х

(х)

х

(х)

х(х)

х

х

х(х)

х

х(х)
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Мязяння фяргляри

х(х)

Мянфяят вя зяряр щаггында
щесабатда танынмамыш эялирляр вя хяржляр
Щесабат дюврцндя халис
мянфяят (зяряр)
Мцлкиййятчилярин капитал
гойулушлары
Мцлкиййятчиляр арасында капиталын бюлцшдцрцлмяси (дивидендляр)
Эери алынмыш капитал
(сящмляр) цзря ямялиййатлар
Капиталын маддяляр
арасында кючцрцлмяляриндян
яввял 31 декабр 20Х3-жц ил
тарихиня галыг
Капиталын маддяляр
арасында кючцрмяляри
31 декабр 20Х3-жц ил
тарихиня галыг
20Х3 ил цзря капиталда дяйишикликлярин жями

х(х)

х

х(х)
х(х)

х(х)

х

(х)
(х)

х(х)

х(х)

х

х

(х)

х

х(х)

х

х

х(х) х(х)

х

х

х

х(х)

х(х)

(х)

х

(х)

(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х

х

х

х(х)

х(х)

(х)

х

х

х

х

х

х

х

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)

х(х)
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FƏSİL 6. PUL VƏSAITLƏRININ HƏRƏKƏTI
HAQQINDA HESABAT
6.1. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın təyinatı və
məqsədləri
6.2. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın qurulmasının
məntiqi ardıcıllığı
6.3. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın məzmunu
6.4. Pul vəsaitlərinin axını və onların təsnifatı
6.5. Əməliyyat fəaliyyətindən alınan pul vəsaitlərinin hərəkitinin
hesablanması metodları
6.1.Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın təyinatı və
məqsədləri
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat maliyyə hesabatlarının başlıca
formalarından biridir. Hesabatın bu formasında hesabat dövründə müəssisənin
pul vəsaitlərinin mədaxil və məxaric olmaları haqqında informasiyalar
cəmlənir. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat balans hesabatını, eləcə
də mənfəət və zərərlər haqqında hesabatı tamamlayır. Balans hesabatı
müəssisənin müəyyən vaxt kəsiyinə (uçot dövrünün sonu) maliyyə vəziyyətini,
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat isə maliyyə hesabatının
komponentlərindən birisi sayılan pul vəsaitlərinin hərəkətində baş verən
dəyişiklikləri əks etdirir. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat müəssisənin
müəyyən dövr ərzində fəaliyyətinin nəticələrini geydə alır. Bu fəaliyyət isə
özlüyündə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda pul vəsaitlərinin
hərəkətindəki dəyişiklikləri əks etdirən əsas amildir. Pul vəsaitlərinin hərəkəti
haqqında informasiyalar istifadəçilərə müəssisənin fəaliyyətinə qiymət vermək
baxımından çox faydalıdır. Adı çəkilən hesabat formasının müəssisənin
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maliyyə yığcamlığına qiymət verilməsində də çox böyük əhəmiyyəti qeyd
olunmalıdır.
Maliyyə yığcamlığı dedikdə, pul vəsaitlərinin xeyli hissəsinin müəssisə
tərəfindən generasiyası başa düşülür. Daha dəqiq desək, həmin pul vəsaiti
vasitəsilə ona olan gözlənilməz tələbata vaxtında reaksiya verilməsi nəzərdə
tutulur.
Ötən dövrlər ərzində pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında informasiyalar
bütün hallarda maliyyə yığcamlığına qiymət verilməsində mühüm rol oynayır.
Pul vəsaitlərinin axını nə qədər çox olarsa, müəssisənin iqtisadi şəraitdə
yaranan əlverişsiz dəyişikliklərə dözə bilmək qabiliyyəti daha yüksək olur.
Bəzi investorlar və kreditorlar belə hesab edirlər ki, pul vəsaitlərinin
hərəkəti haqqında hesabat müəssisənin gəlirlərinin “keyfiyyətinə” qiymət
vermək baxımından da faydalıdır. Hesablama metodu ilə uçot aparıldıqda
gəlirlərin müəyyənləşdirilməsi prosesində aparılan hesablamalar, gələcək
hesabat dövrlərinə aid edilən məbləğlərin əks etdirilməsi, elıcı də bölüşdürmə
və qiymətləndirmə ilə əlaqədar çoxsaylı mühasibat müxabirləşmələrinin tərtib
olunmasını

tələb

edir.

Belə

düzəlişlər

və

proseduralar

gəlirlərin

müəyyənləşdirilməsi prosesində daha çox subyektivliyə gətirib çıxarır.
Subyektiv hallar isə bütün hallarda maliyyə hesabatından istifadə edənləri razı
salmır. Bir çox istifadəçilər müəssisənin fəaliyyətinə xalis mənfəətlə
müqaisədə, əsas fəaliyyətdən alınan pul vəsaitlərinin hərəkəti vasitəsilə daha
obyektiv qiymət verməkdə israrlıdırlar. Belə istifadəçilərin nöqteyi-nəzərlərinə
görə bu göstərici nə qədər yüksəkdirsə, gəlirlərin “keyfiyyəti” də bir o qədər
yüksəkdir. Məhz buna görə də uçotun beynəlxalq praktikasında pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın tətbiqinə ciddi fikir verilir. Pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat müəssisənin maliyyə vəziyyəti
haqqında

hesabatı

əvəz

etməklə

yaranmışdır.

Maliyyə

vəziyyətində

dəyişikliklər haqqında hesabat uzun illər ərzində müəssisə vəsaitlərinin
mənbələri və istifadəsi haqqında informasiyaları əks etdirən məcburi hesabat
forması hesab olunurdu. Maliyyə vəziyyətində dəyişikliklər haqqında hesabat
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hazırladıqda, müəssisələr, fondları necə bir dövriyyə kapitalı kimi (dövriyyə
aktivləri

çıxılsın

cari

öhdəliklər),

yaxud

pul

vəsaitləri

kimi

müəyyənləşdirməkdə tam müstəqilliyə malikdilər. Əvvələr əksər müəssisələr
hesabatı hazırladıqda dövriyyə kapitalına istinad edirdilər. Bu bir faktdır ki,
belə bir format istifadəçilərin əksəriyyətini razı salmırdı və onlar təqdimatın
pul formatına keçilməsində icrarlı idilər.
Hal-hazırda MHBS-na uyğun sürətdə Azərbaycanda hazırlanılan pul
vəsaitlərinin

hərəkəti

haqqında

hesabat

maliyyə

hesabatlarının

əsas

formalarından biri hesab olunur. Bu hesabat forması maliyyə hesabatlarının
təqdim edildiyi hər bir hesabat dövründə tərtib olunmalıdır. Bundan başqa
həmin hesabatın dəstinə mühasibat balansı, mənfəət və zərərlər haqqında
hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat, uçot siyyəsəti və izahlı
qeydlər də daxildir. Sadalanan bütün hesabat formaları biri-birilə qarşılıqlı
əlaqədərdir və biri-digərini tamamlayır. Lakin müxtəlif hesabat formaları
müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərini təsvir edir və
bir məqsəd daşıyır: maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə iqtisadi qərarların
qəbulu üçün daha dolğun informasiyalar vermək.
Beləliklə, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat həm daxili, həm də
kənar istifadəçilər üçün maraq doğuran informasiyaların verilməsində çox
böyük rol oynayır. Bilavasitə onun göstəricilərinin köməyilə aşağıdakılara
qiymət vermək mümkündür:
• müəssisə pul vəsaitlərini necə yaradır və istifadə edir?
• müəssisə kifayyət qədər pul vəsaitlərini qazanmağa qabildirmi?
• müəssisə malik olduğu pul vəsaitləri ilə özünün öhdəliklərini ödəyə
bilərmi?
• müəssisə səhmdarların dividentlərini verə bilərmi?
• müəssisə özünün malik olduğu pul vəsaitləri ilə ilbəil dəyişən şəraitə
uyğunlaşa bilərmi və s.?
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Qeyd olunanlardan başqa, hesabatda verilən informasiyalar müəssisəyə
əlavə maliyyələşdirmələrin cəlb edilməsi və digər dividend siyasəti aparmağın
zəruri olub-olmaması nöqteyi-nəzərindən də çox maraqlıdır.
6.2. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın qurulmasının
məntiqi ardıcıllığı
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə kommersiya təşkilatları
üçün 5№-ли Milli Mühasibat Uçotu Standartı Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyyinin 18 aprel 2006-cı il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bu standart
7№-ли Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarına əsaslanır.
Hesabat, pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin uçotu hesablarında əks
etdirilən məlumatlar əsasında tərtib edilir.
Bu standart içtimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarlıq subyektləri
istisna olmaqla, kommersiya təşkilatları tərəfindən tətbiq olunur. 5№-ли
Standartda verilən əsas anlayışlara aşağıdakılar aiddir:
• pul vəsaitləri nağd pul vəsaitlərini, eləcə də bank hesablarında
saxlanılan və tələblər üzrə verilən pul vəsaitlərini əks etdirir;
• pul vəsaitlərinin ekvivalentləri qısa ödəniş müddətinə, yəni əldə
olunduğu tarixdən 3 ay, yaxud daha az ödəniş müddətinə malik olan yüksək
likvidli qoyuluşlar deməkdir;
• pul vəsaitləriin hərəkəti dedikdə, pul vəsaitlərinin və onların
ekvivalentlərinin daxil olması və ya xaric olması başa düşülür;
• əməliyyat fəaliyyəti müəssisənin əsas gəlir gətirən, habelə investisiya
fəaliyyətindən və maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətindən başqa, digər fəaliyyəti
kimi nəzərdə tutulur;
• investisiya fəaliyyəti kreditlərin və faiz xərcləri yaradan digər borcların
verilməsi və geri alınması, uzunmüddətli aktivlərin və pul vəsaitlərinin
ekvivalentlərinə aid olmayan investisiyaların əldə edilməsi və xaricolmasıdır;
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• maliyyələşdirmə

üzrə

fəaliyyət

müəssisənin

mülkiyyətçilərinin

qoyuluşları və mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi, habelə üçüncü
tərəfdən borcların alınması və onların geri ödənilməsidir;
• təsərrüfat vahidi - hüquqi şəxs statusuna malik olmayan, müəssisənin
funksiyalarını tam və ya qismən həyata keçirən ayrıca struktur bölməsidir;
• bank overdraftı - müəssisə ilə kredit təşkilatı arasında xüsusi
müqavilənin mövcud olduğu halda, müəssisənin həmin kredit təşkilatı
qarşısında yaranan qısamüddətli öhdəliyidir. Bu müqaviləyə əsasən:
a)

müəyyən vaxt anında müəssisəin cari hesabında üçüncü tərəf

qarşısında olan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün kifayət qədər pul
vəsaitlərinin mövcud olmadığı halda, bu öhdəliklər kredit təşkilatının vəsaiti
hesabına ödənilir
b) alınmış kreditlər və onlara hesablanılan faiz məbləğləri üzrə
müəssisənin kredit təşkilatı qarşısında yaranmış öhdəlikləri bu müəssisənin cari
hesabına mədaxil edilmiş hər hansı pul vəsaitlərinin müəyyən olunmuş
qaydada ödənilməsi ilə həyata keçirilir
• fyuçers müqaviləsi – aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olan müqavilədir:
a) müəssisə gələcəkdə müəyyən miqdarda məhsulu və ya maliyyə
alətlərini əvvəlcədən razıılaşdırılmış qiymətlə almağı və ya satmağı öz öhtəsinə
ğötürür;
b) adətən, müqavilənin yerinə yetirilməsi real malların alınması və ya
verilməsi ilə deyil, müqavilənin bağlandığı tarixə və onun yerinə yetirildiyi
tarixə olan qiymətlər arasında fərqin əldə edilməsi, ya ödənilməsi ilə
nəticələnir;
• svop müqaviləsi gələcəkdə satılması zəmanəti ilə məhsulun və ya
maliyyə alətlərinin müvəqqəti alınması üzrə müqavilədir.
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6.3. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın məzmunu
Hər bir müəssisəyə özünün fəaliyyətinin əsas növlərindən asılı olmayaraq,
pul vəsaitləri tələb olunur. Pul vəsaitləri müəssisənin sərəncamında olan
pullardan və tələb olunanadək qoyuluşlardan ibarətdir.
Uçot dövrünün axırına pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda əks
etdirilən pul vəsaitləri balansda əks etdirilən pul vəsaitləri haqqında
məlumatlara uyğun gəlməlidir.
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda pul daxilolmaları və
ödənişləri üç əsas kateqoriyaya bölünür:
• əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri;
• investisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri;
• maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitləri.
Hər üç kateqoriya üzrə pul vəsaitlərinin axınının qruplaşması müəssisənin
əsas fəaliyyətinin hər üç istiqamətinin pul vəsaitlərinə təsirini əks etdirir. Hər
üç kateqoriyanın pul vəsaitlərinə kombinələşmiş təsiri dövr ərzində pul
vəsaitlərindəki xalis dəyişikliyi müəyyənləşdirir. Daha sonra dövr ərzində pul
vəsaitlərindəki xalis dəyişiklik pul vəsaitlərinin

ilk və son saldosu ilə

üzləşdirilir.
Müəssisə xalis mənfəət və ya zərərə düzəliş edərək, aşağıdakıları nəzərə
almaqla, əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında
məlumatı hesabatda əks etdirməlidir:
• hesabat dövrünün əvvəlinə və sonuna olan ehtiyatlar, əməliyyat debitor
və kreditorları üzrə qalıqların dəyişdirilməsini;
• qeyri-pul maddələri (amortizasiya, qiymətləndirilmiş öhdəliklər, təxirə
salınmış vergi, xarici valyuta mübadiləsindən yaranmış sair gəlirlər və xərclər,
asılı müəssisələrin bölüşdürülməmiş mənfəəti və ya zərəri və azlıq təşkil edən
mülkiyyətçilərin payları) üzrə açıqlanan informasiyanı;
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• investisiya fəaliyyəti və maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul
vəsaitlərinin

hərəkəti

ilə

bağlı

bütün

digər

maddələrdə

gösrərilmiş

informasiyanı.
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatının qüvvədə olan formasına ən
azı aşağıdakı maddələr və maddələr üzrə düzəlişlər, dəyişikliklər daxil
edilməldir:
• hesabat dövründə xalis mənfəət və zərər
• aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:
1)

azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı;

2)

mənfəət vergisi üzrə xərclər;

3)

qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər;

4)

investisiya fəaliyyətinə və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid

olan digər maddələr.
• aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:
1)

ehtiyatlar;

2)

əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri;

3)

əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmalar;

• ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi;
• əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti.
Uzunmüddətli aktivlərin və qısamüddətli investisiyaların əldə olunması və
satışı, borcların alınması və verilməsi müəssisənin əsas gəlir gətirən
fəaliyyətinə aid olduqda, müəssisə bu əməliyyatlardan yaranan pul vəsaitlərinin
hərəkətini əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti kimi
təsnifləşdirməlidir.
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabata investisiya fəaliyyətinin
nəticəsində yaranan aşağıdakı məbləğlər daxil edilməlidir:
• komissiyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər də daxil
olmaqla, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də
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uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən kapitallaşdırılmayan
məsrəflər ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaric olmaları;
• uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin
daxilolmaları;
• törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə
bağlı pul vəsaitlərinin xaricolmaları;
• törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan
pul vəsaitlərinin daxilolmaları;
• digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul
vəsaitlərinin xaric olmaları;
• digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri
qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxil olmaları;
• törəmə müəssələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul
vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin
xarıc olmaları;
• törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul
vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin
daxilolması;
• fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin
xaricolmaları;
• fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələrindən yaranan pul
vəsaitlərinin daxilolmaları;
• alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları.
Maliyyələşmə fəaliyyəti dedikdə, müəssisənin xüsusi kapitalının və borc
vəsaitlərinin ölçüsündə və tərkibində baş verən dəyişikliklərin nəticəsi başa
düşülür.
Əgər müəssisə, səhmdarlardan resurslar alırsa, resursları səhmdarlara geri
qaytarırsa, kreditorlardan ssuda götürürsə və həmin ssudaları geri qaytarırsa,
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deməli o, maliyyə fəaliyyətini həyata keçirir. Belə əməliyyatlarla bağlı yaranan
pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatda ayrıca bölmə şəklində verilir:
• səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul
vəsaitlərinin daxilolmaları;
• müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması
məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolmaları;
• borc şəklində alınmış məbləğlərdən

yaranan pul vəsaitlərinin

daxilolmaları;
• borc şəklində alınmış məblğlərin geri qaytarılmasına görə pul
vəsaitlərinin xaric olmaları;
• məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxiolmaları;
• məqsədli

maliyyələşdirmə

şəklində

alınmış

məbləğlərin

geri

qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları;
• maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə
pul vəsaitlərinin xaricolmaları;
• dividentlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin
xaricolmaları;
• faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları.
Əməliyyat fəaliyyəti, investisiya fəaliyyəti və maliyyələşmə üzrə
fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti aşağıdakı hallarda netto
əsasında təqdim edilə bilər:
• sifarişçinin fəaliyyətini əks etdirdiyi və onun adından həyata keçirildiyi
hallarda;
• çevik dövriyyə müddətli və qısa ödəniş müddətli əməliyyatların mövcud
olduğu halda.
Xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatlar nəticəsində yaranan pul
vəsaitlərinin hərəkəti müəssisənin maliyyə hesabatlarında manatla əks etdirilir.
Bu halda müəssisənin xarici valyutadakı məbləğlərinə qeyd olunan əməliyyatın
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baş verdiyi tarixə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın məzənnəsi tətbiq
edilməlidir.
Xarici törəmə müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkəti qrupun maliyyə
hesabatlarında manatla qeydə alınmalıdır.
Valyuta məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində yaranan digər xərclər və ya
digər gəlirlər (mənfi və ya müsbət məzənnə fərqləri) pul vəsaitlərinin
hərəkətinə aid edilmir.
Faizlər, dividentlər və kapitalda iştirak ilə bağlı digər daxilolmalardan
yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti investisiya fəaliyyətindən əmələ gələn pul
vəsaitlərinin hərəkəti kimi təsnifləşdirilməlidir.
Kapital və ya öhdəliklər şəklində maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi
nəticəsində yaranan faizlər və dividentlər və sair xaricolmalardan əmələ gələn
pul vəsaitlərinin kənara axını maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət nəticəsində
yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti kimi qeydə alınmalıdır.
Hesabat dövrü ərzində ödənilmiş ümumi faiz məbləği müvafiq MMUS-a
uyğun olaraq, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda açıqlanır.
Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitləri
investisiya fəaliyyəti nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti kimi əks
etdirilir.
Ödənilmiş və ya geri qaytarılmış mənfəət vergisi ayrıca açıqlanmalı və
əməliyyat fəaliyyətindən əmələ gələn pul vəsaitlərinin hərəkəti kimi
təsnifləşdirilməlidir.
Pul vəsaitlərinin hərəkəti, onunla bağlı hər hansı alınmış aktivlər üzrə
əvəzləşdirilən ƏDV, habelə satış ilə bağlı ƏDV və digər vergilər çıxılmaqla
göstərilməlidir.
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın forması aşağıda verilmişdir:
“A” müəssisəsi üzrə
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
31 dekabr 20X3-cu il tarixə
(manatla)
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Qeydlərə
istinad

20X2

20X3

x(x)

x(x)

x(x)
x(x)
x(x)

x(x)
x(x)
x(x)

x(x)

x(x)

x(x)

x(x)

x(x)
x(x)

x(x)
x(x)

Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi

x(x)

x(x)

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin
xalis hərəkəti

x(x)

x(x)

(x)

(x)

x

x

Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların
əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaricolmaları

(x)

(x)

Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların
satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

x

x

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Hesabat dövründə xalis mənfəət və zərər
Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:
• azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı
• mənfəət vergisi üzrə xərclər
• qeyri-pul madələri üzrə gəlirlər və xərclər
• investisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə
üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr
Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər :
• ehtiyatlar
• əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin
xərcləri
• əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmalar

Investisiya fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Komissiyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar
məbləğlər daxil omaqla uzunmüddətli qeyri-maliyyə
aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də
uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən
kapitallaşdırılmayan məsrəflərlə əlaqədar pul
vəsaitlərinin xaricolmaları
Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından
pul vəsaitlərinin daxilolmaları
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Digər
tərəflərə
verilmiş
uzunmüddətli borclar üzrə
xaricolmaları

qısamüddətli
və
pul vəsaitlərinin

(x)

(x)

x

x

(x)

(x)

x

x

(x)

(x)

Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələrindən
yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

x

x

Alınmış
faizlər
daxilolmaları

x

x

x(x)

x(x)

x

x

(x)

(x)

Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul
vəsaitlərinin daxilolmaları

x

x

Borc
şəklində
alınmış
məbləğlərin
geri
qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

(x)

(x)

Digər
tərəflərə
verilmiş
qısamüddətli
və
uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından
yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində
mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin
qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin
xaricolmaları
Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində
mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin
qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin
daxilolmaları
Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə
pul vəsaitlərinin xaricolmaları

şəklində

Investisiya
fəaliyyətindən
vəsaitlərinin hərəkəti

pul

vəsaitlərinin

yaranan

pul

Səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması
nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin
geri
alınması
məqsədilə
pul
vəsaitlərinin
xaricolmaları
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Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin
daxilolmaları

x

x

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Maliyyələşmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti

x(x)

x(x)

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması
(azalması)

x(x)

x(x)

20X2

20X3

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və
onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği

x(x)

x(x)

Il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin
artması (azalması)

x(x)

x(x)

Xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin
təsiri

x(x)

x(x)

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı

x(x)

x(x)

Məqsədli
maliyyələşdirmə
şəklində
alınmış
məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin
xaricolmaları
Maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən
məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Dividentlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində
pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti

6.4. Pul vəsaitlərinin axını və onların təsnifatı
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Müəssisənin maliyyə resurslarının (mənfəət, amortizasiya ayırmaları)
hərəkəti pul axınları formasında həyata keçirilir. Müəssisənin strateji cəhətdən
idarə olunması üçün təkcə pul vəsaitlərinin ümumi həcmi deyil, həm də
axınlarının kəmiyyəti və il ərzində hərəkətinin intensivliyi çox mühümdür.
Müəssisənin pul axınları konsepsiyası XX əsrin 50-ci illərinin ortalarında
ABŞ-da meydana qəlmişdir və onun əsas müddəalarının hazırlanması ilə xarici
ölkələrin iqtisadçılarından L.A.Bernstayn, U.Briqhem, J.Rişar və başqaları
məşğul olmuşdur. Son onillikdə müəssisənin pul vəsaitlərinin axınının
müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və təhlili problemləri Q.Abbasovun,
V.Quliyevin, H.Cəfərlinin, S.Qasımovun, S.Abbasovanın və digər azərbaycanlı
alimlərin əsərlərində müəyyən qədər araşdırılmışdır. Problemin həllində rusiyalı
alimlərdən V.Q.Artemenkonun, V.V.Kovalyovun, A.D.Şeremetin və s. adlarını
çəkə bilərik.
Pul axınlarının konsepsiyasının nisbətən yaxın müddətdə meydana
gəlməsi ilə əlaqədar maliyyə menecmenti və idarəetmədə, mühasibat uçotu və
iqtisadi təhlildə “pul vəsaitlərinin axını” anlayışında vahid fikrə rast gəlinmir.
Belə ki, mövcud iqtisadi ədəbiyyatda aşağıdakı terminlər geniş yayılmışdır: “pul
axınları”, “maliyyə axınları”, “pul vəsaitlərinin hərəkəti”, “pul axınlarının
hərəkəti” və i.a.
Hər halda “pul axınları” dedikdə, birmənalı cavaba rast gəlmək qeyrimümkündür. Iqtisadçılar arasında bu anlayışla bağlı müxtəlif fikirlər
mövcuddur. Məlum olduğu kimi, iqtisadiyyatda kəmiyyətlərin ölçüsünün iki
əsas üsulu vardır: müəyyən tarixə (qalıq) və müəyyən axına görə (axın). Birinci
üsul zamanı ani vəziyyəti qeydə alınır, ikinci üsulda isə hərəkət, yəni daxilolma
və

xaricolma

əsas

götürülür.

Bundan

asılı

olaraq,

pul

axınlarının

müəyyənləşdirilməsinin iki tərifi geniş yayılmışdır.
Birinci

tərifin

müəllifləri

(J.Rişar,

B.Kolass)

pul

axınlarını

müəyyənləşdirmək üçün müəyyən zaman kəsiyində müəssisə tərəfindən alınan
və ödənilən pul vəsaitləri arasındakı fərqi əsas götürürlər.
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Ikinci mövqenin tərəfdarlarının (İ.T.Balabanova, M.V.Novikova) fikrinə
görə müəssisənin pul axınları özlüyündə müəyyən zaman kəsiyində pul
vəsaitlərinin hərəkətini təcəssüm etdirir.
Bizim fikrimizcə, pul axınlarının müəyyən edilməsində birinci mövqe
daha məqsədəuyğundur. Belə ki, axın, -hərəkət deməkdir, buna görə də pul
axınları əslində pul vəsaitlərinin hərəkətini, başqa sözlə, müəyyən zaman
kəsirində onların daxilolmasını və xaricolmasını təcəssüm etdirir.
Aşağıdakı şəkildə pul axınlarının hərəkətinin sxemi verilmişdir (sxem
6.1):

122

Sifariz Səbzəliyev

Məhsulların və xidmətlərin
satışından vəsait (gəlirlər)

Material xərcləri

Məhsulların
maya
dəyərindən
büdcəyə
ödənişlər (təbii
resurslara görə
haqq)

Bölüşdürüləsi ümumi
mənfəət

Amortizasiya ayırmaları

Büdcədənkənar
fondlara
ayırmalar
(əmək ödənişi
fondundan
faizlərdən)

Ümumi
mənfəətə
düzəliş

Uzunmüddətli
borclar üzrə faizlər

Real investisiyalar

Reinvestisiya
fondu

Bölüşdürüləsi
xalis mənfəət

Mənfəət
vergisi

Müəssisənin
sərəncamında qalan xalis
mənfəət

Istehlak fondu

Ehtiyyat fondu

Portfel
investisiyaları

Sxem 6.1. Müəssisənin pul axınlarının hərəkətinin sxemi
Beləliklə, pul axınları müəssisənin hesabat, yaxud planlaşdırılan dövrdə
aldığı və ödədiyi pul vəsaitlərinin ümumi həcmi deməkdir.
Pul vəsaitlərinin daxil olmaları məhsulların, iş və xidmətlərin
satışından; səhmlərin əlavə emissiyasından, nizamnamə kapitalının artmasından,
kreditlərin, borcların, korporativ istiqrazların buraxılışından alınan gəlirlər
hesabına həyata keçirilir.
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Pul vəsaitlərinin axını aşağıdakı hallarda baş verir: cari xərclərin
ödənilməsi; investisiya xərcləri; büdcəyə ödənişlər; büdcədənkənar fondlara
ödənişlər; müəssisənin səhmdarlarına dividentlərin ödənilməsi və i.a.
Pul vəsaitlərinin xalis daxil olmaları (nağd pul ehtiyatları) pul
vəsaitlərinin bütün daxil olmaları və ayırmaları arasındakı fərq kimi formalaşır.
Müəssisədə meydana gələn pul vəsaitlərinin çoxcəhətliyini praktikada
mövcud olan bir sıra mümkün əlamətlərinə görə təsnifləşdirmək mümkündür.
Belə bir təsnifatı aşağıdakı şəkildə təsəvvür etmək olar (sxem 6.2).
Qeyd olunan təsnifatın hər bir qrupunun qısa xarakteristikasını araşdıraq:
Maliyyə-təsərrüfat proseslərinə xidmət göstərilməsinin miqyasına görə
pul axınlarını aşağıdakı qruplara bölmək olar:
• müəssisənin pul axınları;
• struktur bölmələrinin pul axınları;
• müxtəlif təsərrüfat əməliyyatlarının pul axınları.
Müəssisənin pul axınları həmin qrupda ən ümumiləşdirici hesab olunur.
O, pul vəsaitlərinin daxil olmasını və istifadəsini müəssisə üzrə bütövlükdə
xarakterizə edir və özündə struktur bölmələrinin pul axınlarını və müxtəlif
təsərrüfat əməliyyatlarının pul axınlarını birləşdirir.
Hər bir struktur bölməsinin pul axınları ayrılıqda idarəetmənin müxtəlif
obyektləri kimi müəssisənin filiallarının, nümayəndəliklərinin və digər struktur
bölmələrinin fərqləndirilməsi nəticəsində yaranır.
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Xidmət miqyası
Fəaliyyət növləri
Hərəkətin istiqaməti
Həyata keçirmə forması
Tədavül sferası

Pul axınlarının təsnifat
əlamətləri

Davamiyyət
Həcmin kifayət olması
Valyutanın növləri
Ehtimal edilən
Formalaşmanın fasiləsizliyi
Formalaşmanın müvəqqəti
intervallarının stabilliyi
Vaxta görə qiymət

Sxem 6.2. Müəssisənin pul axınlarının təsnifatı
Müxtəlif təsərrüfat əməliyyatlarının pul axınlarının mövcudluğu həmin
təsərrüfat əməliyyatlarının müəssisənin bütün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin
ayrıca tərkib hissəsi kimi imkanlarından və onunla əlaqədar pul vəsaitlərinin
hərəkəti ilə əlaqədar imkanları müəyyənləşdirməkdən asılıdır.
Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin növlərindən asılı olaraq
pul axınları aşağıdakı qaydada təsnifləşdirilir:
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• əməliyyat fəaliyyətinin pul axınları;
• investisiya fəaliyyətinin pul axınları;
• maliyyə fəaliyyətinin pul axınları.
Əməliyyat fəaliyyətinin pul axınları məhsul istehsalı prosesi, işlərin
yerinə yetirilməsi, xidmətlərin göstərilməsi, alınan malların satılması ilə
əlaqədar malalanlardan pul vəsaitlərinin daxil olmasını və onların istifadəsini
xarakterizə edir.
Investisiya fəaliyyətinin pul axınları dövriyyə aktivlərinə qoyuluşla və
onların satılması ilə əlaqədar müəssisə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zaman
formalaşır.
Maliyyə fəaliyyətinin pul axınları müəssisənin qısamüddətli maliyyə
qoyuluşları ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkətini xarakterizə edir.
Pul vəsaitlərinin hərəkət istiqaməti üzrə onların iki axını fərqləndirilir:
• daxil olan;
• xaric olan.
Daxil olan pul axınları müəyyən zaman kəsiyi ərzində müəssisəyə daxil
olan pul vəsaitlərinin məcmusunu xarakterizə edir.
Xaric olan pul axınları həmin dövr ərzində müəssisənin istifadə etdiyi pul
vəsaitlərinin məcmusunu göstərir.
Həyata keçirilmə formasına görə pul axınları nağd və nağdsız ola bilər.
Nağdsız pul axınlarının xüsusiyyətinə görə onlar müəssisədə yalnız
mühasibat hesablarındakı yazılışlar şəklində formalaşır.
Nağd pul axınları pul vəsaitlərinin müəssisənin kassası vasitəsilə
alınmasını və ödənilməsini xarakterizə edir.
Tədavül sferasından asılı olaraq müəssisənin pul axınları aşağıdakı
kimi ola bilər:
• kənar;
• daxili.
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Kənar pul axını hüqüqi və fiziki şəxslərdən pul vəsaitlərinin daxil
olmasını, habelə pul vəsaitlərinin hüqüqi və fiziki şəxslər ödənilməsini
xarakterizə edir.
Daxili pul axını müəssisənin malik olduğu pul vəsaitlərinin yerinin
dəyişilməsi ilə əlaqədardır. O, bütün hallarda qalığa təsir göstərmir, belə ki,
daxili dövriyyənin tərkib hissəsidir.
Qoyuluşun davamiyyətindən asılı olaraq pul axınları qısamüddətli və
uzunmüddətli ola bilər.
Əgər pul vəsaitlərinin qoyuluşunun müddəti bir ili üstələyirsə, o
uzunmüddətli hesab olunur. Əgər pul vəsaitlərinin digər obyektlərlə qoyuluşu
bir ilə qədərdirsə, bu qısamüddətli pul axını sayılır.
Pul vəsaitlərinin daxil olması və istifadəsinin həcmlərindən asılı olaraq
onlar aşağıdakı qaydada qruplaşdırıla bilər:
• həcmin artıqlığı;
• həcmin çatışmaması;
• həcmin optimallığı.
Pul axınlarının həcminin artıqlığı pul vəsaitlərinin daxil olmasının
müəssisənin cari tələbatını üstələməsi ilə səciyyələnir. Bu göstərici müəssisənin
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesində istifadə edilməyən
pul vəsaitlərinin xalis qalığının yüksək müsbət kəmiyyəti ilə xarakterizə olunur.
Əgər daxil olan pul vəsaitləri müəssisənin cari ehtiyaclarını ödəmək üçün
kifayət etmirsə , onda pul vəsaitlərinin həcminin çatışmaması özünü göstərir.
Optimal pul axınları pul vəsaitlərinin daxil olmasının və istifadəsinin
balanslaşdırılması

pul

vəsaitlərinin

optimal

qalığının

formalaşmasına,

müəssisənin öhdəliklərinin vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilməsinə, xüsusən də pul
vəsaitlərinin maksimal rentabelliyinin gözlənilməsinə şərait yaradır.
Valyutaların növlərindən asılı olaraq pul axınları aşağıdakı qaydada
fərqləndirilir:
• milli valyuta ilə pul axınları;
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• xarici valyuta ilə pul axınları.
Əgər, müəssisə milli pul vahidindən istifadə edirsə, onda pul vəsaitlərinin
hərəkəti milli valyuta ilə pul axını kimi nəzərdə tutulur. Əgər, əksinə pul vahidi
kimi digər ölkənin valyutasından istifadə edilirsə, onda müəssisədə pul axınları
xarici valyuta ilə formalaşır.
Ehtimal etmək təsnifatın necə bir əlaməti kimi pul axınlarının aşağıdakı
növlərini fərqləndirir:
• planlaşdırılan pul axınları;
• planlaşdırılmayan pul axınları.
Planlaşdırılan pul axınları ehtimal etmək imkanlarına əsaslanır. Həmin
ehtimala görə müəssisədə pul vəsaitlərinin nə zaman və hansı məbləğdə daxil
olacağı və istifadəsi nəzərdə tutulur. Pul vəsaitlərinin hərəkəti müəssisədə
plandan kənar baş verirsə, bu planlaşdırılmayan pul axınları kimi
təsnifləşdirilir.
Formalaşmanın fasiləsizliyindən asılı olaraq müəssisədə müntəzəm pul
axını və diskret pul axını mövcud ola bilər.
Müntəzəm pul axınlarına görə pul vəsaitlərinin daxil olması və istifadəsi
araşdırılan dövrdə müxtəlif intervallar üzrə müntəzəm sürətdə həyata keçirilir.
Diskret pul axınları dedikdə nəzərdə tutulan dövrdə müəssisənin hər hansı
bir maliyyə-təsərrüfat əməliyyatının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar pul
vəsaitlərinin hərəkəti nəzərdə tutulur.
Vaxtın qiymətləndirilməsindən asılı olaraq cari pul axınlarını və gələcək
pul axınlarını fərqləndirmək olar.
Cari pul axınları vaxtın cari anına görə pul vəsaitlərinin hərəkətini
nəzərdə tutur.
Gələcək pul axınları vaxtın konkret gələcək anına görə pul vəsaitlərinin
hərəkətini nəzərdə tutur.
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6.5. Əməliyyat fəaliyyətindən alınan pul vəsaitlərinin hərəkətinin
hesblanması metodları
Pul vəsaitlərinin hərəkətini effektiv idarə etmək üçün aşağıdakıları bilmək
vacibdir:
• müəyyən zaman kəsiyində (ay, rüb, il) onların kəmiyyəti;
• onların əsas elementləri;
• pul vəsaitlərinin axınını generasiya eləyən fəaliyyət növləri.
Müxtəlif ölkələrdə pul axınlarının qiymətləndirilməsi birbaşa, yaxud
dolayı metodlarla həyata keçirilə bilər. MHBS-da hər iki metoddan istifadə
edilməsi tövsiyyə olunur. Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına görə
Azərbaycanda bu məqsəd üçün yalnız dolayı metoddan istifadə tələb olunur.
Əslində müstəqim metod hesablama prosedurunun sadəliyi ilə seçilir,
habelə mühasiblər və maliyyəçilər üçün daha anlaşıqlıdır. Bu metod bilavasitə
mühasibat uçotunun registrləri (baş kitab, jurnal-orderlər) ilə əlaqədardır,
göstəricilərin hesablanması, pul vəsaitlərinin daxil və xaric olmasına nəzarəti
həyata keçirmək üçün əlverişlidir. Bu zaman həm müəssisə üzrə bütövlükdə,
həm də fəaliyyətin müxtəlif növləri üzrə daxil olmaların ödənişləri üstələməsi
vəsaitlərin artımını, ödənişlərin daxil olmaları üstələməsi isə vəsaitlərin
azalmasını göstərir.
Eyni zamanda pul vəsaitlərinin hərəkətinin kəmiyyətinin hesablanmasının
birbaşa metodu müəssisənin likvidlik səviyyəsini qiymətləndirmək nöqteyi –
nəzərindən də çox maraqlıdır.
Müəssisənin maliyyəsinin operativ idarə edilməsində birbaşa metod
satışdan alınan gəlirlərin formalaşması proseslərinə nəzarət etmək üçün də
istifadə oluna bilər. Bu metodun başlıca çatışmazlıqı bundadır ki, o müəssisənin
aldığı maliyyə nəticələri (mənfəət) ilə pul vəsaitlərinin mütləq ölçüsündəki
dəyişikliklər arasındakı qarşılıqlı əlaqəni nəzərə almır.
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Analitiklərin nöqteyi-nəzərindən dolayı metod daha məqsədə uyğundur. Bu
metod alınmış mənfəətlə, müəssisənin pul vəsaitlərinin kəmiyyətindəki
dəyişikliklər arasındakı qarşılıqlı. Əlaqəni daha dəqiq müəyyənləşdirir. Dolayı
metod xalis mənfəətlə və əməliyyat fəaliyyətindən alınan xalis pul axını
arasındakı fərqin müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır.
Adı çəkilən metod tətbiq olunduqda hesabatın formalaşması və təqdimatına
bilavasitə mənfəət və zərər haqqında hesabatdan götürülən xalis mənfəət, yaxud
zərər göstəricisindən başlanılır. Əməliyyat fəaliyyətindən alınan xalis pul axınını
müəyyənləşdirmək üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə əlaqəsi olmayan gəlir və
xərclərin müxtəlif maddələrinə düzəliş edilməsi həyata keçirilir. Məsələn,
amortizasiya ayırmalarının məbləği bərpa olunmalıdır. Belə ki, bu məbləğ xərc
hesab olunur və gəlirləri azaldır, lakin o, pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə əlaqədar
deyildir. Dolayı metod əsasında hazırlanılan pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında
hesabat cari aktivlərin və cari öhdəliklərin əksər maddələrindəki dəyişikliyi
nəzərə alır. Əməliyyat fəaliyyətindən alınan pul axınlarının hesablanması
ehtiyatlardakı,

debitor

borclarındakı

və

digər

analoji

maddələrdəki

dəyişikliklərin uçota alınması ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, aparılan düzəlişlər
heç də mürəkkəb deyildir, lakin onların bəzilərinin əlavə təhlilə ehtiyacı var.
Məsələn, satışdan daxil olmaları hesablamaq üçün debitor borclarının
məbləğindəki dəyişiklikləri, habelə şübhəli borclar üzrə dəyişiklikləri hökmən
nəzərə almaq lazımdır.
Dolayı metoddan istifadə olunduqda düzəlişlər təxirə salınan vergilərin
məbləğinə, azlıqların payına, reallaşdırılmayan məzənnə fərqlərinə, habelə
kapital metodu üzrə uçot aparılan zaman investisiyalardan alınan gəlirlərə və
zərərlərə aid edilir. Müvafiq sürətdə artımın məbləği kassa metodu üzrə
gəlirlərin hesablanması üçün hesablama metodu əsasında gəlirlərdən çıxılır. Pul
axınlarını hesablamaq üçün cari aktivlərin dəyər artımı gəlirlərdən çıxılmalıdır.
Pul axınları hesablandıqda cari öhdəliklərin kəmiyyətinin artımı gəlirləri artırır.
Məsələn, əmək haqqının hesablanılması mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda
xərc kimi əks etdirilir, lakin o, pul vəsaitlərinin azalmasına gətirib çıxarmır.
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Dolayı metodun əsas çatışmazlığı onda verilən informasiyaların hesabatın
istifadəçiləri tərəfindən çətin dərk olunmasındadır. Konkret olaraq pulun hansı
mənbələrdən daxil olması və hansı məqsədlərə sərf edilməsi hesabatdan
görünmür.
Əməliyyat, investisiya və yaxud maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin
hərəkəti haqqında məlumatlar hesabatda netto-metod üzrə də verilə bilər:
• pul daxil olmaları və müştərinin adından ödənişlər (pul vəsaitlərinin
hərəkəti müəssisənin fəaliyyətini deyil, daha çox müştərinin fəaliyyətini əks
etdirdikdə);
• yüksək dövriyyəni xarakterizə edən maddələr üzrə pul daxil olmaları və
ödənişləri (iri məbləğlərlə və qısamüddətli ödənişlərlə), məsələn;
- bank depoziti üzrə akseptləşdirmə (ödəniş);
- daşınmaz obyektin mülkiyyətçisi adından toplanılan icarə haqqı;
- investisiya qoyan şirkətlər tərəfindən müştərilər üçün nəzərdə tutulan
maliyyə vəsaiti.
Əməliyyat fəaliyyəti nəticəsində pul vəsaitlərinin artımını, yaxud
azalmasını hesablamaq üçün aşağısakı əməliyyatları həyata keçirmək zəruridir:
• pul axınlarının qiymətləndirilməsi metodundan asılı olaraq, dövriyyə
aktivlərini və qısamüddətli öhdəlikləri (passivləri) hesablamaq. Dövriyyə
aktivlərinin maddələrinə düzəliş edildikdə, həmin dövrdə onların artımını
müəssisənin sərəncamında qalan xalis mənfəətdən çıxmaq, azalmasını isə həmin
mənfəətin üzərinə gəlmək lazımdır. Qısamüddətli öhdəliklərə düzəlişlər
edildikdə isə əksinə, onların artımı xalis mənfəətin üzərinə gəlinməlidir. Belə ki,
bu məbləğ pul vəsaitlərinin azalması deyildir. Həmin öhdəliklərin azalması isə
xalis mənfəətdən çıxılır.
• xalis mənfəəti pul vəsaitlərinin ödənişini tələb etməyən xərclərə düzəliş
etməli. Bunun üçün dövr ərzində xərclərin məlumatlarıını (əsas vəsaitlərin və
qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası) xalis mənfəətə əlavə etmək lazımdır.
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• dövriyyədənkənar aktivlərin və emitentlərin qiymətli kağızlarının
satışından maliyyə nəticələrinə aid edilən və əsas fəaliyyətdən alınmayan
mənfəət və zərərlərin təsirini istisna etmək. Mənfəət və zərərlər haqqında
hesabatda xalis mənfəət hesablandıqda, həmin əməliyyatların təsiri təkrarən
hesaba daxil edilməmək üçün aşağıdakı qaydada düzəliş edlir: həmin
əməliyyatlardan alınan zərərləri xalis mənfəətə əlavə etmək, xərcləri isə xalis
mənfəətin məbləğindən çıxılmalı olan gəlirlərə aid etmək lazımdır.
Beləliklə, başlıca etibarsız amil əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin
amortizasiyası hesab olunur. Mühasibat müxabirləşmələrində amortizasiya
ayırmaları məhsulların maya dəyərinin elementi kimi çıxılır. Buna görə də dövr
ərzində pul axınları hesablandıqda, həmin ayırmaların məbləğini bərpa etmək
lazımdır, başqa sözlə, hesablanılan köhnəlmə məbləğini xalis mənfəətin
kəmiyyətinə əlavə etmək lazımdır. Daha konkret desək, etibarsız (ümidsiz)
maddələrə aiddir:
• amortizasiya olunmayan əsas vəsaitlərin

və digər dövriyyədənkənar

aktivlərin qalıq dəyərlərinin maliyyə nəticələrinin azalmasına silinən məbləği;
• əmlakın müxtəlif növlərinin satışı mümkün satış qiyməti ilə qalıq dəyəri
arasındakı fərq şəklində mənfəətdə əks etdirilir. Eyni zamanda hesabat dövründə
pulların daxil olması satış qiymətinə bərabər qiymətlə tam məbləğdə mənfəətə
əlavə edilməlidir;
• material məsrəfləri istehsala buraxıldıqca məhsulların maya dəyərinin
tərkibinə daxil edilir. Eyni zamanda istehsalat ehtiyatlarının və xərclərin artan
məbləğini mənfəətdən çıxmaq lazımdır;
• cari passivlərin qısamüddətli passivlər hesabları üzrə qalıqların artdığı
halda pulların artması halları müşahidə edildikdə, həmin məbləğ həcmində
mənfəət artırılmalıdır.
Inkişaf etmiş ölkələrin mühasibat hesabatı formalarında ehtiyatların və
xərclərin

uçota alındığı hesablar üzrə əməliyyatlar hesabına mənfəətdə

düzəlişlər, habelə qısamüddətli borclar bir maddə şəklində əks etdirilir: xalis
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dövriyyə kapitalının dəyişilməsi (dövriyyə aktivləri- qısamüddətli passivlər).
Xalis dövriyyə kapitalının artması pul vəsaitlərinin azalmasını, kapitalın
azalması isə onun artmasını göstərir. Eyni zamanda real, yaxud maliyyə
investisiyaları ilə əlaqədar pulların azalmasını da nəzərə almaq lazımdıır. Bu
göstəricilər mənfəət göstəricisində öz əksini tapmır.
Daxilolmaların və ödənişlərin müqayisəsi fəaliyyətinin hər bir növü üzrə
maliyyə nəticələrini müəyyənləşdirilməyə imkan verir. Daha sonra alınan
məlumatlardan gələcək dövrə pul axınlarını proqnozlaşdırmaq üçün istifadə
etmək olar. Dövr ərzində pul vəsaitlərinin ümumilikdə artımı heç də həmişə
müəssisənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması demək deyildir. Hər şey
ondan asılıdır ki, gələcəkdə həmin pul vəsaiti fəaliyyətinin hansı növlərinin
inkişafına yönəldiləcəkdir.
Pul vəsaitlərinin istifadəsi haqqında əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək
üçün fəaliyyətin müxtəlif növləri (əməliyyat, investisiya, maliyyə) pul
vəsaitlərinin daxil olması və istifadəsi haqqında informasiyalara malik olmaq
çox vacibdir.
Müəssisənin pul vəsaitlərinin axınının idarə olunması aşağıdakı aktual
səbəblərlə müəyyənləşdirilir:
• pul axınları müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin praktik sürətdə bütün
aspektlərinin aparılmasına xidmət göstərir;
• pul axınlarının effektiv idarə olunması müəssisənin maliyyə tarazılığını
təmin edir və borc kapitalına olan təlabatı minimuma endirir;
• pul

axınlarının

rasional

idarə

olunması

əməliyyat

prosesinin

ahəngdarlığının yüksəlməsinə, ödəmə qabiliyyəti riskinin aşağı salınmasına,
müəssisə kapitalının dövranının sürətləndirilməsinə gətirib çıxarır.
Pul axınlarının idarə olunması prosesi özündə aşağıdakıları birləşdirir:
• pul axınları büdcəsinin tərtib edilməsi;
• pul vəsaitləri ilə əlaqədar əməliyyatların tam, öz vaxtında və dolğun
şəkildə uçotu;
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• hesablaşma əməliyyatlarının auditi (hesablaşma əməliyyatlarının baş
tutmasının qanuniliyinə nəzarət, onların uçotda dürüst əks etdirilməsi);
• pul axınlarının təhlili;
• pul vəsaitlərinin optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsi;
• pul axınlarının proqnozlaşdırılması.
İştirak payı metodu və ya faktikı məsrəflər metodundan istifadə etməklə
törəmə və ya asılı müəssisələrə qoyulmuş investisiyaların uçotu zamanı pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda yalnız maliyyə hesabatlarını tərtib
edən müəssisə (investor) ilə həmin müəssisələr arasında yaranmış pul
vəsaitlərinin hərəkəti təqdim edilir.
Mütənasib konsolidasiya metodundan istifadə etməklə konsolidə edilmiş
hesabatını tərtib edən müəssisə (investor) birgə idarə olunan müəssisədə öz
iştirak payının uçotunun aparılması zamanı təqdim etdiyi pul vəsaitlərinin
hərəkəti haqqında konsolidə edilmiş hesabatına birgə olunan müəssisənin pul
vəsaitlərinin hərəkətinə öz mütənasib payını daxil edir.
Maliyyə hesabatını tərtib edən müəssisə (investor) iştirak payı metodundan
istifadə etməklə, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatına birgə idarə
olunan

müəssisəyə onun

tərəfindən investisiyaların

qoyulması, həmin

müəssisədə kapitalın bölüşdürülməsi üzrə vəsaitin alınması, habelə bu
müəssisələr arasında digər hesablaşmalar ilə bağlı pul vəsaitlərinin hərəkətini
daxil edir.
Pul vəsaitlərindən, yaxud onların ekvivalentlərindən istifadəni tələb
etməyən investisiya və ya maliyyə əməliyyatları pul vəsaitlərinin hərəkəti
haqqında hesabatdan çıxılmalıdır. Bu qəbildən olan əməliyyatlar maliyyə
hesabatlarında elə açıqlanmalıdır ki, o, belə investisiya və maliyyə fəaliyyəti
haqqında bütün əhəmiyyətli informasiyaları təmin edə bilsin.
Investisiya və maliyyə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi pul vəsaitlərinin cari
hərəkətinə bilavasitə təsir göstərməsə də, müəssisənin kapitalının və aktivlərinin
strukturuna təsir göstərə bilər. Belə əməliyyatlar fəaliyyətinin müvafiq növləri
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haqqında əhəmiyyətli informasiyaların təmin olunması məqsədilə maliyyə
hesabatlarında açıqlanmalıdır. Qeyri-pul əməliyyatlarına misal olaraq şirkətlətin
bilavasitə səhmlərin buraxılması yolu ilə əldə olunması və səhmlərə qoyulan
uzunmüddətli öhdəliklərin konvertasiyası göstərilə bilər.
Müəssisənin

hesabatında

rəhbərlərin

şərhi

ilə

birlikdə,

aşağıdakı

məlumatlar da açıqlanmalıdır:
• əməliyyat və investisiya fəaliyyəti ilə bağlı razılaşdırılmış gələcək
öhdəliklərin ödənilməsinə yönəldilə biləcək kredit xəttinin istifadə olunmamış
məbləğləri;
• mütənasib konsolidasiya metodu ilə təqdim olunan və birgə fəaliyyətdə
iştirak payına aid olan əməliyyat, investisiya və maliyyələşmə üzrə
fəaliyyətlərdən

yaranan

pul

vəsaitlərinin

hərəkətinin

ümumiləşdirilmiş

məbləğləri;
• əməliyyat məhsuldarlığının saxlanılması üçün zəruri sayılan pul
vəsaitlərinin hərəkətindən ayrıca olaraq, əməliyyat məhsuldarlığının artmasını
göstərən pul vəsaitlərinin hərəkətinin ümumi məbləği;
• hesabatda təqdim olunan hər bir təsərrüfat və coğrafi seqmentlər üzrə
əməliyyat, investisiya və maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən yaranan pul
vəsaitlərinin hərəkətinin məbləğləri.

135

Mühasibat hesabatı

FƏSİL 7. УЧОТ СИЙАСЯТИ, УЧОТ ГИЙМЯТЛЯРИНДЯ
ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ВЯ СЯЩВЛЯР
7.1.

Учот сийасяти, онун тяйинаты, мягсяди вя тятбиг олунмаsı сащяlərи

7.2.

Учот сийасятиндя дяйишикликляр

7.3.

Учот сийасятиндя верилян мялуматларын ачыгланмасы

7.4.

Учот гиймятляриндя дяйишикликляр

7.5.

Ретроспектив гайдада йенидян тягдим етмяйя гойулан мящдудиййятляр
7.1.

«Учот

Учот сийасяти, онун тяйинаты, мягсяди вя тятбиг олунмаsı сащяlərи
сийасяти,

учот

гиймятляриндя

дяйишикликляр

вя

сящвляр

цзря»

Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн 11№-ли Милли Мцщасибат Учоту Стандарты
Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин 2007-жи ил 23 ийул тарихли ямри иля
тясдиг едилмишдир. Бу стандарт «Учот сийасяти, учот гиймятляриндя дяйишикликляр вя
сящвляр» адлы 8№-ли Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартына ясасян
щазырланмышдыр.
Ширкятлярин малиййя щесабатларында верилян информасийаларын ондан истифадя
едянляря файдалы олмасы цчцн щесабатлар бири-бири иля мцгайисяйя эялмялидир. Щям
сящмдарлар, щям дя потенсиал инвесторлар малиййя щесабатларынын диэяр
иштиракчылары иля бирликдя тякжя ширкятин малиййя вязиййятини, пул ахынларыны вя
малиййя нятижялярини юйрянмир, ейни заманда онлар малиййя эюстярижиляриндяки
дяйишикликлярин цмуми мейлляриня дя гиймят верирляр. Щямин мейлляря дцзэцн
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гиймят вермякдян ютрц ширкят ардыжыл сурятдя учотун ейни принсиплярини вя
гайдаларыны тятбиг етмялидир. Бунунла йанашы, бцтцн кянарлашмалар малиййя
щесабатына ялавялярдя юзцнц кифайят гядяр дягиг якс етдирмялидир.
Истянилян малиййя щесабаты йол верилян методларын вя принсиплярин бцтюв бир
спектриндян иряли эялян учотун мцяййян принсипляринин вя методикасынын
сечилмясинин нятижяси

кими тязащцр едир. Мцяссися рящбярляри учот сийасятини

сечдикдя вя гябул етдикдя беля ещтимал едирляр ки, билаваситя онларын сечдикляри
методлар бизнесин спесификлийини вя игтисади реаллыглары даща йахшы якс етдирир.
Ейни заманда мцяссисянин мягсядляри, щабеля харижи игтисади ситуасийа
заман кечдикжя дяйишиклийя мяруз галыр. Бундан башга учот стандартынын щям
юзц, щям дя онун методикасы дяйишилир вя тякмилляшдирилир.
Мцщасибат учоту вя щесабатда бу гябилдян олан дяйишикликлярин якс
етдирилмяси даима мцтяхяссисляр арасында мцбащисялярин предмети

олмушдур.

Практик олараг бцтцн малиййя тящлили мцхтялиф дюврлярин щесабатларынын
мцгайисясиня вя уйьунлуьуна

истинад едир. Учот сийасятиндя щяр щансы бир

дяйишиклик щесабатларда уйьунсузлуьун мейдана эялмясиня вя малиййя тящлилинин
нятижяляринин тящриф едилмясиня эятириб чыхарыр. Билаваситя буна эюря, щяр шейдян
яввял, учот принсипляриндя дяйишикликляря гярар вермяк цчцн щямин дяйишикликлярин
щесабатларын

мцгайисясиня

щансы

тясир

эюстяряжяйини

юлчцб-бичмяк

вя

гиймятляндирмяк мягсядяуйьундур.
11№-ли ММУС тамамиля мцщасибат учотундакы дяйишикликлярə, хцсусян дя
онун принсипляриня вя гиймятляндирилмясиня, щабеля малиййя щесабатларында йол
верилян сящвляря дцзялиш етмяк гайдаларына щяср едилмишдир.
Стандартын ясас мягсяди

учот сийасятиндя вя учот гиймятляриндя едилян

дяйишикликляря вя сящвлярин дцзялдилмясиня даир мялуматын ачыгланмасы вя учот
гайдалары иля йанашы, учот сийасятинин сечилмяси вя дяйишдирилмяси цчцн истифадя
олунан мейарларын мцяййян олунмасындан ибарятдир.
11№-ли ММУС-да истифадя едилян ясас анлайышлар ашаьыдакы мяналары ифадя
едир:
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Учот сийасяти –малиййя щесабатларынын щазырланмасы вя тягдим едилмяси
заманы мцяссися тяряфиндян тятбиг едилян конкрет принсипляр, ясаслы шяртляр вя
гайдалардыр.
Учот гиймятляриндя дяйишикликляр – активлярин вя йа ющдяликлярин мювжуд
статусунун вя онларла баьлы ещтимал едилян эяляжяк игтисади сямяря вя ющдяликлярин
гиймятляндирилмяси нятижясиндя активин вя йа ющдялийин баланс дяйяринин вя йа
активин

дюври

истещлак

мябляьинин

дцзялдилмясидир.

Учот

гиймятляриндя

дяйишикликляр ялдя олунмуш йени мялуматлардан вя вязиййятин дяйишмясиндян
йарандыьы цчцн сящвлярин дцзялдилмяси щесаб олунур.
Жидди мялумат бошлуглары вя йа малиййя щесабатларынын маддяляри цзря
мялуматын йанлыш тягдим едилмяси истифадячилярин малиййя щесабатларына ясасланан
гярарларына айры-айрылыгда вя йа бирликдя тясир едя билдикдя ящямиййятли щесаб
едилирляр, ящямиййятлилик дяряжяси мялумат бошлуьунун вя йа йанлыш тягдим едилмиш
мялуматын щяжминдян вя хцсусиййятиндян асылыдыр. Мцвафиг маддянин щяжми вя
йа хцсусиййяти, вя йа бунларын щяр икиси мцяййянляшдирижи амил ола биляр. Бундан
башга ящямиййятлилик дяряжяси истифадячилярин тясяррцфат фяалиййяти щаггында вя
мцщасибат учоту щаггында мцвафиг биликляря сащиб олмасы, щабеля онларын ялдя
едилян мялуматларла диггятля таныш олмаг истяйиня малик олмасы фярзиййяси
ясасында мювжуд шяртляр дахилиндя едилмиш мцщакимяйя ясасланыр.
Кечмиш дюврлярин сящвляри – мцяссисянин бир вя йа бир нечя яввялки дюврлярини
ящатя едян малийййя щесабатларында ашаьыдакы шяртляри тямин едян етибарлы
мялуматдан истифадя едилмямяси вя йа йанлыш истифадя едилмяси нятижясиндя
бурахылмыш сящвляр вя təqdim едилмиш йанлыш бяйанатлардыр:
а) мялумат щямин дюврлярин малиййя щесабатлары дярж олунмаг цчцн тятбиг
едилдийи заман мювжуд олдугда;
б) мялуматын

щямин малиййя щесабатларынын щазырланмасы вя тягдим

едилмяси заманы ялдя едилмяси вя учота алынмасы мянтиги олараг мцмкцн щесаб
едилдикдя.
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Беля сящвляря рийази вя учот сийасятинин тятбиг едилмяси заманы бурахылан
сящвляр, фактларын эюздян гачырылмасы вя йа сящв изащ едилмяси вя сахтакарлыг
дахилдир.
Ретроспектив тятбиг етмя – йени учот сийасятинин мцяссися ямялиййатларына,
диэяр щадися вя шяртляря, онун санки щямишя тятбиг едилдийи шякилдя тятбиг едилмясидир.
Ретроспектив гайдада йенидян тягдим

етмя – малиййя щесабатлары

елементляринин танынмасы, гиймятляндирилмяси вя ачыгланмасына даир яввялки
щесабат дюврляриня аид едилян сящвлярин санки щеч олмадыьы кими дцзялдилмясидир.
Мцмкцнсцзлцк – мцяссися бцтцн мцмкцн жящдляри етмясиня бахмайараг,
стандартларын тялябини тятбиг едя билмядикдя, беля тялябин тятбиги гейри-мцмкцн
сайылыр. Мцяййян кечмиш щесабат дюврц цчцн учот сийасятиндя дяйишиклийи
ретроспектив шякилдя тятбиг етмяк вя йа сящви дцзялтяк мягсядиля мялуматлары
ретроспектив гайдада йенидян тятбиг етмяк ашаьыдакы щалларда гейри-мцмкцн
сайылыр:
а) ретроспектив тятбиг етмянин вя йа ретроспектив гайдада йенидян тягдим
етмянин нятижяси мцяййян едиля билмядикдя;
б) ретроспектив тятбиг етмя вя йа ретроспектив гайдада йенидян тягдим етмя
щямин дюврдя

мцяссися рящбярлийинин ниййятляри щаггында фярзиййялярин иряли

сцрцлмясини тяляб етдикдя; вя йа
ж) ретроспектив тятбиг етмя вя йа ретроспектив гайдада йенидян тягдим етмя
мябляьлярин ящямиййятли дяряжядя

гиймятляндирилмясини тяляб етдикдя вя йа

ашаьыдакы мялуматлары обйектив шякилдя диэяр мялуматлардан айырмаг мцмкцн
олмадыгда;
а) щямин мябляьлярин танындыьы, гиймятляндирилдийи вя йа ачыгландыьы
тарихдя мювжуд олан шяртляр щаггында дялилляри тямин едян гиймятляндирмя;
б) щямин дюврлярин малиййя щесабатлары дярж олунмаг цчцн тясдиг едилдийи
заман мювжуд гиймятляндирмя.
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Ретроспектив гайдада тятбиг етмя – учот сийасятиндя дяйишиклийин вя учот
гиймятляриндя дяйишиклийин нятижясинин танынмасынын перспектив тятбиги мцвафиг
олараг ашаьыдакылардан ибарятдир:
а) учот сийасятинин дяйишдийи тарихдян сонра баш вермиш ямялиййатлара, диэяр
щадися вя шяртляря йени учот сийасятинин тятбиг едилмяси:
б) дяйишикликлярин тясир етдийи щазырки вя эяляжяк щесабат дюврляриндя учот
гиймятляриндя дяйишиклийин танынмасы.
Малиййя щесабатларынын даща мцщцм мягсядляри шяклиндя истифадя едилян
мцщасибат учотунун принсипляри нисбятян ейни ширкятлярин малиййя щесабатларынын
мцгайисялилийини тямин едир. Шцбщя йохдур ки, инвесторлар, кредиторлар, потенсиал
ишчиляр вя бизнес цзря партнйорлар цчцн беля бир гайда ясасландырылмыш гярарларын
гябулуну садяляшдирир. Бу бир фактдыр ки, щесабатларын мцтляг шякилдя мцгайися
олуна билмясиня

наил олмаг щялялик мцмкцн дейилдир. Бунун башлыжа сябяби

ондадыр ки, ейни ямялиййатларын учотунун алтернатив методлары кифайят гядярдир.
Лакин сон дюврлярдя стандартларын модификасийасынын цмуми мейлляри билаваситя
мцгайисялилийин йахшылашдырылмасына йюнялдилмишдир.
Бейнялхалг Стандартлар Комитяси 1990-жы иллярдян етибарян юз гцввясини ижазя
верилян алтернатив методларын сайынын ихтисар олунмасына йюнялдир. Бу мейлляр чох
эцман ки, эяляжякдя дя давам етдириляжяк.
Мцгайисялилик – информасийаларын кейфиййятини характеризя едир. Даща конкрет
десяк, мцгайисялилик онун истифадячиляриня имкан верир ки, игтисади щадисялярин ики
дясти арасындакы охшар вя фяргли жящятляри мцяййянляшдиря билсинляр.
Информасийаларын кейфиййяти

нюгтейи-нязяриндян мцгайисялилик принсипинин

тятбигинин нятижясиня эюря щесабатын истифадячиляриня мцяссисянин учот сийсяти,
ондакы дяйишикликляр вя бу дяйишикликлярдян алынан еффект щаггында мялумат
верилир.
Малиййя щесабатларынын бейнялхалг вя милли стандартлары тябии шякилдя мцхтялиф
мцяссисялярин нятижяляринин мцгайисялилийини йахшылашдырыр. МЩБС щамы тяряфиндян
гябул едилян вя анлашылан мцщасибат «дилиня» чеврилмякдядир.
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Бунунла йанашы, щесабатларын мцгайисялилийиня жящд эюстярмяк щеч бир щалда
юзбашына щяйата кечирилмямялидир вя верилян информасийаларын кейфиййятинин
йахшылашдырылмасына янэял тюрятмямялидир.
Мцгайисялиликдян фяргли олараг ардыжыллыг

тятбиг олунан учот сийасятинин

дяйишилмяз галмасыны характеризя едир. Мцяссисянин учот сийасяти ня гядяр ардыжыл
оларса, онун щесабаты даща файдалы ола биляр.
«Малиййя щесабатынын тягдиматы цзря» ММУС 1-ин тялябляриня уйьун олараг
малиййя щесабатларынын обйектляринин тягдиматы вя тяснифаты дюврдян дюврядяк
дяйишилмяз олмалыдыр (бизнесин характеринин хейли дяйишиклийя уьрадыьы щаллар
истисна олмагла).
Беляликля, яэяр малиййя щесабатларынын даща чох етибарлылыьына шяраит йарадан
йени учот принсипляриндян истифадя имканлары оларса, мцяссисянин учот сийасяти йени
йанашмалар ясасында дяйишиклийя уьрайа биляр.
7.2.

Учот sийасятиндя dяйишикликляр

Мцяссися учот сийасятини йалныз ашаьыдакы щалларда дяйишя биляр:
• Милли Мцщасибат Учоту Стандарты буну тяляб етдикдя;
• учот сийасятинин дяйишдирилмяси малиййя щесабатларында ямялиййатларын,
диэяр щадися вя шяртлярин мцяссисянин малиййя вязиййятиня, малиййя нятижяляриня вя
пул вясаитляринин щярякятиня тясири щаггынла етибарлы вя даща уйьун мялуматларын
тямин едилмяси иля нятижяляндикдя.
Мцяссисянин яввялки дюврлярдя щяйата кечирдийи ямялиййатлардан мащиййят
етибары иля фяргли олан ямялиййатларa йени учот сийасятини тятбиг етмяси мцяссисянин
учот сийасятинин дяйишмясиня дялалят етмир.
«Торпаг, тикили вя аваданлыглар цзря» 7№-ли вя «Гейри-мадди активляр цзря»
12№-ли Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына уйьун олараг, активлярин йенидян
гиймятляндирилмяси цзря сийасятин илкин тятбиги, учот сийасятиндя дяйишиклик
олмагла, 11№-ли стандартын мцддяаларына уйьун дейил, 7№-ли вя 12№-ли Милли
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Мцщасибат Учоту Стандартларына мцвафиг олараг йенидян гиймятляндирмя кими
бахылыр.
Ашаьыдакылар учот сийасятиндя дяйишикликляр щесаб олунмур:
• мащиййятжя юзцндян яввялкилярдян фярглянян ямялиййатлара, щадисяляря вя
шяртляря мцнасибятдя учот сийасятинин щазырланмсы;
• мцяссисянин яввялляр щяйата кечирмядийи, йахуд хцсуси ящямиййят
дашымайан ямялиййатлара, щадисяляря вя шяртляря мцнасибятдя учот сийасятинин
щазырланмасы;
• «Торпаг, тикили вя аваданлыглар цзря» 7№-ли və «Гейри-мадди активляр цзря»
12№-ли Стандартлара уйьун олараг активлярин йенидян гиймятляндирилмяси цзря
учот сийасятинин илк дяфя тятбиги.
Мисал. Мцяссися илк дяфя олараг гейри-мадди актив обйектини сатын алмышдыр.
Гейри-мадди актив обйектинин учоту иля баьлы учот сийасяти щазырланмышдыр. Бу
щал учот сийасятиндя дяйишиклик дейилдир. Беля ки, мцяссисядя яввялляр олмайан
щадися баш вермишдир.
Учот сийасятиндя дяйишикликляр щям мяжбури, щям дя кюнцллц ола биляр.
Учот сийасятиндя мяжбури дяйишикликляр артыг гцввядя олан стандартларда,
йахуд йени стандартларын гцввяйя минмяси нятижясиндя баш веря биляр.
Учот сийасятинин тятбиги гайдасы стандарта кечид тялиматларынын мювжуд олуболмамасындан асылыдыр. Яэяр стандартда, йахуд стандартын тятбигиндя кечид
тялиматы варса, онда учот сийасяти щазырландыгда кечид тялиматларыны ялдя рящбяр
тутмаг лазымдыр. Яэяр стандартда, йахуд стандартын тятбигиндя кечид тялиматлары
йохдурса, онда дяйишиклик ретроспектив гайдада тятбиг едилир.
Мисал. Мцяссися диэяр бир мцяссисяни сатын алмышдыр вя онун балансында
активлярин мцбадиляси нятижясиндя ялдя олунан ясас вясаит обйекти учота
алынмышдыр. Ясас вясаит обйектинин гиймятляндирилмяси ММУС-а уйьун щяйата
кечирилмямишдир. Беля активлярин учоту цчцн мцяссися «Торпаг, тикили вя
аваданлыглар цзря» 12№-ли sтандартын мцддяаларыны ясас эютцрмялидир.
Активлярин мцбадиляси нятижясиндя алынан ясас

вясаит обйектляринин илкин
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гиймятляндирилмясиня мцнасибятдя 12№-ли sтандарт ясасында гиймятляндирмя
перспектив ясасда йалныз эяляжяк ямялиййатлара тятбиг едилмялидир.
Учот сийасятиндя кюнцллц дяйишиклик фяалиййятдя олан Стандартларын йени
интерпретасийаларынın бурахылышы, йахуд йени стандартларын гцввяйя минмяси иля
бирбаша ялагядя дейилдир. Учот сийасятиндя дяйишиклийи мцяссися кюнцллц сурятдя
щяйата кечирир. Учот сийасятиндя кюнцллц дяйишиклик она ясасланмалыдыр ки, щямин
дяйишиклик малиййя щесабатында даща ящямиййятли вя етибарлы информасийалар веря
билсин. Яэяр мцяссися учот сийасятиндя дяйишиклийи кюнцллц гайдада апарырса, о,
ретроспектив дяйишиклийи тятбиг етмялидир. Стандартларда бязи дяйишикликляр, онларын
дярж етдирилдийи анда дейил, сонракы дюврлярдя гцввяйя минир. Беля дяйишикликлярин
тяжили тятбиги учот сийасятиндя кюнцллц дяйишиклик сайыла билмяз. Бу щалда мцгайисяли эюстярижиляря дцзялиш етмяйя ещтийаж йохдур.
Мисал. 2010-жу илин май айында МЩБС Комитясинин Идаря Щейяти Малиййя
Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларындакы дяйишикликляри дярж етдирмишдир.
Дцзялиш 6 Стандарта вя бир интерпретасийайа аиддир: МЩБС (ИФРС) 1, МЩБС
(ИФРС) 3, МЩБС (ИФРС) 7, МЩБС (ИАС) 1, МЩБС (ИАС) 27, МЩБС (ИАС)
34 вя ПКИ (ИФРИС) 13. Дцзялишлярин яксяриййяти 2011-жи ил йанвар айынын 1-дян
сонра башлайан иллик щесабат дюврляри цчцн нязярдя тутулмушдур. Мяс.,
«Малиййя щесабатынын тягдиматы» адлы Стандарта уйьун олараг мцяссися саир
мяжму эялирляри

маддяляря бюлцнмякля капиталда дяйишикликляр щаггында

щесабатда, йахуд щесабата ялавялярдя веря биляр. Мцяссися щямин дяйишиклийин
2010-жу илин щесабатында нязяря алынмасына гярар вермишдир. Беля бир
дяйишиклийин тяжили сурятдя тятбиги учот сийасятиндя апарылан кюнцллц дяйишиклик
сайылмыр. Буна мцвафиг сурятдя мцгайисяли эюстярижиляря дцзялиш едилмясиня
ещтийаж йохдур.
Учот сийасятинин ретроспектив тятбиги капиталын щяр бир компоненти, щесабат
дюврцнцн вя бундан яввякки дюврлярин ижмал эюстярижиляринин щяр бир галыьы цзря
дцзялиш апарылмасыны тяляб едир.
Мисал. Ювлад тяшкилат автомобилин сатышыны щяйата кечирир. Маллар сатыша
силиндикдя

гиймятляндирмянин ФИФО методу тятбиг едилир. Диэяр ювлад
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тяшкилатлар вя ана мцяссися гиймятляндирмянин орта чяки методуна цстцнлцк
вермишляр. Консолидя едилян щесабаты щазырламаг цчцн тяшкилат да орта чяки
дяйяри методундан истифадя етмялидир. Бунун цчцн малларын

дяйяри бцтцн

дюврляр ярзиндя орта чяки дяйяри методу цзря йенидян щесабланмалыдыр.
Щямчинин мянфяят эюстярижиси дя дяйишдирилмялидир.
Йени учот сийасяти тятбиг едилдикдя дцзялишляр бцтцн яввялки дюврляр ярзиндя
апарылмалыдыр. Лакин беля бир дцзялиш щямишя мцмкцн олмур. Дяйишиклийин
конкрет дювря тясирини вя онун кумулйатив еффектини мцяййянляшдирмяк мцмкцн
дейилдирся, онда ретроспектив дяйишиклийи щяйата кечирмяк чох чятиндир. Бу щалда
дцзялиш мцмкцн олан бцтцн яввялки дюврляри ящатя етмялидир.
Мисал. Тяшкилат юзцнцн фяалиййятини беш ил ярзиндя щяйата кечирмишдир вя маллары
сатыша силдикдя учот сийасятиндя дяйишикликляр щаггында гярар верилмиш вя орта
чяки дяйяриндян истифадя мягсядяуйьун сайылмышдыр. Тяшкилатын ишинин бцтцн
дюврляри ярзиндя малларын дяйяринин орта чяки дяйяри методу цзря йенидян
щесабланмасы нязярдя тутулмушдур. Лакин тяшкилатда олан илк сянядляр итмиш,
йалныз сон цч илин сянядляри архивдя сахланылмышдыр. Буна эюря тяшкилат йалныз
щямин цч илин мялуматларына дцзялиш вермяк мяжбуриййятиндя галмышдыр. Ейни
заманда мянфяят эюстярижиляри дя дцзялишя мяруз галмалыдыр.
7.3.

Учот сийасятиндя верилян мялуматларын ачыгланмасы

Милли Мцщасибат Учоту Стандартынын илкин олараг тятбиг едилмяси жари
щесабат дюврцня вя йа щяр щансы кечмиш щесабат дюврцня тясир эюстярдикдя вя
йахуд эяляжяк щесабат дюврляриня тясир эюстяря биляжяйи щалда, дцзялишин мябляьини
мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмадыьы щал истисна олмагла ашаьыдакы мялуматлар
ачыгланмалыдыр:
• Милли Мцщасибат Учоту Стандартынын ады;
• учот сийасятиндя дяйишиклийин онун кечид шяртляриня уйьун олараг едилдийи;
• учот сийасятиндя дяйишиклийин характери;
• кечид шяртляринин тясвири;
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• эяляжяк дюврляря тясир эюстяря биляжяк кечид шяртляри;
• жари дювр вя тягдим едилмиш щяр яввялки дювр цчцн тясиря мяруз галан щяр
малиййя щесбатлары маддяси цзря мцвафиг дцзялишлярин мябляьи;
• дцзялишлярин тягдим едилмиш дюврлярдян яввялки дюврляря аид мябляьи.
Нювбяти дюврлярин малиййя щесабатларында бу ачыгламаларын тякрарланмасына
йол верилмямялидир. Учот сийасятинин кюнцллц сурятдя дяйишдирилмси жари щесабат
дюврцня вя йа щяр щансы кешмиш дювря тясир эюстярдикдя, йа да дцзялишин мябляьини
мцяййянляшдирмяк гейри-мцмкцн олдуьу щал истисна олмагла щямин дювря тясир
эюстярдикдя вя йа эяляжяк дюврляря тясир эюстяря билдикдя ашаьыдакы мялуматлар
ачыгланмалыдыр:
• учот сийасятиндя дяйишиклийин характери;
• йени учот сийасятинин тятбигинин етибарлы вя даща уйьун мялуматларла тямин
етмясинин сябяби;
• жари дювр вя тягдим едилмиш щяр яввялки дювр цчцн малиййя щесабатларынын
тясиря мяруз галмыш щяр маддяси цзря дцзялишлярин мябляьи;
• тягдим едилмиш дюврлярдян яввялки дюврляря аид дцзялишлярин мябляьи;
• мцяййян кечмиш дювр вя йа малиййя щесабатларынын тягдим едилдийи
дюврдян яввялки дюврляр цзря ретроспектив тятбиг едилмя гейри-мцмкцн
сайылдыгда, буну йарадан сябябляр вя учот сийасятинин дяйишмясинин нежя вя щансы
дюврдян етибарян тятбиг едилдийинин ачыгланмасы.
Нювбяти дюврлярин малиййя щесабатларында бу ачыгламаларын тякрарланмасына
йол верилмямялидир.
Мцяссися артыг дярж едилмиш, лакин щялялик гцввяйя минмямиш йени Милли
Мцщасибат Учоту Стандартыны тятбиг етмядикдя, ашаьыдакылары ачыгламалыдыр:
а) бу факты;
б) илкин тятбиг едилмя заманы Милли Мцщасибат Учоту Стандартынын тятбигинин
мцяссисянин малиййя щесбатларына мцмкцн тясиринин гиймятляндирилмяси цчцн
уйьун олан мювжуд вя йа мянтиги шякилдя гиймятляндириля билян мялуматлары.
Стандартын 28-жи маддясиня уйьун олараг, ашаьыдакы мялуматлар ачыгланмалыдыр:
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• йени Милли Мцщасибат Учоту Стандартынын ады;
• учот сийасятиндя эюзлянилян дяйишиклийин вя йа дяйишикликлярин характери;
• стандартын тятбиг едилмяси тяляб олунан тарих;
• стандартын илкин олараг тятбиг едилмяси планлашдырылан тарих;
• ашаьыдакы мялуматлардан бири;
а) Стандартын илкин олараг тятбиг едилмясинин мцяссисянин малиййя
щесабатларына тясири щаггында мцзакиря едилмяси;
б) бу тясир мялум олмадыгда вя йа етибарлы шякилдя гиймятляндириля
билмядикдя бу барядя бяйанат.

7.4.

Учот гиймятляриндя дяйишикликляр

Малиййя щесабатыны тяртиб едян заман мцщасиб даима ашаьыдакы мцхтялиф
ямсаллар вя эюстярижилярля цз-цзя эялмяли олур:
• активлярин файдалы истифадя мцддятиня гиймят верилмяси;
• ляьв етмя дяйяри;
• йыьылыб галан дебитор боржлары;
• зяманятли хяржляр;
• пенсийа хяржляри вя и.а.
Бу гябилдян олан эяляжяк щадисяляр вя шяртляр бирмяналы вя дягиг шякилдя
мцяййянляшдириля билмяз. Мцвафиг сурятдя учот гиймятляриндя дяйишикликляр
гачылмаз щадисялярдян биридир.
11№-ли ММУС-a уйьун олараг, дяйишикликляри якс етдирмяк цчцн жари вя
перспектив йанашмалара йол верилир.
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Учот гиймятляриндя дяйишикликлярин нятижяси халис мянфяятин, йахуд зярярин
щесабланмасына ашаьыдакы дюврлярдя дахил едилмялидир:
• дяйишиклиyин баш вердийи вахт (яэяр, дяйишиклик щямин дювря тясир эюстярирся);
• дяйишиклийин ня заман баш вермяси вя эяляжяк дюврляр (яэяр дяйишиклик
онларын щяр бириня тясир эюстярирся).
Учот

гиймятляриндя

дяйишикликляря

мисал

олараг

шцбщяли

боржларын,

амортизасийа олунан активлярин файдалы истифадя мцддятляринин дяйишилмясинин,
кющнялмиш ещтийатларын гиймятляринин дяйишилмяси эюстяриля биляр.
Бязян учот сийасятиндя баш верян дяйишикликляри учот гиймятляриндя баш верян
дяйишикликлярдян фяргляндирмяк кифайят гядяр чятин вя мцряккябдир. Беля
ситуасийаларда дяйишиклик учот гиймятляриндя баш верян дяйишиклик кими трактовка
олунур вя мцвафиг информасийалар ачыгланыр. Мясələn, ясас вясаитлярин
амортизасийасы методундакы дяйишиклик юзлцйцндя игтисади

сямяря алынмасы

схеминин йенидян нязярдян кечирилмяси кими баша дцшцлмялидир. Бу мащиййятжя
гиймятляндирмя демякдир. Учот сийасятинин нязяри жящятдян дяйишиклийя уьрамасы
активлярин амортизасийасынын олмамасындан онлара файдалы истифадя мцддяти
арзиндя амортизасийа щесабланмасына кечилмяси демяк оларды (бу гайданы
МЩБС гадаьан едир).
Яэяр мцяссися амортизасийа олунан йени узунмцддятли

активляри сатын

алмагла онларын дяйяринин малиййя нятижяляриня (амортизасийа методлары)
кечирилмяси щаггында гярар гябул едирся вя бу заман яввялляр ялдя олунан
активлярин аналоъи груплары кющня методла амортизасийа олунмагда давам
едирся, бу щал учот сийасятиндя дяйишиклик кими характеризя олунур. Лакин беля
ситуасийаларда ретроспектив йанашманын тятбиги важиб дейилдир. Щямин гярарын
малиййя нятижяляриня тясири щесабата ялавялярдя кифайят гядяр ятрафлы ачыгланмышдыр.
Яэяр амортизасийа методларында дяйишиклик щаггында гярар амортизасийа олунан
бцтцн узунмцддятли активляря шамил едилирся, онда беля бир дяйишиклик

учот

сийасятиндяки дяйишиклик кими гейдя алынмалыдыр. Ейни заманда «Торпаг, тикили вя
аваданлыглар цзря» 7№-ли Стандартда вя «Гейри-мадди активляр цзря» 12№-ли
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Стандартда беля дяйишикликляр учот сийасятиндя дейил, учот гиймятляриндя
дяйишикликляр кими тяснифляшдирилир.
Учот

гиймятляриндяки

дяйишикликлярин

нятижяляри

мянфяят

вя

зярярlər

щагггында щесабатын щямин тяснифат маддяляриня дя дахил едилмялидир. Щесабата
ялавялярдя ашаьыдакы информасийаларын ачыгланмасы тяляб олунур:
• жари дюврдя ящямиййятли тясир эюстярян, йахуд сонракы дюврлярдя
ящямиййятли тясир эюстярмяси эюзлянилян учот гиймятляриндяки дяйишикликлярин
характери вя кямиййяти;
• мигдаржа гиймятляндирмянин щяйата кечирилмяsiнин практик олараг гейримцмкцнлцйц.
Дахили нязарятин еффектив системиня, учот ишчиляринин вя рящбярлярин йцксяк
пешякарлыьына вя мясулиййятиня бахмайараг, сящвлярин мигдарыны ящямиййятли
дяряжядя азалтмаг олар, лакин онларын тязащцрцнц тамамиля арадан галдырмаг
чох чятиндир. Нятижядя, хцсусян дя яввялки дюврлярдя мейдана чыхан мадди
сящвлярин

дцзялдилмясинин

учоту

методларынын

йаранмышдыр. Сящвлярин дцзялдилмясинин учотуна

стандартлшдырылмсы

зяруряти

хцсуси олараг йанашманын

тятбигини зярури едян башлыжа мейар онун маддилийиндядир. Беля бир маддилийя эюря
щяр

бир

сящв,

йахуд

бцтювлцкдя

сящвлярин

мяжмусу

айрылыгда

гиймятляндирилмялидир.
Яэяр беля сящвляр

маддилийя уйьун эялмирся, башга сюзля малиййя

щесабатларына ящямиййятли тясир эюстяря билмирся, онда бу сящвляр жари илин мянфяят
вя зярярlər щаггында щесабатында дцзялишя мяруз галмалыдыр. Яввялки дюврлярин
сящвляри дцзялдилдикдя, сящвлярин ашкар олундуьу яввялки дюврлярдя верилян
мябляьляр йенидян щесабланмалыдыр.
Яэяр сящвляр даща яввялки дюврляря аиддирся, щямин дюврлярин активляринин,
ющдяликляринин вя капиталынын илкин салдолары йенидян щесабланылыр. Яэяр, там
йенидян щесабламаг

мцмкцн дейилдирся, активлярин, ющдяликлярин вя капиталын

илкин салдоларыны ян яввялки дюврляря эюря йенидян щесабламаг лазымдыр. Бу
заман ретроспектив йенидян щесабламаг имканлары да нязярдян кеичрилмялидир.
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Жари вя эяляжяк дюврляря тясир эюстярян сящвляри онларын ашкара чыхарылдыьы
дюврлярдя дцзялиш етмяк тяляб олунур. Бу щадисяляр щагqınда информасийаларын
щесабатда ачыгланмасына ещтийаж йохдур.
Сящвляр вя учот гиймятляри арасындакы ясас фярг информасийаларын мювжудлуьу вя онлара эиришля ялагядардыр. Belə ki, гиймятляндирмя дягигляшдирмя вя
дцзялиш тяляб едир. О, юзцнцн мащиййятиня эюря информасийаларын гейримцяййянлийи вя чатышмамасы ясасында гурулмушдур. Нисбятян эеж верилян
мялуматлар йа юзцнцн тясдигини тапыр, йа да верилян гиймяти рядд едир. Мящз
буна эюря дя бцтцн зиддиййятляр дцзялишя мяруз галмалыдыр. Sящвляр ися яксиня,
щесабатын тяртиб олундуьу тарихя мювжуд олан информасийалардан дцзэцн истифадя
олунмамасы иля нятижялянир. Эяляжякдя щямин сящвлярин арадан галдырылмасы щеч
бир вящжля йени информасийаларын алынмсы иля ялагядар дейилдир.
Щесабата ялавялярдя ашаьыдакы информасийаларын ачыгланмасы нязярдя тутулур:
• яввялки дюврляря эюря сящвлярин характери;
• верилмиш щяр бир дювря эюря дцзялишлярин кямиййяти;
• ян яввялки дюврлярдя верилян дцзялишлярин кямиййяти.
Яэяр, там йенидян щесаблама гейри-мцмкцндцрся, онун сябябляри
ачыгланмалы вя изащы верилмялидир.
Мцяссися йени, йахуд дцзялиш апарылан стандарты тятбиг едирся, бу хцсуси
ситуасийа щесаб олунур. Бахмайараг ки, беля щаллар учот сийасятиндя баш верир,
онлар яслиндя учотун ясасларынын дяйишдирилмяси категорийасына аиддир.
Стандарт тясдиг олундугда uчот сийасятиндяки

дяйишикликляр беля щяйата

кечирилмялидир:
• кечид тялиматларынын гайдаларына уйьун олараг ретроспектив, йахуд
перспектив йанашма тяляб олуна биляр;
• кечид тялиматы олмадыгда ретроспектив йанашманын тятбиги иля.
Дцзялишляр мцяссисянин мювжуд олдуьу тарихдян бейнялхалг, йахуд милли
стандартларын тятбигиндян алынан еффекти якс етдирмялидир. Бу заман щяр щансы бир
стандартын гцввяйя минмясинин конкрет тарихини нязяря алмаьа ещтийаж йохдур.
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Тарихин эюстярилмяси нятижяляри ящямиййятли дяряжядя тящриф едя биляр, щабеля
ямялиййатларын ямяк тутумунуn сон дяряжядя мцряккябляшдирмясиня эятириб
чыхарdар.
Щесаблама гиймятляриндя дяйишикликлярин перспектив тятбиги дедикдя, щесабат
вя эяляжяк щесабат дюврляри ярзиндя щесаблама гиймятляриня тясир эюстярян
дцзялишлярин танынмасы баша дцшцлцр.
Щесаблама гиймятляриндя дяйишикликлярин перспектив

танынмасы йалныз

щесабат дюврцня тохуна биляр. Бу щалда дцзялишя йалныз щесабат дюврцнцн
мянфяятi, йахуд зяряри мяруз галыр. Яэяр дяйишиклик тякжя щесабат эюстярижиляриня
дейил, сонракы дюврлярин эюстярижиляриня də тясир эюстярирся, онда дцзялишляр
тохунулан бцтцн дюврлярин эюстярижиляриня аид едилир.
Мисал.

Мцяссисянин балансында 300 мин манат мябляьиндя дебитор боржу

гейдя алынмышдыр. Беля бир етибарлы информасийа мювжуддур ки, дебиторун юдямя
габилиййяти йохдур вя о, мцфлисляшмя проседуру елан едя биляр. Беля бир боржу
щесабат дюврцнцн зяряри кими танымаг лазым эялир. Сонракы щесабат дюврляриня
вя яввялки щесабат дюврляриня дцзялишляр тясир эюстярмир.
Шцбщяли боржлар цзря хяржлярин танынмасы беля якс етдирилир:
Д-т «Шцбщяли боржлар цзря хяржляр» ( 300 мин манат)
К-т «Дебитор боржлары» (300 мин манат).
Мисал. Мцяссся истещсалат аваданлыгларыны истисмар едир. Онун истисмар мцддяти
10 илдир, амортизасийа дяйяри ися 800 мин манатдыр. Амортизасийа цчцн бярабяр
щесаблама

методу

тятбиг

едилмишдир.

Биринжи

ики

ил

цчцн

амортизасийа

щесабланмышдыр:
1-жи ил цчцн - 80 мин манaт;
2-жи ил цчцн - 80 мин манat.
Базарда даща мцасир аваданлыьын пейда олмасы нятижясиндя истисмар едилян
аваданлыьын файдалы истифадя мцддятиндя дяйишиклик апарылмсына гярар верилмишдир.
Даща конкрет десяк, аваданлыьын файдалы истифадя мцддяти истисмара верилдийи
андан дюрд ил мцяййянляшдирилмишдир. Бу щалда амортизасийа олунан дяйяр 640
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мин манат тяшкил едир (800 мин – 80 мин – 80 мин). Сонракы

дюврлярдя

амортизасийа мябляьи беля олажаг:
3-жц ил - 320 мин манat;
4-жц ил -320 мин манat.
Ясас вясаитлярин файдалы истифадясинин гиймятляндирмя мцддятинин дяйишилмяси
щесабат вя сонракы дюврлярин мянфяят вя зяряр эюстярижиляриня тясир эюстярир.
Яэяр дяйишиклик гиймятляндирмянин ясасына тохунурса бу щесаблама
гиймятиндя дейил,
сийасятиндяки

учот гиймятиндя дяйишиклик демякдир. Беля бир щалда учот

йахуд

щесаблама

гиймятиндяки

дяйишиклийи

бири-бириндян

фяргляндирмяк чох чятиндир. Бцтцн щалларда дяйишикик щесаблама гиймятиндяки
дяйишиклик кими

тяснифляшдирилир. Учот сийасятиндяки дяйишикликля щесаблама

гиймятиндяки дяйишиклийин принсипиал фярги бундадыр ки, биринжи ретророспектив,
икинжи ися перспектив гайдада тятбиг олунур. Ясас вясаитлярин вя гейри-мадди
активлярин учоту иля баьлы стандартлар истисналыг тяшкил едир.
Мисал. Мцяссися, мцлкиййят щцгугунда ясас вясаит обйектляриня маликдир. Ясас
вясаитлярин гиймятляндирилмяси онлар танындыгдан сонра илкин дяйярля щяйата
кечирилмишдир. Щесабат дюврцндя мцяссися гймятин дяйишдирилмяси вя йенидян
гиймтляндирмя дяйяри цзря методун тятбиги щагqınда гярар гябул етмишдир.
Гябул едилян гярар 11№-ли «Учот сийасяти, учот гиймятляриндя дяйишикликляр вя
сящвляр» адлы ММУС-a уйьун олараг, учот сийасятиндяки дяйишиклик щесаб
олунмур. Бу гярар 7№-ли «Торпаг, тикили вя аваданлыглар цзря» адлы ММУС-a
уйьун олараг, йенидян гиймятляндирмя кими нязяря алыныр.
Мцяссися малиййя щесабатында учот гиймятиндя baş vermiş дяйишикликлярин
характерини вя мябляьини ачыгламалыдыр. Ейни заманда дяйишиклийин щесабат
дюврцнцн вя сонракы дюврлярин эюстярижиляриня тясири дя гейдя алынмалыдыр (яэяр
беля бир тясир мювжуддурса). Дяйишиклийин тясирини

гиймятляндирмяк мцмкцн

олмазса, онда мцяссися бу факты щюкмян эюстярмялидир.
Малиййя щесабатынын щазырланмасы заманы сящвляр мцхтялиф сябябляр цзцндян
баш веря биляр (мясələn, рийази щесабламаларда сящвляр, информасийаларын тящриф
едлмяси, дцшцнцлмцш шякилдя алдатмаг, диггятсизлик вя и.а.).
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Яэяр малиййя щесабатында ящямиййятли сящвляр, йахуд ящямиййятли олуболмамасындан асылы олмайараг, дцшцнцлмцш шякилдя йол верилян сящвляр олдугда,
бу щесабат етибарлы сайыла билмяз вя МЩБС-на уйьун эялмир.
Ящямиййятли сящвляр дедикдя, истифадячиляр тяряфиндян игтисади гярарларын
гябулуна тясир эюстяря билян информасийаларын тящриф олунмасы баша дцшцлцр.
Яэяр сящвляр жари дюврдя ашкара чыхарылмышдырса, онлар малиййя щесабаты
тясдиг вя тягдим едилянядяк дцзялишя мяруз галмалыдыр. Ящямиййятли сящвляр
сонракы дюврлярдя ашкарландыгда, онлар биринжи малиййя щесабатында ретроспектив
гайдада дцзялдилмялидир. Биринжи малиййя щесабаты сящвляр дцзялдиляндян сонра
бурахылыр. Бу щалда ретророспектив йенидян щесаблама щяйта кечирилир.
7.5.

Ретроспектив гайдада йенидян тягдим етмяйя гойулан
мящдудиййятляр

Яввялки щесабат дюврцнцн сящви, онун конкрет дювр цзря тясиринин вя йа
цмуми

тясиринин мцяййянляшдирилмяси гейри-мцмкцн олдуьу щаллар истисна

олмагла, ретроспектив шякилдя йенидян щесабланараг дцзялдилмялидир.
Тягдим едилмиш бир вя йа бир нечя кечмиш дювря аид мцгайисяли мялуматлара
сящвин конкрет дювр цзря тясирини мцяййян етмяк мцмкцн олмадыгда, мцяссися
ретроспектив гайдада йенидян тягдим етмянин мцмкцн олдуьу ян еркян щесабат
дюврцнцн яввялиня олан (бу жари щесабат дюврц дя ола биляр) активлярин,
ющдяликлярин вя капиталын галыгларыны йенидян щесаблайыб тягдим етмялидир.
Жари щесабат дюврцнцн яввялиндя сящвин бцтцн яввялки щесабат дюврляриня
цмуми тясиринин

мцяййянляшдирилмяси мцмкцн олмадыгда, мцяссися сящви

перспектив гадйада дцзялтмяк мягсядиля мцмкцн олан ян еркян щесабат
дюврцндян етибарян мцгайисяли мялуматлары йенидян тягдим етмялидир.
Сящвин ашкар едилдийи щесабат дюврцнцн мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатында яввяки щесабат дюврцнцн сящвинин дцзялдимясиня йол верилмир. Яввялки
щесабат дюврляри щаггында тягдим едилмиш щяр щансы мялуматлар, малиййя
рягямляри щаггында мялуматлар дахил олмагла мцмкцн гядяр узаг кечмишя аид
олан щесабат дюврц цзря йенидян тягдим едилмялидир.
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Бцтцн яввялки щесабат дюврляри цзря сящвин мябляьини мцяййянляшдирмяк
мцмкцн олмадыгда, мцяссися мцмкцн олан ян еркян щесабат дюврцндян
етибарян мцгайисяли мялуматлары перспектив гайдада йенидян тягдим етмялидир.
Сящвлярин дцзялдилмяси учот гиймятляриндя баш верян дяйишикликлярдян фярглянир. Учот гиймятляри юз мащиййятиня эюря ялавя информасийа ялдя олундугда
йохланылмасы тяляб олунан тяхмини гиймятлярдир.

BÖLMƏ 3. MALİYYƏ HESABATININ TƏTBİQİ
FORMALARI

BU BÖLMƏDƏ:
Fəsil 8. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatları
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Fəsil 9. Təşkilatların birgə fəaliyyəti haqqında maliyyə
hesabatı
Fəsil 10. Aralıq maliyyə hesabatları
Fəsil 11. Hиперинфлйасийа шяраитиндя малиййя щесабатлары
Fəsil 12. Əməliyyat seqmentləri üzrə hesabat

FƏSİL 8. BİRLƏŞDİRİLMİŞ (KONSOLİDƏ EDİLMİŞ) MALİYYƏ
HESABATLARI
8.1.Birləşdirilmiş ( konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təyinatı, məqsədi
və tətbiq olunma sahəsi
8.2. Konsolidə edilmiş hesabatın qarşısında duran vəzifələr və onun tərtib
olunması texnikası
8.3. Əsas (ana) müəssisə, övlad müəssisə və asılı cəmiyyətlər anlayışı və onlara
nəzarətin növləri
8.4. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatı və onun tərtib olunması
proseduraları
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8.5. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatının hazırlanması
prinsipləri
8.6. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) mühasibat balansının, mənfəət və zərərlər
haqqında hesabatın struktutu
8.7. Xarici övlad müəssisələrin birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatının xüsusiyyətləti
8.1. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təyinatı, məqsədi
və tətbiq olunma sahəsi
“Təşkilatların maliyyə hesabatları və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatları üzrə” kommersiya təşkilatları üçün 19№-li Milli Mühasibat Uçotu
Standartı Respublika Maliyyə Nazirliyyinin 19 dekabr 2007-ci il tarixli əmri ilə
təsdiq edilmişdir. Bu Standart “Konsolidə edilmiş və fərdi maliyyə hesabatları” adlı
27№-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı əsasında hazırlanmışdır.
19№-li Standartın əsas məqsədi maliyyə hesabatlarını qrup adından təqdim
edən müəssisələr tərəfindən tətbiq edilməli olan qaydaların müəyyən olunmasıdır.
Standartda istifadə ediliş əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:
Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları –müəssisələr qrupunun
vahid mühasibt uçotu subyekti kimi təqdim etdiyi maliyyə hesabatlarıdır.
Ilkin dəyər metodu –investisiya qoyuluşunun ilkin dəyəri ilə tanındığı uçot
metodudur. Investor kapital qoyuluşu üzrə gəliri alış tarixindən sonra investisiya
obyektinin yığılmış mənfəətindən əldə olunan ayırmalar həcmində tanıyır. Bu
mənfəətdən artıq ayrılmış ayırmalar kapital qoyuluşlarının bərpa edilməsi hesab
olunur və investisiyanın ilkin dəyərinin azalması kimi tanınır.
Qrup - əsas müəssisə və onun bütün törəmə müəssisələridir.
Fərdi maliyyə hesabatları - əsas müəssisə, asılı müəssisənin investoru və ya
birgə nəzarət olunan müəssisənin sahibkarı tərəfindən təqdim edilən və
investisiyaların investisiya obyektinin hesabatlarında təqdim edilən nəticələr və xalis
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aktivlər əsasında deyil, birbaşa iştirak payı əsasında uçota alınan maliyyə
hesabatlarıdır.
Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları fəaliyyətin aşağıdakı
növləri üzrə tərtib edilir:
•

sənaye müəssisələrinin əsas fəaliyyəti;

•

tikinti, quraşdırma, təmir-tikinti, qazma, lahiyə və axtarış təşkilatlarının

əsas fəaliyyəti;
•

geoloji təşkilatların və topoqrafiya-geodeziya təşkilatlarının, əsas

fəaliyyəti;
•

elmi təşkilatların əsas fəaliyyəti;

•

maddi-texniki təchizat və satış üzrə təşkilatların əsas fəaliyyəti;

•

ticarət və ictimai iaşə təşkilatlarının əsas fəaliyyəti;

•

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə təşkilatların əsas fəaliyyəti;

•

hesablama mərkəzlərinin və informasiya hesablama xidmətinin əsas

fəaliyyəti;
•

nəqliyyat təşkilatlarının əsas fəaliyyəti;

•

avtomobil yollarının təmiri və saxlanılması üzrə təşkilatların əsas

fəaliyyəti;
•

mənzil-məişət təsərrüfatı təşkilatlarının əsas fəaliyyəti;

•

xarıcı iqtisadi təşkilatların əsas fəaliyyəti.

Sahə nazirlikləri və digər icra orqanları bu siyahını fəaliyyətin digər növləri üzrə
də genişləndirmək hüququna malikdirlər.
Özünün tərkibində övlad müəssisə və asılı təşkilatlar olan ana müəssisə
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatını qanunvericilikdə nəzərdə
tutulan müddətdə və qaydada təqdim etməlidir.
Beynəlxalq praktikada qəbul edilmiş uçot və hesabat sisteminə müvafiq sürətdə
müəssisələr özlərinin maliyyə hesabatlarına filialların, nümayəndəliklərin və digər
bölmələrin fəaliyyətlərinin göstəricilərini də daxil etməlidirlər. Qaydaya görə övlad
müəssisələrə və tabelikdə olan cəmiyyətlərə malik olan müəssisələrdə kosolidə
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edilmiş maliyyə hesabatlarını tərtib etmək praktikası uzun illərdir mövcuddur və bu
respublikanın uçot praktikasında yenilik saylla bilməz. Lakin bazar iqtisadiyyatı
şəraitində konsolidə edilmiş hesabatların tərtibi, təsdiqi və təqdimi ilə əlaqədar bir
sıra ciddi problemlərə hələ də rast gəlinir. Məsələ burasındadır ki, müxtəlif hesabat
göstəricilərinin sadə qaydada cəmlənməsi, necə bir bütöv vahid kimi, müəssisələr
qrupunun əmlak və maliyyə vəziyyətləri haqqında real mənzərə yarada bilmir.
Eyni zamanda övlad müəssisə və asılı cəmiyyətlərin göstəricilərinin ana
müəssisənin konsolidə edilmiş hesabatlarına daxil edilməsi metodikası haqqında hər
hansı bir elmi araşdırmalar nisbətən zəif aparılır. Bu barədə respublikada 19№-li
Standartdan başqa, hər hansı bir normativ baza yox dərəcəsindədir.
“Müəssisələr qrupu” termini də bizim respublikamızda 2007-ci ildən tətbiq
edilir. Əslində qrup vətəndaş dövranının müstəqil iştirakçısı və hüquqi şəxs sayılmır.
Onun xüsusi idarəetmə orqanı yoxdur və vergiyə cəlbolunmanın subyekti hesab
edilmir. Qrup tərəfindən həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət iştirakçılar vasitəsilə
həyata keçirilir. Qrupun hər bir üzvü hüquqi cəhətdən müstəqildir. Bu mənada həmin
qrup tərəfindən tərtib edilmiş hesabat hər hansı bir hüquqi əhəmiyyət daşımır.
Bir tərəfdən baş təşkilat, digər tərəfdən isə övlad və asılı cəmiyyətlər qrupun
üzvləri sayılır. Öz növbəsində baş təşkilat, övlad cəmiyyətlərə münasibətdə əsas
cəmiyyət kimi, asılı cəmiyyətlərə münasibətdə isə müəyyən üstünlüyə malik olan
subyekt kimi çıxış edir.
Hüquqi şəxsin hesabatından fərqli olaraq, konsolidə edilən hesabat investorlara,
onların qoyduqları investisiyalardan səmərəli istifadə olunmasına nəzarəti həyata
keçirməyə şərait yaradır ki, bu da konsolidə edilmiş hesabatların ən böyük
üstünlüyüdür.
Əvvəla, konsolidə edilmiş hesabat adi hesabatdan onunla fərqlənir ki, o hüquqi
cəhətdən müstəqil sayılan müəssisənin hesabatı deyildir. Onun məqsədi vergidə
cəlbolunan mənfəəti müəyyənləşdirmək deyil, yalnız korporativ ailənin fəaliyyəti
haqqında ümumi təsəvvür yaradmaqdan ibarətdir.
Ikincisi isə konsolidasiya dedikdə, şirkətin və yaxud qrupun maliyyə
hesabatlarının eyni adlı maddələrinin cadəcə olaraq cəmlənməsini başa düşmək
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düzgün olmazdı. Korporativ ailənin üzvləri arasındakı sövdələşmələr konsolidə
edilmiş hesabatlara daxil olmur. Burada yalnız aktivlər və öhdəliklər, habelə üçüncü
şəxslərlə bağlı əməliyyatlardan alınan gəlir və xərclər göstərilir. Korporasiyadaxili
hər-hansı bir maliyyə-təsərrüfat əməliyyatı konsolidasiya prosesinə daxil edilmir.
Dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarından sayılan MHBS Komitəsi həmin problemlə bağlı
baş standart hazırlamışdır. Digər nizamlayıcı sənədlər kimi, bu standartlar da
tövsiyyə xarakteri daşıyır və hüquqi cəhtdən icrası məcburi sayılmır. Bu sahədə
Avropa İttifaqı çərçivəsində də xeyli iş görülmüşdür. 1983-cü ildə İttifaq tərəfindən
“Uçot və konsolidasiya edilmiş hesabat” adlı məşhur Yeddinci Direktiv hazırlanmış
və qəbul edilmişdir. Maliyyə hesabatlarının konsolidasiyası ideyasının təşəkkül
tapması tarixində adı çəkilən Yeddinci Direkrivin özünəməxsus yeri vardır.
Yeddinci

Direktiv

konsolidə

edilmiş

hesabatın

tərkibini

belə

müəyyənləşdirmişdir: balans, maliyyə nəticələri haqqında hesabat, müxtəlif
maddələrə dair qeydlər və analitik açıqlamalar. Bu sənədlər konsolidə edilmiş hesabat
şəklində rəsmiyyətə salınmalıdır. Yeddinci Direktivə əsasən yerli icra hakimiyyəti
orqanları onların ərazisində yerləşən ana şirkətdən konsolidə edilmiş hesabat tələb
etmək hüququna malikdirlər.

8.2. Konsolidə edilmiş hesabatın qarşısında duran vəzifələr və onun tərtib
olunması texnikası
Respublika müəssisələrində konsolidə edilmiş hesabatların tərtib edilməsi
aşağıdakı mühüm vəzifələrin həllinə şərait yaradır:
• Korporativ birliklər (transmilli korporasiyaları da daxil etməklə) üçün
ümumiləşdirici

hesabatların

tərtibi

proseslərinin

unifikasiyası

və

sadələşdirilməsi
• Şirkətin fəaliyyətinin müqaisəli təhlilinin təminatı
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• Uçot və hesabatın təşəkkül tapmasının mütərəqqi metodlarından
praktikada istifadə olunması
• Nəhəng korporatıv qrupların fəaliyyətinə dövlət orqanları tərəfindən
nəzarətin həyata keçirilməsi.
Beynəlxalq praktikada istifadə olunan aşağıdakı dörd metodun köməyilə holdinq
şirkəti asılı şirkətlərin mühasibat sənədlərini konsolidə edilmiş hesabata daxil edə
bilər:
1. Satınalma,

yaxud

qovuşma

metodu.

Qovuşma

asılı

şirkətlərin

aktivlərinin və passivlərinin birləşdirilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Onun real
dəyyəri ilə əsas kapitalının dəyəri arasındakı fərq “Qudvil” adlanır.
2. Mənafelərin birləşməsi və yaxud uçotun qovuşması metodu. Bu
metodun tətbiqinə o zaman icazə verilir ki, acıq səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin
ən azı 90 faizi satın alan cəmiyyətin əlinə keçmiş olsun.
3. Öhdəliklər çıxılmaqla, kapitalın xalis dəyərinin uçotu metodu. Bu
metoddan istifadə olunduqda qrupun maliyyə hesabatında şirkətə qoyulan
investisiyalar ayrıca sətirdə göstərilməlidir.
4. “Proporsional metod” o deməkdir ki, qrupun uçot sənədlərinə maddələrin
dəyərinin yalnız proporsional hissəsi daxil edilir.
Konsolidə edilmiş hesabatın tərtib olunması texnikası səhmlərin nəzarət
paketinin əldə olunması metodundan asılıdır. Beynəlxalq Standartlara görə iki metod
tövsiyyə olunur:
• Kapitalların birləşdirilməsi (Polinq of intereqts);
• Səhm paketlərinin satın alınması (Pueshasinq).
Qeyd olunan metodların əsas fərqləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl
8.1):
Cədvəl 8.1
Konsolidə edilmiş balans hesabatı tərtib edilərkən birləşdirmə və satınalma
metodları arasındakı fərqlər
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Əlamət

Birləşdirmə metodu

Satınalma metodu

Qrupların
yaradılması
üsulları

Səhmlərin mübadiləsi
yolu ilə kapitalın
birləşməsi

Şirkət üzərində nəzarət onun
səhmlərini əldə etmək yolu ilə
həyata keçirilir

Qudvill

Yaradılmır

Ana şirkətin uçotunda yaranır
(övlad şirkətinin dəyərinin onun
xalis aktivlərinin dəyərini
üstələməsi həcmində)

Balansların
birləşməşdiril
-məsi metodu

Bəzi requlyativ
məbləğlər çıxılmaqla
balans maddələrinin
birləşdirilməsi

Balans maddələri konsolidə edilən
zaman ana şirkət uçot qiymətilə,
övlad şirkət isə bazar qiymətilə
qiymətləndirilir

Istehsal
xərcləri

Qrupun şirkətləri üzrə Xərclər əsas vəsaitlərin
toplanılır
amortizasiyası və qudvil
məbləğində artırılır

Konsolidasiya Övlad şirkətlərin
Həmin maddələr, habelə
prosesində
aktivlərindəki qrupdaxili bölüşdürülməmiş mənfəət və
çıxılan xərclər öhdəliklər, investisiyalar, emissiya gəlirləri çıxılır
övlad şirkətin səhmdar
kapitalı
Birinci halda övlad şirkətin səhmdarları öz səhmlərini ana şirkətin səhmlərinə
mübadilə etməklə, sanki onun səhmdarlarına çevrilir; ikinci halda onlar özlərinin
səhmlərini satır. Nəticədə nə ana, nə də övlad şirkətin səhmdarı olmur. Kapitalların
birləşdirilməsi metodu müəyyən üstünlüyə malikdir, çünki o, daha sadədir və
aktivlərin cari qiymətlərlə yenidən qiymətlənsdirilməsini tələb etmir.
Azərbaycanda yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz metodların tətbiqi, hələlik öz
həllini tapmamışdır.
8.3. Əsas (ana) müəssisə, övlad müəssisə və asılı cəmiyyətlər anlayışı və onlara
nəzarətin növləri
Iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə biznesin aparılması praktikası sübut
edir ki, bazar iqtisadiyyatında səhmdar cəmiyyətlər (korporasiyalar) çox mühüm rol
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oynayır. Sahibkarlıq fəaliyyətinin bu formasının üstünlüyü aiddir: korporasiyanın
mülkiyyətçilərinin malik olduqları xalis kapitalın kəmiyyətinə məsuliyyətlərinin
məhdudluğu, mülkiyyətçilərinin dəyişdirilməsinin sürətli və əlverişli olması,
miqyasına

və

növlərinə

görə

fəaliyyətin

qeyri-məhdudluğu.

Fərdi

xüsusi

müəssisələrdən fərqli olaraq, korporasiyanın çoxsaylı mülkiyyətçiləri olur. Bu
mülkiyyətçilərin əksəriyyəti biri-birilə qarşılıqlı münasibətdə deyirdirlər və yalnız
şirkətin taleyi ilə bağlı səsvermə hüququna malikdirlər. Buna görə də
korporasiyaların iqtisadi münasibətlərin iştirakçısı qismində müstəqillik dərəcəsi və
fəaliyyətinin inkişafı imkanları kifayət qədər yüksəkdir. Təsədüfi deyildir ki,
korporasiyalar özlərinin kapitalını və istehsalat-kommersiya fəaliyyətinin miqyasını
yüksək sürətlə inkişaf etdirir və rəqabət şəraitində nisbətən kiçik və zəif rəqiblərini
sıxışdırır.
Korporativ qrupları daha ümumi şəkildə bir ana və bir neçə övlad şirkətlərin
birləşməsi şəklində təsəvvür etmək olar.
Səhmdar cəmiyyətlərin hüquqi statusunun öyrənilməsi qrupa daxil olan
şirkətlərin iştirakı sistemlərinin açıqlanmasına kömək göstərir. Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsində qeyd olunduğu kimi, səhmdar cəmiyyəti
dedikdə, onun nizamnamə kapitalının müəyyən sayda səhmlərə bölünməsi başa
düşülür. Eyni zamanda səhmdar cəmiyyətinin iştirakçıları (səhmdarlar) onun
öhdəliklərinə cavabdehlik daşımır və özlərinin malik olduqları səhmlərin dəyəri
həddində cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı zərərlərin riskinə məruz qalır. Səhmdarların
ümumi iclası keçirildiyi hallarda kommersiya təşkilatlarının bu təşkilati-hüquqi
formasında səslər mülkiyyətçilərin sayı ilə deyil, səhmlərin miqdarı ilə hesablanır.
Açıq və qapalı səhmdar cəmiyyətlərini biri-birindən fərqləndirmək lazımdır.
Iştirakçıları özünə mənsub olan səhmlərlə, digər səhmdarların razılığı olmadan
manevr edə bilən səhmdar cəmiyyəti açıq səhmdar cəmiyyəti (ASC) adlanır. Belə
cəmiyyətlər

özlərinin

buraxdıqları

səhmlərə

açıq

abunə

həyata

keçirir;

qanunvericiliyin və digər hüquqi aktların müəyyənləşdirdiyi şərtlər əsasında onların
sərbəst sürətdə satışını təşkil edir; hər il maliyyə hesabatlarını açıq mətbuatda dərc
etdirir.
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Səhmlərini yalnız özünün təsisçiləri arasında bölüşdürən səhmdar cəmiyyəti
qapalı səhmdar cəmiyyəti (QSC) adlanır. Onların buraxdıqları səhmlərə açıq abunə
keçirmək ixtiyarları yoxdur. Səhmdarların birinin digərinin satdığı səhmləri əldə
etmək üstünlüyü qeyd olunmalıdır.
Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı onun səhmlərinin nominal dəyəri
üzrə uçota alınır. Səhmdarların ümumi iclasının qərarı əsasında səhmdar cəmiyyəti
səhmlərin nominal dəyərlərini artırmaq, yaxud səhmlərin əlavə emissiyası yolu ilə
özlərinin nizamnamə kapitalını artıra bilər. Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə
kapitalının artırılmasına o zaman yol verilir ki, onun dəyəri səhmdarlar tərəfindən
tam həcmdə ödənilmiş olsun. Baş verən zərərlərin ödənilməsi üçün səhmdar
cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının artırılmasına yol verilmir. Səhmdar cəmiyyəti
səhmdarların ümumi iclasının qərarı ilə səhmlərin nominal dəyərini azaltmaqla, ya da
səhmlərin bir qismini satın almaqla öz nizamnamə kapitalını azalda bilər. Nizamnamə
kapitalının azaldılması barədə cəmiyyətin bütün kreditorları xəbərdar edilməlidir. Bu
zaman cəmiyyətin kreditorları özlərinin müvafiq öhdəliklərinin vaxtından əvvəl icra
etmək və yaxud dayandırmaq hüququndan istifadə etmək hüququna malikdirlər.
Bütün hallarda cəmiyyətin nizamnamə kapitalının azalması (səhmlərin bir hissəsinin
satın alınması, yaxud ödənilməsi yolu ilə) cəmiyyətin nizamnaməsində nəzərdə
tutulmalıdır (nizamnamədə dəyişiklik edilməlidir).
Şəxslər qrupu dedikdə, hüquqi, yaxud fiziki şəxslərin məcmusi başa düşülür və
onlar aşağıdakı şərtləri yerinə yetirirlər:
• Şəxs, yaxud bir neçə şəxs müəyyən razılıq əsasında birgə fəaliyyət haqqında
müstəqim və yaxud dolayı qaydada sərəncam vermək hüququna malikdir;
• Iki və daha çox şəxs arasında bağlanılan müqavilə əsasında sahibkarlıq
fəaliyyəti həyata keçirilir;
• Şəxs, hüquqi şəxsin icra orqanının, yaxud direktorlar şurasının tərkibinin 50%dən çoxunu təmsil edə bilər.
Birbaşa nəzarət dedikdə, hüquqi, yaxud fiziki şəxsin bir, yaxud bir neçə fəaliyyəti
vasitəsilə qərarların qəbulu imkanları nəzərdə tutulur:
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• Sərəncam, o cümlədən digər şəxslərlə birlikdə verilən sərəncam;
• Müəyyənləşdirmək hüququnu əldə etmək;
• Hüquqi şəxsin icra orqanının, yaxud direktorlar şurasının tərkibinin 50 faizdən
çoxunu təyin etmək hüququna malik olmaq, eyni fiziki şəxslərlə icra
orqanlarının və yaxud direktorlar şurasının tərkibində təmsil olunmaq.
Dolayı nəzarət bütün hallarda fiziki, yaxud hüquqi şəxsin təyin etdiyi üçüncü
şəxs vasitəsilə həyata keçirilir.
Hal-hazırda Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları Komitəsinin
hazırladığı 41 adda Standart içərisində konsolidə edilən hesabatların daha mühüm
problemlərini təcəssüm etdirən aşağıdakı Standartları qeyd etmək olar:
MHBS 10 “Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr”;
MHBS 14 “Seqment hesabatı”;
MHBS 24 “Əlaqəli tərəflər haqqında informasiyaların açıqlanması”;
MHBS 27 “İcmal maliyyə hesabatı və övlad şirkətlərə investisiyaların uçotu”;
MHBS 28 “Asılı şirkətlərə investisiyaların uçotu”;
MHBS 29 “Hiperinflyasiya şəraitində maliyyə hesabatı”;
MHBS 31 “Birgə fəaliyyətdə iştirak haqqında maliyyə hesabatı”;
MHBS 34 “Aralıq maliyyə hesabatı”.
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı Milli Mühasibat
Uçotu Standartlarının içərisində də maliyyə hesabatlarının aktual problemlərini
açıqlayan aşağıdakı standartlar vardır:
MMUS 9 “Balans hesabatı tarixindən sonrakı hadisələr üzrə”;
MMUS 18 “Təşkilatların fəaliyyətinin birləşdiirilməsi üzrə”;
MMUS 19 “Təşkilatların maliyyə hesabatları və birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) maliyyə hesabatları üzrə”;
MMUS 20 “Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyaların uçotu üzrə”;
MMUS 21 “Təşkilatların birgə fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatları üzrə”;
MMUS 29 “Aralıq maliyyə hesabatları üzrə”;
MMUS 30 “Hiperinflyasiya şəraitində maliyyə hesabatları üzrə”.
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Yuxarıda qeyd olunan Standartlar maliyyə hesabatlarına, o cümlədən konsolidə
edilmiş maliyyə hesabatlarına beynəlxalq praktikada və milli uçot praktikasında çox
böyük diqqət yetirilməsinə əyani sübutdur.
8.4. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatı və onun tərtib olunması
proseduraları
Əsas müəssisə yalnız aşağıdakı hallarda birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatlarını təqqdim etməkdən azad olunur:
• əsas müəssisənin özü və digər müəssisənin tam və ya qismən mülküyətində
olan törəmə müəssisədirsə və onun digər mülkiyyətçiləri, o cümlədən səsvermə
hüququna malik olmayan mülkiyyətçiləri əsas müəssisənin birləşdirilmiş
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını təqdim etməməyindən xəbərdardır və
buna etiraz etmirlərsə;
• əsas müəssisənin hər hansı son və ya aralıq əsas müəssisəsi içtimaiyyət
tərəfindən sərbəst istifadə edilməsi üçün və MMUS-na uyğun olan
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını təqdim edirsə.
Əsas müəssisənin bütün törəmə müəssisələri birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarına daxil edilməməlidir. Törəmə müəssisə alış zamanı “Satış üçün
nəzərdə tutulmuş uzunmüddətli aktivlərin uçotu və dayandırılmış əməliyyatlar üzrə”
23№-li MMUS-na uyğun olaraq satış üçün saxlanılan kimi təsnifləşdirmə meyarına
cavab verdikdə, həmin törəmə müəssisə 23№-li MMUS-na əsasən uçota alınmalıdır.
Potensial səsvermə hüquqlarının nəzarət səlahiyətlərinin edib-etməməyini və
beləliklə də müəssisənin törəmə müəssisə olub-olmadığını qiymətləndirərkən, əsas
müəssisə, rəhbərliyin həmin səsvermə hüquqlarını icra etmək, və ya köçürmək
niyyəti və maliyyə imkanları istisna olmaqla, potensial səsvermə hüquqlarına təsir
edən bütün faktları və şərtləri nəzərdən keçirir.
Investor riskli kapitala malik olan təşkilat, qarşılıqlı fond, investisiya trastı və ya
analoji müəssisə olsa belə, törəmə müəssisə konsolidasiyadan çıxarılmalıdır.
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Törəmə müəssisənin həyata keçirdiyi fəaliyyətlər qrupa daxil olan digər
müəssisənin fəaliyyətindən fərqlənirsə, həmin törəmə müəssisə konsolidasiyadan
kənarlaşdırılmalıdır.
Əsas müəssisə, investisiya obyektinin maliyyə və əməliyyat siyasətini idarə
etmək səlahiyətini itirdiyi zaman o, həmin müəssisə üzərində nəzarəti itirir. Nəzarət
mütləq və ya nisbi mülkiyyət səviyyəsində dəyişikliyin baş verib-verilməməsindən
asılı olmayaraq itirilə bilər.
Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatı hazırlayarkən müəssisə
anoloji aktiv, öhdəlik, kapital, gəlir və xərc maddələrini sətirbəsətir toplamaqla əsas
və onun törəmə müəssisələrinin maliyyə hesabatlarını birləşdirir. Birləşdirilmiş
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatı qrup haqqında maliyyə məlumatlarının vahid
iqtisadi subyekt kimi təqdim edilməsi üçün aşağıdakı addımlar atılmalıdır:
• əsas müəssisənin hər bir törəmə müəssisəyə qoyduğu investisiyaların balans
dəyəri və əsas müəssisənin hər bir törəmə müəssisənin kapitalındakı payı ləğv
edilir;
• birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) törəmə müəssisənin hesabat dövrü üzrə
mənfəət və ya zərərində azlıqların payı müəyyənləşdirilir;
• birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) törəmə müəssisənin xalis aktivlərindəki
azlıqların payı əsas müəssisənin onlarda olan səhmdar payından ayrıca olaraq
müəyyənləşdirilir.
Xalis aktivlərdəki azlıqların payı aşağıdakılardan ibarətdir:
a) ilkin birləşmə tarixində 18№-li MMUS-na uyğun olaraq hesablanmış həmin
azlıqların payı;
b) birləşmə tarixindən etibarən azlıqların kapitalda dəyişiklər üzrə payı.
Potensial səsvermə hüquqları mövcud olduqda, əsas müəssisəyə və azlıqların
payına aid edilən mənfəət və zərərlərin və kapitalda dəyişikliklərin nisbəti cari
mülkiyyət maraqları əsasında müəyyənləşdirilir və potensial səsvermə hüquqlarının
mümkün icrasını və konversiyasını əks etdirmir.
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Qrupdaxili qalıqlar, əməliyyatlar, gəlir və xərclər bütövlükdə ləğv edilir.
Qrupdaxili əməliyyatlardan yaranan ehtiyatlar və əsas vəsaitlər kimi aktivlərin
tərkibində tanınan mənfəət və zərərlər bütövlükdə ləğv edilir. Qrupdaxili zərərlər
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarında tanınmalı olan qiymətdən
düşməni göstərə bilər. Qrupdaxili əməliyyatlar nəticəsində mənfəət və zərərlərin ləğv
edilməsindən yaranan müvəqqəti fərqlərə “Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə”
4№-li MMUS tətbiq edilir.
Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında
istifadə olunan müəssisənin və onun törəmə müəssisələrinin maliyyə hesabatları eyni
hesabat tarixində hazırlanmalıdır. Əsas müəssisə ilə törəmə müəssisənin hesabat
tarixləri arasında fərq olduqda, törəmə müəssisə konsolidasiya məqsədləri üçün
əsasms hesabat tarixinə uyğun olan əlavə maliyyə hesabatlarını hazırlayır.
Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı
istifadə olunan törəmə müəssisənin maliyyə hesabatları əsas müəssisənin maliyyə
hesabatlarının hazırlandığı hesabat tarixindən fərqli olaraq hazırlandıqda, həmin
tarixə əsas müəssisənin maliyyə hesabatlarının tarixi arasında baş verən əhəmiyyətli
əməliyyatlar və ya hadisələrin təsiri ilə bağlı düzəlişlər edilməlidir. Istənilən halda,
törəmə müəssisənin və əsas müəssisənin hasabat tarixləri arasındakı fərq 3 aydan
artıq olmamalıdır. Hesabat dövrlətinin müddətləri və hesabat tarixləri arasındakı hər
hansı fərqlər müxtəlif dövrlərdə eyni olaraq qalmalıdır.
Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatı oxşar əməliyyatlara və oxşar
hallarda baş verən digər hadisələrə vahid uçot siyasətinin tətbiq edilıməsilə
hazırlanmalıdır.
Əgər qrupun üzvü olan müəssisə oxşar əməliyyətlara və oxşar hallarda baş verən
digər hadisələrə qəbul olunmuş uçot siyasətindən fərqli uçot siyasətini tətbiq edərsə,
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatı hazırlanarkən onun maliyyə
hesabatlarına müvafiq düzəlişlər edilməlidir.
Törəmə müəssisənin gəlir və xərcləri 18№-li MMUS-da göstərildiyi kimi
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatı alış tarixindən başlayaraq daxil
edilir. Törəmə müəssisənin gəlir və xərcləri, əsas müəssisənin törəmə müəssisə
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üzərində nəzarəti itirdiyi tarixə qədər birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatına daxil edilir. Törəmə müəssisənin xaric olmasından əldə olunan
daxilolmalar ilə onun xaricolma tarixinə olan balans dəyəri arasındakı fərq o
cümlədən törəmə müəssisəyə aid olan və “Xarici valyuta məzənnələrində
dəyişikliklərin uçotu üzrə” 22№-li MMUS-na uyğun olaraq, kapitalda tanınan hər
hansı mübadilə fərqinin ümumi məbləği, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) mənfəət
və zərərlər haqqında hesabatda törəmə müəssisənin xarıcolması üzrə mənfəət və ya
zərər kimi tanınır.
Müəssisə törəmə müəssisə kimi fəaliyyətini dayandırdığı zaman törəmə
müəssisəyə investisiya qoyuluşunun həmin tarixə olan balans dəyəri onun keçmiş
əsas müəssisəsinin maliyyə hesabatında təqdim edilən maliyyə aktivinin ilkin
qiymətləndirilməsində müəyyən edilən ilkin dəyəri hesab edilməlidir.
Azlıqların payı birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarında
kapitalın

daxilində

əsas

müəssisənin

səhmdarlarının

kapitalından

ayrılıqda

açıqlanmalıdır.
Mənfəət və zərər əsas müəssisənin səhmdarlarına və azlıqların payına aid
olunur. Bunların hər ikisi kapital maddələri olduğuna ğörə, azlıqların payına aid
olunan məbləğ gəlir və ya xərc deyildir.
Azlıqlara aid edilən zərərlər azlıqların törəmə müəssisənin kapitalında olan
payından artıq olarsa, həmin zərərlər, azlıqların bu zərərləri bərpa etmək üçün
öhdəliyini daşıdığı və bu məqsədlə əlavə kapital qoymaq imkanına malik olduğu
hallar istisna olmaqla, çoxluğun payına aid edilməlidir. Əgər törəmə müəssisə daha
sonra mənfəət əldə edərsə, bu mənfəət əvvəllər çoxluqlar tərəfindən ödənilmiş
azlıqların zərərləri bərpa edilənədək çoxluqların paylarına aid edilir.
Əgər

törəmə müəssisə azlıqların tərəfindən saxlanılan və kapital kimi

təsnifləşdirilən kumulyativ imtirazlı səhmlərə malikdirsə, əsas müəssisə bu cür
səhmlər üzrə dividentlərin bəyan olunub-olmamasından asılı olmayaraq, həmin
dividentlərə düzəliş etdikdən sonra özünün mənfəət və ya zərər payını hesablayır.

167

Mühasibat hesabatı

8.5. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatının hazırlanması
prinsipləri
Beynəlxalq Standartlara

uyğun olaraq birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)

maliyyə hesabatları müəyyən prinsiplərə və metodlara, başqa sözlə, müəyyən
tələblərə cavab verməlidir.
Tamlıq prinsipi: Bütün aktivlər, öhdəliklər, gələcək dövrlərin xərcləri,
konsolidə edilmiş qrupların gələcək dövrlərinin gəlirləri ana şirkətin payından asılı
olmayaraq tam həcmdə qəbul edilir. Azlıqların payı balansda müvafiq başlıqla ayrıca
maddə şəklində göstərilir.
Xüsusi kapital prinsipi: Ana şirkət və övlad müəssisələr vahid iqtisadi subyekt
kimi qeydə alındığı üçün xüsusi kapital konsolidə edilmlş müəssisələrin səhmlərinin
balans dəyərilə müəyyənləşdirilir. Bu qayda fəaliyyətin maliyyələşmə nəticələrinə və
ehtiyatlara da şamil edilir.
Ədalətli və səhih qiymətləndirmə prinsipi: Konsolidə edilmiş hesabat
anlaşıqlı formada aydın və salis şəkildə təqdim olumalıdır. Eyni zamanda belə
hesabat qrupa daxil olan müəssisələrin aktivləri, öhdəlikləri, maliyyə vəziyyəti,
mənfəət və zərərlər haqqında dürüst və səhih məlumatlar verməlidir.
Konsolidasiya metodlarından və qiymətlərindən istifadənin daimiliyi,
fəaliyyətdə olan müəssisə prinsipi: Konsolidasiya metodları uzun müddət ərzində
tətbiq edilməlidir. Belə ki, müəssisə öz fəaliyyətini uzun müddət ərzində davam
etdirir və onu dayandırmaq niyətində deyildir. Müstəsna hallarda kənarlaşmalara yol
verilə bilər və bu kənarlaşmalar müvafiq əsaslandırmalarla hesabata əlavələrdə
açıqlanmalıdır. Bu prinsiplər konsolidə edilən hesabatların olunmasının həm
formalarına həm də metodlarına şamil edilir.
Əhəmiyyətlilik prinsipi. Belə bir prinsip, şirkəti maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti
haqqında qərarların qəbuluna, yaxud dəyişdirilməsinə təsir göstərən bəzi maddələrin
kəmiyyətinin açıqlanmasını nəzərdə tutur.
Qiymətləndirmənin vahid metodu. Konsolidə edilmiş şirkətin aktivləri,
passivləri, gələcək dövrün xərcləri, mənfəət və zərərlər tam şəkildə qeydə alınmalıdır.
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Əsas məsələ bundadır ki, ana şirkətin və övlad müəssisənin aktivləri və passivləri
konsolidə edildikdə, ana şirkətdə tədbiq olunan vahid metodoloji qiymətlərlə
qiymətləndirilməlidir. Ana şirkətin əməl etdiyi qanunvericilikdə nəzərdə tutulan
qiymətləndirmə metodları konsolidə edilmiş hesabat formalaşdırılıqda tətbiq
olunmalıdır.
Tərtib olunmanın vahid tarixi: Konsolidə edilmiş hesabat ana şirkətinin
balansının tərtib olunduğu tarixə əks etdirilməlidir. Övlad müəssisənin hesabatlarının
göstəriciləri də konsolidə edilmiş hesabatın tarixinə yenidən hesablanmalıdır.
Alman qanunvericiliyində konsolidə edilmiş balanslar tərtib olunduqda,
sadalanan prinsiplərdən başqa, aşağıdakılar da nəzərdə tutulur:
• saldolaşdırmanın qadağan edilməsi;
• balansın strukturun sabitliyi;
• əvvəlki illərə görə göstəricilərinin verilməsi;
• balans maddələrinin yenidən qruplaşdırılmasına yol verilməməsi;
• fəaliyyətin

bir

neçə

sferası

mövcud

olduqda

balansın

strukturunun

genişləndirilməsi;
• zəruri hallarda əlavə qrupların ayrılması;
• qəbul edilmiş maddələrdə məzmunu açıqlanmayan yeni maddələrin balansa
daxil edilməsi;
• əsas kapitalın dinamikasının əks etdirilməsi;
• bir ildən yuxarı ödənilmə müddəti olan borc öhdəliklərinin məbləğlərinin
göstərilməsi;
• bir ilə qədər ödənilmə müddəti olan borc öhdəliklərinin məbləğlərinin
göstərilməsi;
• alınmış avansların məbləğinin ayrıca əks etdirilməsi;
• qoyulmuş kapital üzrə ödənilməyən haqq məbləğlərinin qeydə alınması;
• ehtiyat fondunun tərkibini əks etdirən xüsusi maddələrin daxil edilməsi;
• “Xüsusi kapitalı üstələyən zərər” maddəsinin ayrıca verilməsi.
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Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarınin qurulmasına əsaslanan

sadalanan

prinsiplərin bir qismi MMUS-da öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda konsolidə edilmiş
maliyyə hesabatları etibarlılıq, tamlıq, ardıcıllıq, müqaisəlilik, hesabat dövrü və
maliyyə hesabatının rəsmiyyətə salınması kimi tələblərə cavab verməlidir.
8.6. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) mühasibat balansının, mənfəət və zərərlər
haqqında hesabatın strukturu
Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) mühasibat balansının bir sıra göstəriciləri
ana təşkilatın və övlad müəssisənin hesabat göstəricilərinin sətirbəsətir cəmlənməsi
yolu ilə əldə olunur.
Bu zaman konsolidə edilmiş balansa daxil edilmir:
• Ana təşkilatın övlad cəmiyyətlərin nizmnamə kapitalına qoyduğu maliyyə
qoyuluşları və müvafiq sürətdə övlad cəmiyyətlərin nizamnamə kapitalının ana
təşkilatla mənsub olan hissəsi;
• Ana təşkilatla övlad cəmiyyətlər arasında, həmçinin qrupa daxil olan övlad
cəmiyyətləri arasındakı əməliyyatlardan alınan mənfəət və zərər;
• Ana təşkilatla övlad cəmiyyətlər arasında, həmçinin qrupa daxil olan övlad
cəmiyyətləri arasında debitor və kreditor borclarını əks etdirən göstəricilər;
• Övlad cəmiyyətlər tərəfindən ana təşkilata, habelə ana təşkilat tərəfindən
özünün tabelçiliyində olan övlad cəmiyyətlərə ödənilən dividendlər: konsolidə
edilmiş maliyyə hesabatında yalnız həmin qrupa daxil olmayan təşkilatlara və
şəxslərə ödənilən dividendlər əks etdirilir;
• Ana təşkilat səhmdar cəmiyyətin səsvermə hüququ olan səhmlərin 50 faizdən
azına malik olduqda, qrupun fəaliyyətinə aidiyyəti olmayan aktivlərin və
passivlərin bir hissəsi.
Əgər ana təşkilatın və övlad cəmiyyətlərin maliyyə hesabatları birləşdirilən
zaman baş təşkilatın övlad təşkilata maliyyə qoyuluşlarının balans qiyməti övlad
cəmiyyətlərin səhmlərinin nominal dəyərindən fərqlənərsə, onda aradakı fərq
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konsolidə edilmiş balansda “Övlad cəmiyyətlərin işgüzar imici” adlı ayrıca maddə
şəklində qeydə alınmalıdır. Əgər övlad cəmiyyətlərin səhmlərinin nominal dəyəri ana
təşkilatlın övlad cəmiyyətə maliyyə qoyuluşlarının nominal dəyərindən aşağı olarsa,
onda “övlad cəmiyyətlərin işgüzar imici” maddəsi konsolidə edilmiş hesabatın
“qeyri-maddi aktivlər” qrupunda əks etdirilməlidir. Əgər övlad cəmiyyətlərin
səhmlərinin nominal dəyəri ana təşkilatın övlad müəssisələrə maliyyə qoyuluşunun
balans dəyərini üstələyirsə, onda “övlad cəmiyyətlərin işgüzar imici” adlı maddə
konsolidə edilmiş balansın 3-cü “Kapital” və 4-cü “Uzunmüddətli öhdəliklər” adlı
bölmələrinin arasında göstərilir.
Konsolidə edilmiş mühasibat balansında azlıqların payı övlad cəmiyyətin
hesabat tarixinə kapitalının kəmiyyətindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Hesabat
tarixinə övlad cəmiyyətin kapitalının kəmiyyəti kimi mühasibat balansının “Cəmi
kapital” adlı bölməsinin yekunu əsas götürülür.
Bütün hallarda “Kapital” adlı bölməsinin yekunundan “Sosial sferanın fondları”
və “Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar” çıxılmalıdır.
Konsolidə edilmiş mühasibat balansında azlıqların payı göstəricisi “Azlıqların
payı” adlı sətirdə uçota alınmalıdır.
Ana təşkilatın və övlad cəmiyyətin mühasibat hesabları birləşdirildikdə mənfəət
və zərərlər haqqında konsolidə edilmiş hesabata aşağıdakılar daxil edilmir:
• Ana təşkilatla övlad cəmiyyətlər, eyni zamanda qrupa daxil olan övlad
cəmiyyətlər arasında məhsul (mallar, iş və xidmətlər) satışından gəlirlər,
həmçinin eyni ana təşkilatın övlad cəmiyyətləri arasında həmin satışla bağlı
xərclər;
• Övlad cəmiyyətlərin ana təşkilata, habelə qrupa daxil olan digər cəmiyyətlərə,
eyni zamanda ana təşkilatın özünün övlad cəmiyyətlərinə ödədiyi dividendlər:
konsolidə edilmiş hesabatlarda yalnız həmin qrupa daxil olmayan təşkilat və
şəxslərə ödəniləsi dividendlər öz əksini tapır;
• Ana təşkilatla övlad cəmiyyətlər, habelə həmin qrupa daxil olan övlad
cəmiyyətlər arasında meydana gələn istənilən gəlirlər və xərclər;
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• Övlad cəmiyyətlərin ana təşkilatın fəaliyyətinə aid edilməyən gəlir və xərcləri
hissəsində maliyyə nəticələri.
Mənfəət və zərərlər haqqında konsolidə edilmiş maliyyə hesabatında azlıqların
payı ana təşkilata mənsub olmadan övlad cəmiyyətin fəaliyyətinin maliyyə
nəticəsinin kəmiyyətinin xarakterizə edir. Mənfəət və zərərlər haqqında konsolidə
edilmiş maliyyə hesabatı tərtib etmək üçün azlıqların payı hesabat dövrü ərzində
övlad

cəmiyyətin

bölüşdürülməmiş

mənfəətinin

və

ödənilməmiş

zərərinin

kəmiyyətindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir.
Mənfəət və zərərlər haqqında konsolidə edilmiş maliyyə hesabatında azlıqların
payı göstəricisi ayrıca maddə şəklində qeydə alınmalıdır:
• Onların siyahisi (tam adı), dövlət qeydiyyat yeri, yaxud təsərrüfat fəaliyyətinin
aparıldığı yer, ana təşkilatın övlad və asılı cəmiyyətlərdə iştirak payı, səsvermə
hüququ olan səhmlərin (nizamnamə kapitalı) ana təşkilata mənsub olan hissəsi;
• Qrupun maliyyə vəziyyətinə təsir göstərən dəyər qiyməti və onun fəaliyyətinin
maliyyə göstəriciləri. Asılı cəmiyyətlər üzrə qeyd olunanlardan başqa, onların
nizamnamə kapitalının kəmiyyəti də əks etdirilməlidir.
Övlad cəmiyyətə malik olan və təsərrüfatçılıq hüququna əsaslanan unitar
müəssisələrdə zəruri hallarda konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları tərtib edə
bilərlər.
Könüllük prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən təşkilatların hüquqi şəxslərinin
birliyi (ittifaqlar, assosiasiyalar) özlərinin təsis sənədlərinə müvafiq sürətdə konsolidə
edilmiş maliyyə hesabatlarını tərtib etmək hüququna malikdirlər.
Konsolidə edilmiş mühasibat balansına və konsolidə edilmiş mənfəət və zərərlər
haqqında hesabata əlavələrdə aşağıdakı informasiyalar əks etdirilə bilər:
• Konsolidə edilmiş mühasibat balansının seçilmiş formalarında aparılan
dəyişiklik;
• Mənfəət və zərərlər haqqında konsolidə edilmiş maliyyə hesabatı formasında
aparılan dəyişiklik və bu dəyişiklikləri doğuran səbəblər;
172

Sifariz Səbzəliyev

• Aktivlərin və öhdəliklərin, gəlirlərin və xərclərin yenidən hesablanması
nəticəsində əmələ gələn fərqlər;
• Ana təşkilatda mövcüd olan yalnız asılı cəmiyyətlərin sayı və i.a.

8.7. Xarici övlad müəssisələrin birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatının xüsusiyyətləri
Konsolidasiya –müəyyən əlamətlər üzrə bəzi elementlərin birləşdirilməsi
deməkdir. Konsolidasiyanın zəruriliyi iqtisadi məqsədin uyğunluğundan irəli gəlir.
Sahibkarlar bir çox hallarda bir nəhəng korporasiya əvəzinə, hüquqi cəhətdən
müstəqil, lakin iqtisadi cəhətdən biri-birilə əlaqədə olan bir neçə kommersiya
strukturunun yaradılmasına üstünlük verirlər. Bunun köməyilə vergi ödənişlərində
müəyyən qənaət əldə olunur, biznesin aparılmasında risk dərəcələri aşağı düşür,
kapitalın və təchizat bazarlarının yeni formalarının mənimsənilməsində çox böyük
mobilliyə nail olunur və s. Konsolidə edilmiş hesabatların əsas iki xüsusiyyətini qeyd
etmək olar:
1. O,

hüquqi

cəhətdən

Konsolidasiyanın

müstəqil

başlıca

sayılan

məqsədi

təşkilatın

vergiyə

cəlb

hesabatı

deyildir.

olunan

mənfəəti

müəyyənləşdirmək deyildir. Burada başlıca məqsəd korporativ ailənin
fəaliyyəti haqqında ümumi təsəvvür əldə etməkdən ibarətdir. Başqa sözlə o,
aşkar analitik istiqamət xarakteri daşıyır.
2. Konsolidasiya heç də qrupun tabelçiliyində olan təşkilatların maliyyə
hesabatlarının eyni adlı maddələrinin cəmlənməsi deyildir. Korporativ ailənin
üzvləri arasındakı sövdələşmələr konsolidə edilmiş hesabatlara daxil edilmir.
Burada yalnız öhdəliklər və aktivlər, habelə üçüncü şəxslərlə əməliyyatlardan
alınan gəlir və xərclər göstərilir.
Konsolidasiya ideyasının reallaşdırılmasında şəksiz liderlik ABŞ-a məxsusdur.
Bilavasitə bu ölkədə XIX əsrin ortalarından başlayaraq, kapitalın təmərküzləşməsinin
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coşqun prosesi müşahidə edilirdi. Artıq həmin dövrdə bir şirkət, digər şirkətinin
qurbanına çevrilirdi.
XX əsrin əvvəllərində konsolidasiya praktikada artıq geniş yayılmağa
başlanılmışdı. Bu prosesə bir sıra səbəblər təsir göstərirdi: şirkətlərin birliklərinin
qovuşması, holdinq biznesinin inkişafı, nəhəng fond birjalarının konsolidasiya
ideyasının bəyənilməsi və i.a.
Avropa konsolidasiyası xeyli gec tətbiq olunmağa başladı. Məsələn, İngiltərədə
ilk konsolidə edilmiş hesabat 1907-ci ildə hazırlanmışdır. Birinci qanuniləşdirilən
hesabat isə1947-ci ildə meydana gəlmişdir.
Almaniyada konsolidə edilmiş hesabatların tərtib olunması praktikasına XX
əsrin 30-cu illərinə qədər ümumiyyətlə təsadüf olunmurdu. Yalnız 1965-ci ildə
konsolidasiya məcburi uçot proseduru kimi elan edildi.
Konsolidasiyanın başlıca məqsədi necə bir vahid iqtisadi qurum kimi qrup
haqqında

informasiyaları

əməliyyatların

və

təqdim

onların

etməkdən

nəticələrinin

ibarətdir.
istisna

Bunun

olunmasına

üçün

təkrar

yönəldilən

konsolidasiyanın müəyyən proseduraları həyata keçirilir.
Konsolidasiya zamanı övlad, birgə nəzarət olunan və asılı cəmiyyətlər arasında
bölgü həyata keçirilməlidir. Hesabatın məlumatları tam konsolidasiya metodu,
başqa sözlə, onların tam kəmiyyətindən istifadə edilməklə qrupun hesabatına daxil
edilməlidir. Ikinci metod proporsional konsolidasiya metodu adlanır. Bu metoda
görə hesabatın məlumatlarından ana şirkətin iştirak payına mütənasib olaraq istifadə
olunur. Üçüncü- asılı cəmiyyət Equitu metodu- kapitalda pay metodu vasitəsilə
konsolidasiya edilir.
Tam konsolidasiya metodu: Övlad cəmiyyətlərin konsolidasiya prosesinin əsas
tərkib hissəsi konsolidə edilmiş balans və konsolidə edilmiş maliyyə nəticəlri
haqqında hesabat tərtib etməkdən ibarətdir. Konsolidə edilmiş balans tərtib
olunduqda ana və övlad cəmiyyətlərin balansları əvvəlcə maddələr, daha sonra
sətirbəsətir birləşdirilir. Bundan sonra konsolidasiyanın düzəliş prosedurları həyata
keçirilir. Belə düzəlişlərə aiddir:
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• Kapitalın konsolidə edilməsi;
• Öhdəliklərin konsolidə edilməsi;
• Aralıq nəticələrin çıxarılması.
Maliyyə nəticələri haqqında konsolidə edilmiş hesabat konsolidə edilmiş balansa
anoloji qaydada tərtib edilir. Başqa sözlə, əvvəlcə konsolidə edilmiş cəmiyyətlərin
maliyyə nəticələri haqqında hesabatlar toplanır. Daha sonra qrupdaxili əməliyyatlar
nəticəsində meydana çıxan gəlir və xərclərin çıxılması proseduruna başlanılır.
Konsolidasiya prosesinin başlanması ilə əlaqədar hesabatlar toplanıldıqda övlad
şirkətin kapitalında ana şirkətin iştirak payı balansa düşür, nəticədə ikili hesab əmələ
gəlir. Belə bir halı istisna etmək üçün kapitalın konsolidasiyası zəruridir.
Qərb ölkələrin uçot praktikasında satınalma prosesinin xarakterindən asılı olaraq
aşağıdakı iki metoddan biri həyata keçirilir:
• Səhm paketlərinin satınalınması metodu: Bu prosesə görə hər hansı bir ana
şirkətdə, yaxud digər övlad cəmiyyətdə içtirak payını satın almaq nəzərdə
tutulur. Belə bir halda satınalma ilə əlaqədar maliyyə vəsaitləri qrupun
hüdudlarını aşır və kapitalın payının əvvəlki sahibinə yönəldilir.
• Mənafelərin birləşdirilməsi (qovuşması metodu): Bu metoddan hər iki
cəmiyyətin bərabər hüquqla qovuşulması hallarında istifadə edilir. Daha
konkret desək, alış qiyməti ödənilmir, qarşılıqlı mübadilə isə paylarla həyata
keçirilir, son nəticədə satıcıları müəyyənləşdirmək imkanı olmur.
Adətən birinci metoddan (alış metodu) daha çox istifadə edilir. Belə ki, uçot və
hesabatın beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq həmin metodun tətbiqi bir sıra əlavə
şərtlərin və məhdudiyyətlərin ciddi sürətdə yerinə yetirilməsi iıə əlaqədardır.
Kapitalların konsolidasiyası iki mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələdə
payın satın alınmasının dəyəri ilə övlad cəmiyyətin kapitalının müvafiq hissəsi
arasındakı fərq müəyyənləşdirilir. Ikinci mərhələdə payın satın alınmasının dəyəri ilə
övlad cəmiyyətin kapitalı arasındakı tapılan kənarlaşma onların bazar dəyərlərindən
asılı olaraq aktivin müvafiq maddələri arasında bölüşdürülür. Bundan sonra
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“firmanın qiyməti” əmələ gəlir. Bu fərq həm müsbət, həm də mənfi ola bilər (çox
nadir hallarda mənfi).
Firmanın

qiyməti

konsolidə

edilmiş

balansının

uzunmüddətli

aktivlər

bölməsində “Qeyri-maddi aktivlər” adlı maddədə qeydə alınır. Bu qiymət uçot
siyasətindən asılı olaraq, 5 ildən 20 ilədək müddət ərzində bərabər hissələrlə silinə
bilər. Son nəticədə kapitalın konsolidasiyası zamanı qrup daxilində kapitalın hərəkəti
ilə bağlı bütün mövqelər çıxılır və konsolidə edilmiş balansın müxtəlif mövqelərinin
miqdarca əhəmiyyəti müəyyənləşdirilir.
Qrupun balansına onun müəssələrinin tərkibinə daxil olmayan, yalnız “üçüncü
şəxslərə” aidiyyəti olan göstəricilər salına bilər. Bununla əlaqədar olaraq
“konsolidasiya edilən öhdəliklər” daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman qrupa
daxil olan müəssələrinin biri-birinə olan borcları da yekundan çıxılmalıdır. Belə
borclara aiddir: qrup müəssisələrinin biri-birinə verdiyi borclar və kreditlər, avans
ödənişləri, debitor, kreditor və s. Borclar, qiymətli kağızlara qoyuluşlar, qrup
cəmiyyətlərinin gələcək dövrlərinin gəlir və xərcləri. Əgər ehtiyatların yaradılmasına
ehtiyac varsa, həmin ehtiyatlar da yekundan çıxılmaqla hesablanmalıdır.
Əgər bir müəssisənin debitor borcu qrupa daxil olan müəssisədə borc kimi qeydə
alınmışdırsa, onda konsolidasiya zamanı hər iki mövqe müəssisələr arasında yenidən
hesablanılır.
Problem buradadır ki, müəssisələr arasında yenidən hesablanası mövqelər öz
kəmiyyətinə görə həmişə eyni olmur. Səbəbləri belə izah etmək olar: məsələn, bir
müəssisə malların yola salınması üzrə debitor borclarını uçotda qeydə almışdır, digər
müəssisə isə hesabat tarixinədək heç nə almamışdır, müvafiq sürətdə malsatanlarla
hesablaşmalar

üzrə

borcu

göstərə

bilməmişdir.

Fərqlər,

müxtəlif

valyuta

məzənnələrindən, istifadə, bank köçürmələrinin davamlılığı və s. səbəblər üzündən
baş verə bilər (məsələn, bir müəssisə kreditor borcunu ödəmişdir, digəri isə
köçürməni ala bilməmişdir). Belə hallarda səbəblərdən asılı olaraq yaranan fərqlər
düzəlişə məruz qalır və maliyyə nəticələrinə təsir göstərmir. Bəzən həmin fərqlər
maliyyə nəticələri haqqında hesabatda ayrıca maddə şəklində qeydə alınır.
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“Aralıq nəticələrin” çıxarılması metodu: Bəzən bir qrupun cəmiyyəti digərinə,
məsələn, əmlak obyekti satır, nəticədə birisi satışdan pul vəsaiti əldə edir, digəri isə
satınalma ilə bağlı xərc çəkməli olur. Əmlakın satınalma xərcləri onun ilkin dəyərini
təcəssüm etdirir. Eyni zamanda konsolidasiya nöqteyi- nəzərindən ayrıca cəmiyyət,
qrupun müstəqil olmayan bölməsi kimi nəzərdə tutulur və satış hələlik baş
tutmamışdır. Satış o zaman baş tutmuş sayılır ki, məhsullar, yaxud xidmətlər “üçüncü
tərəf” vasitəsilə müəssisəyə satılmış olsun. Son nəticədə qrupun bir cəmiyyəti
tərəfindən digər cəmiyyətdən saın alınan əmlakın dəyər qiyməti satılmamış, yaxud
aralıq nəticənin artırılmış, yaxud azadılmış kəmiyyəti hesab olunur (aralıq mənfəət
götürüldükdə azalır, zərər çəkildikdə isə artır).
Mütənasib konsolidasiya metodu: Yuxarıdakı övlad müəssisələr üçün tətbiq
olunan tam konsolidasiyanın tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirilmişdir. Qeyd
etdiyimiz kimi, birgə nəzarət olunan cəmiyyətlərin və birgə fəaliyyətin konsolidə
edilmiş hesabatlara daxil edilməsi konsolidasiyanın mütənasib metodundan istifadə
etməklə həyata keçirilir. Bu metod özünün mahiyyətinə və ardıcıllığına görə tam
konsolidasiya metodu ilə demək olar ki, eynidir. Fərq bundadır ki, birgə nəzarət
olunan cəmiyyətin əmlakı və öhdəlikləri, xərclər və fəaliyyətin nəticələri
konsolidasiyanın birinci mərhələsində maddələr və sətirlər üzrə məbləğlər tam
kəmiyyətlə deyil, müvafiq cəmiyyətdə qrupun payına mütənasib kəmiyyətlə qeydə
alınır.
Equitu (kapitalda pay) metodu: Asılı cəmiyyətlərin konsolidə edilmiş
hesabata daxil edilməsi üsulu övlad müəssisələrin hesablarının konsolidasiyasından
fərqlənir. Qeyd olunduğu kimi, MHBS-na uyğun olaraq kapitalda pay metodunun
köməyilə konsolidə edilən hesabatlara daxil edilir. Həmin metodun ilkin tətbiqinin
hesabat tarixi qismində qeydiyyat tarixi əsas götürülməlidir.
Asılı cəmiyyətin birinci ilində iştirak, onun əldə olunmasına çəkilən xərclərin
ilkin dəyəri ilə əks etdirilir. Sonrakı dövrlərdə iştirakın dəyər qiyməti onun balans
dəyərinə istinad edəcək. Bu qiymət, müvafiq sürətdə alınan mənfəətin (yaxud zərərin)
məbləğində azalacaq və ödənilən divident məbləğində azalmağa doğru meyl edəcək.
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FƏSİL 9. TƏŞKILATLARIN BIRGƏ FƏALIYYƏTI HAQQINDA MALIYYƏ
HESABATI
9.1. “Təşkilatların birgə fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatları üzrə” 21№-li
MMUS-ın təyinatı, məqsədi və tətbiqi sahəsi
9.2. Birgə fəaliyyətin formaları
9.3. Sahibkarın maliyyə hesabatları
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9.4. Standartda verilən informasiyaların açıqlanması
9.1. “Təşkilatların birgə fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatları üzrə” 21№-li
MMUS-ın təyinatı, məqsədi və tətbiqi sahəsi
“Təşkilatların birgə fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatları üzrə”

21 №-li

MMUS Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 29 dekabr 2007-ci il tarixli
əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bu Standart “Birgə müəssisələrdə iştirak payı” adlı 31№-li
MUBS-na əsaslanmışdır.
21 №-li Standartın məqsədi asılı və ya törəmə müəssisə kimi deyil, birgə
müəssisə kimi müəyyən edilən qurumlarda iştirak payı sahiblərinin maliyyə
hesabatlarının hazırlanması üçün tətbiq etməli olduqları təcrübənin müəyyən
olunmasıdır.
Adı

çəkilən

Standart,

Uçot

Qaydaları

nəzərə

alınmaqla,

Azərbaycan

Respublikasının Mühasibat Uçotu haqqında Qanunun 10-cu maddəsində müəyyən
edilmiş kommersiya təşkilatları tərəfindən hazırlanan illik maliyyə hesabatları və
birləşdirilmiş (konsolidə ediliş) maliyyə hesbatlarına tətbiq edilir.
Mühasibat uçotunu tənzimləyən qüvvədə olan normativ-hüquqi aktlar ilə bu
Standart arasında ziddiyət yarandığı halda hazırki Standart tətbiq edilməlidir.
Adı çəkilən Standart, birgə müəssisə tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatların
növündən asılı olmayaraq sahibkar və investorların birgə müəssisələrdə iştirak
paylarının və onların maliyyə hesabatlarında birgə müəssisələrin aktiv, öhdəlik, gəlir
və xərclərinin uçotu üçün tətbiq olunmalıdır. Lakın, bu Standart sahibkarların, ilkin
tanınma zamanı mənfəət və zərərlər haqqında hesabat vasitəsilə ədalətli dəyər
əsasında qiymətləndirilən, yaxud satış üçün nəzərdə tutlmuş kimi aşağıdakı
təşkilatlara məxsus birgə nəzarət edilən müəssisələrdəki paylarına tətbiq edilmir:
• riskli kapital növlü təşkilatlar;
• qarşılıqlı fondlar, investisiya paylı fondlar və analoji strukturlar, o cümlədən
investisiya növlü sığorta fondları.
179

Mühasibat hesabatı

Bu cür investisiyalar ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməli, ədalətli dəyərdəki
dəyişikliklər isə onların baş verdiyi dövrdə mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda
tanınmalıdır.
Birgə nəzarət edilən müəssisədə iştirak payı olan sahibkar aşağıdakı şərtləri
yerinə yetirdikdə, hazırkı Standartın proporsional konsolidasiya maddəsindəki
tələblərin icrasından azad olunur:
• pay, satış üçün nəzərdə tutulan kimi təsnifləşdirildikdə
• “Təşkilatların maliyyə hesabatları və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatları üzrə” 19№-li Milli Mühasibat Uçotu Standartının 11-ci maddəsində
birgə nəzarət edilən müəssisədə payı olan əsas müəssisəyə birləşdirilmiş
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını təqdim etməyə icazə verən istisna
tətbiq edildikdə;
• aşağıdakı qeyd olunanların hamısı tətbiq edildikdə:
a) sahibkar özü-özlüyündə digər müəssisənin tam, yaxud qismən
mülkiyyətində olan törəmə müəssisədir və onun mülkiyyətçiləri, o
cümlədən

əksər

hallarda

səsvermə

hüququna

malik

olmayan

mülkiyyətçiləri sahibkarın proporsional konsolidasiya üsulunu tətbiq
etməməsi barədə məlumatlandırılmışdırlar və buna etiraz etmirlər;
b) sahibkarın borc və kapital alətləri açıq bazarda ( yerli və regional
bazarlar daxil olmaqla, daxili və ya xarici fond birjasında, yaxud
birjadankənar bazarda) alınıb satılmır;
c) sahibkar açıq bazara hər hansı bir aləti emissiya etmək məqsədi ilə öz
maliyyə hesabatlarını qiymətli kağızlar üzrə komissiya və ya digər
nizamlayıcı orqanda qeydiyyatdan keçirməmişdir və hal-hazırda da
keçirmir;
d) sahibkarın əsas və ya hər hansı aralıq ana müəssisənin MMUS-na
uyğun olaraq ictimaiyyət üçün açıq olan birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) maliyyə hesabatları hazırlanır.
21№-li Standartda istifadə olunan terminlər aşağıdakı mənaları ifadə edir:
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Birgə müəssisəyə sərmayə qoyan investor birgə müəssisəyə aid tərəflərdən
biridir və həmin birgə müəssisə üzərində birgə nəzarətə malik deyildir.
Birgə nəzarət iqtisadi fəaliyyət üzərində nəzarətin müqavilə ilə razılaşdırılmış
formada birləşdirilməsidir və belə nəzarət yalnız həmin fəaliyyət üzrə strateji maliyyə
və əməliyyat qərarlarının qəbul edilməsində birgə nəzarəti aralarında bölüşdürən
tərəflərin (sahibkarların) yekdil razılığının tələb edildiyi halda mövcud olur.
Proporsional konsolidasiya elə uçot metodudur ki, onun vasitəsilə sahibkarın
birgə nəzarət edilən müəssisənin aktiv, öhdəlik, gəlir və xərclərinin hər birindəki payı
sahibkarın maliyyə hesabatlarında bənzər maddələrlə sətirbəsətir birləşdirir, ya da
onun maliyyə hesabatlarında ayrıca sətir maddələri olaraq qeyd edilir.
Sahibkar –birgə fəaliyyətin tərəflərindən biridir və həmin birgə fəaliyyət
üzərində birgə nəzarətə malikdir.
Nə proporsional konsolidasiyanın tətbiq edilməsi nəticəsində tərtib edilən
maliyyə hesabatları, nə də törəmə, asılı, yaxud birgə nəzarət edilən müəssisədə
sahibkar kimi iştirak payı olmayan müəssisənin maliyyə hesabatları fərdi maliyyə
hesabatları hesab olunmur.
Fərdi

maliyyə

hesabatları birləşdirilmiş

(konsolidə

edilmiş) maliyyə

hesabatlarından və sahibkarların birgə müəssisələrdəki payları proporsional şəkildə
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarından əlavə olaraq təqdim olunan hesabatlardır.
Fərdi maliyyə hesabatları bu hesabatlara birləşdirilməməli və ya onları müşayiət
etməməlidir.
19№-li MMUS-na uyğun olaraq konsolidasiyadan və ya hazırki Standartın 6-cı
maddəsinə uyğun olaraq proporsional konsolidasiya metodunun tətbiqindən azad
edilmiş müəssisələr öz fərdi maliyyə hesabatlarını yeganə maliyyə hesabatları kimi
təqdim edə bilərlər.

9.2. Birgə fəaliyyətin formaları
Birgə fəaliyyətlər müxtəlif forma və strukturlarda olur. 21№-li Standart birgə
fəaliyyət kimi ümumi təsvir olunan və onun tərifinə uyğun gələn üç geniş növü
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müəyyən edir: 1) birgə nəzarət edilən əməliyyatlar, 2) birgə nəzarət edilən aktivlər,
3) birgə nəzarət edilən müəssisələr. Aşağıdakı səciyyəvi xüsusiyyətlər birgə
fəaliyyətlərin bütün növlərinə aid edilir:
• İki və ya daha artıq sahibkar müqavilə şərtləri üzrə qarşılıqlı öhdəlik
daşıyırlar;
• Müqavilə şərtləri birgə nəzarəti təmin edir.
İnvestisiya obyekti olan müəssisə hüquqi baxımdan yenidən təşkil olunduqda,
və ya müflis vəziyyətinə düşdükdə, yaxud sahibkara vəsait ötürmə qabiliyyəti üzrə
ciddi uzunmüddətli məhdudiyyətlər altında fəaliyyət göstərdikdə, birgə nəzarət
aradan qaldırıla bilər. Əgər birgə nəzarət davam edirsə, bu hadisələr özlüyündə birgə
müəssisənin uçotunun hazırki Standarta uyğun olaraq aparılmasına kifayət qədər əsas
vermir.
Müqavılə razılaşmasının mövcud olması birgə nəzarəti təmin edən iştirak
paylarını, investorun əhəmiyyətli təsirə malik olduğu asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə
qoyulan

sərmayələrdən

fərqləndirilir

(bax:

“Asılı

təsərrüfat

cəmiyyətlərinə

investisiyaların uçotu üzrə” 20№-li MMUS). Birgə nəzarəti təmin edən müqavilə
razılığı olmadan həyata keçirilən heç bir fəaliyyət bu standartın məqsədləri
baxımından birgə fəaliyyət hesab edilmir.
Müqavilə razılıqı birgə fəaliyyət üzərində birgə nəzarətin yaradılmasını təmin edir.
Belə bir tələb hər hansı sahibkarın müəssisə fəaliyyəti üzərində birtərəfli nəzarətə
malik olmasının qarşısını alır.
Müqavilə razılığı sahibkarlardan birini birgə fəaliyyətin operatoru və ya meneceri
kimi müəyyən edə bilər. Operator birgə fəaliyyət üzərində nəzarətə malik deyil,
amma müqavilə razılığına uyğun olaraq, sahibkarlar tərəfindən razılaşdırılmış və ona
həvalə edilmiş maliyyə və əməliyyat siyasəti çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Əgər,
operatorun iqtisadi fəaliyyət üzrə maliyyə və əməliyyat siyasətini idarə etmək
səlahiyyəti varsa, o, fəaliyyətə nəzarət edir və bu fəaliyyət birgə fəaliyyət deyil,
operatorun törəmə müəssisəsi sayılır.
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Bəzi birgə fəaliyyətlərin əməliyyatlarında sahibkarın özlərindən hüquqi cəhətdən
asılı olan korporasiya, şərikli şirkət, başqa müəssisə, yaxud maliyyə strukturunun
yaranmasından deyil, sahibkarların şəxsi aktivlərindən və digər ehtiyatlarından
istifadə edilir. Hər bir sahibkar öz şəxsi əsas vəsaitlərindən (torpaq, tikili və
avadanlıqlarından) istifadə edir və öz şəxsi mal-material ehtiyatlarını yaradır. O,
həmçinin xərc və öhdəliklərinə görə məsuliyyət özü daşıyır və öz öhdəliyi olan
maliyyə resurslarını özü əldə edir. Birgə fəaliyyət sahibkarın analoji fəaliyyətləri ilə
yanaşı, sahibkarın işçiləri tərəfindən də həyata keçirilə bilər. Birgə fəaliyyər
razılaşması adətən birgə çəkilən xərclərin sahibkarlar arasında bölüşdürülməsi üçün
bir vasitədir.
Sahibkar birgə nəzarət edilən əməliyyatlarda öz iştirak payı ilə əlaqədar maliyyə
hesabatlarında aşağıdakıları tanımalıdır:
• Sahibkarın nəzarət etdiyi aktivləri və qarşılıqlı öhdəlikləri;
• Sahibkarın birgə müəssisənin mal və ya xidmətlərinin satışı ilə bağlı çəkdiyi
xərcləri və əldə etdiyi gəlir payını.
Aktiv, öhdəlik, gəlir və xərclər sahibkarın konsolidə edilmiş maliyyə hesabatını
təqdim etdiyi halda bu maddələrlə bağlı hər hansı bir düzəlişlər və ya digər
konsolidasiya prosedurları tələb olunmur.
Bəzi birgə fəaliyyətlər birgə fəaliyyətə ianə edilmış, və ya birgə fəaliyyətin
məqsədləri üçün alınmış və ya bu məqsədlərə yönəldilmiş bir və ya daha çox aktiv
üzərində sahibkarların birgə nəzarətini və çox vaxt birgə mülkiyyətini özündə əks
etdirir. Bu aktivlər sahibkarlara fayda gətirmək məqsədilə istifadə olunur. Hər bir
sahibkar həmin aktivlərdən alınan məhsuldan öz payını götürmək imkanına malikdir
və onlardan hər biri yaranmış xərclərin razılaşdırılmış hissəsini öz öhdəsinə götürür.
Həmin birgə fəaliyyətlərə sahibkarın özlərindən ayrı olan korporasiya, şərikli şirkət
və ya hər hansı digər müəssisə, yaxud maliyyə strukturunun yaradılması daxil edilmir.
Hər bir sahibkar birgə nəzarət edilən aktivlərdəki payı vasitəsilə gələcək iqtisadi
səmərələrdəki payı üzərində nəzarətə malikdir.
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Sahibkar birgə nəzarət edilən aktivlərdə olan öz iştirak payı ilə əlaqədar maliyyə
hesabatlarında aşağıdakıları tanımalıdır:
• Xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq təsnifləşdirilən birgə nəzarət edilən aktivlərdəki
payı;
• Daşıdığı hər hansı öhdəlikləri;
• Birgə fəaliyyətlə bağlı diğər sahibkarlarla birgə götürülmüş öhdəliklərdəki
payı;
• Birgə fəaliyyətin çəkdiyi hər hansı xərclərdəki olan payı ilə birlikdə birgə
fəaliyyətin məhsulundakı payını satışından və ya istifadəsindən əldə olunan hər
hansı gəliri;
• Birgə fəaliyyətdəki iştirak payı ilə bağlı çəkilən hər hansı xərcləri.
Aktiv, öhdəlik, gəlir və xərclər sahibkarların maliyyə hesabatlarında tanındığına
görə sahibkar, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını təqdim etdiyi
təqdirdə, bu maddələrlə bağlı heç bir düzəlişlər və ya digər konsolidasiya prosedurları
tələb olunmur.
Birgə nəzarət edilən aktivlərin uçotu, adətən, birgə fəaliyyətin hüquqi formasından
başqa, onun mahiyyətini və iqtisadi reallığını da əks etdirir.
Birgə nəzarət edilən müəssisə hər bir sahibkarın iştirak payı olan korporasiya,
şərikli şirkət və ya hər hansı digər formada yaranan fəaliyyətdir. Bu müəssisə, digər
müəssisələr kimi fəaliyyət göstərir, lakin sahibkarlar arasındakı mövcud olan
müqavilə razılığı, müəssisənin iqtisadi fəaliyyəti üzərində birgə nəzarəti təmin edir.
Birgə nəzarət edilən müəssisə birgə fəaliyyətin aktivlərinə nəzarət edir, öhdəlik və
xərclərini üzərinə götürür və gəlir əldə edir. O, öz adından müqavilələr bağlaya və
birgə fəaliyyətin məqsədləri üçün maliyyə resursları cəlb edə bilər. Bəzi birgə nəzarət
edilən müəssisələrdə birgə fəaliyyət nəticəsində yaranan məhsulların bölüşdürülməsi
nəzərdə tutulsa da, hər bir sahibkarın birgə nəzarət edilən müəssisənin gəlirindən pay
almaq hüququ vardır.
Birgə nəzarət edilən müəssisələr digər müəssisələr kimi, mühasibat uçotunun
aparılmasını və maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını və təqdim edilməsini Milli və
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ya Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartına uyğun olaraq həyata keçirir. Hər bir
sahibkar birgə nəzarət edilən müəssisəyə, adətən, nağd pul və ya digər resurslar
qoyur. Bu qoyuluşlar sahibkarın mühasibat uçotuna daxil edilir və onun maliyyə
hesabatlarında birgə nəzarət edilən müəssisəyə qoyulan investisiya kimi tanınır.
9.3. Sahibkarın maliyyə hesabatları
Sahibkar birgə nəzarət edilən müəssisədəki iştirak payını proporsional
konsolidasiya metodundan istifadə edərək tanımalıdır. Proporsional konsolidasiya
metodu tətbiq edildiyi zaman aşağıdakı iki hesabat formalarının birindən istifadə
edilməlidir.
Törəmə şirkətlərində investisiyaların olub-olmasından və ya öz maliyyə
hesabatlarını birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları kimi təsvir edibetməsindən asılı olmayaraq, sahibkar birgə nəzarət edilən müəssisədəki iştirak payını
proporsional konsolidasiyanın iki hesabat formasından biri vasitəsilə tanıyır.
Birgə nəzarət edilən müəssisədəki iştirak payını tanıyarkən sahibkar

birgə

müəssisənin konkret struktur və ya formasını deyil, razılaşmanın mahiyyətini və
iqtisadi reallığını əks etdirməyə əhəmiyyət verməlidir. Bu mahiyyət və iqtisadi reallıq
sahibkarın birləşdirilmiş (konsolidə edilən) maliyyə hesabatlarında, sahibkarın
proporsional konsolidasiya üzrə hazırki Standartın 32-ci maddəsində təsvir olunmuş
iki hesabat formasından birindən istifadə edərək, birgə nəzarət edilən müəssisənin
aktiv, öhdəlik, gəlir və xərclərindəki iştirak paylarını tanıdığı zaman öz əksini tapır.
Standartın 32-ci maddəsində göstərilir ki, proporsional konsolidasiyanı həyata
keçirmək üçün müxtəlif hesabat formalarından istifadə edilə bilər. Sahibkar birgə
nəzarət edilən müəssisənin, aktivlərinin, öhdəliklərini, gəlir və xərclərinin hər
birindəki payını öz maliyyə hesabatlarında ayrı sətir maddələri ilə göstərə bilər. Bu
hesabat formalarının hər ikisi mənfəət və ya zərərin eyni məbləğinin göstərilməsi ilə
və aktivlərin, öhdəliklərin, gəlir və xərclərin əsas təsnifatı ilə nəticələnir. Hər iki
forma hazırki Standartın məqsədləri üçün münasibdir.
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Proporsional

konsolidasiyanın

tətbiqi

sahibkarın

birgə

nəzarət

etdiyi

aktivlərdəki payının və birgə cavabdeh olduğu öhdəliklərdəki payının sahibkarın
balans hesabatına daxil olduğu mənasına gəlir. Sahibkarın birgə nəzarət edilən
müəssisənin gəlir və xərclərindəki payı onun mənfəət və zərərlər haqqında hesabatına
daxildir. Proporsional konsolidasiyanın tətbiqi prosedurlarının çoxu 19№-li MMUSda göstərilən törəmə müəssisələrə investisiyaların konsolidasiyası prosedurları ilə
eynidir.
Əgər sahibkar qarşılıqlı əvəzləşmənin aparılması üçün qanuni hüquqa malik
deyilsə və qarşılıqlı əvəzləşdirmə aktivin reallaşdırılması və ya öhdəliklərin
ödənilməsi kimi gözləntiləri əks etdirmirsə, onda hər hansı aktiv və ya öhdəliklərin
çıxılması vasitəsilə və ya hər hansı gəlir və ya xərclərin, digər gəlir və ya xərclərin
çıxılması vasitəsilə qarşılıqlı əvəzləşdirılməsinə yol verilmir. Sahibkarın birgə nəzarət
edilən müəssisə üzərində birgə nəzarətin bitdiyi tarixdən etibarən o, proporsional
konsolidasiyanın tətbiqini dayandırmalıdır. Sahibkar birgə nəzarət edilən müəssisə
üzərindəki

nəzarətdə

iştirakını

dayandırdığı

tarixdən

etibarən

proporsional

konsolidasiyanın tətbiqi dayandırlır.
23№-li “Satış üçün nəzərdə tutulmuş uzunmüddətli aktivlərin uçotu və
dayandırılmış əməliyyatlar üzrə” MMUS-a uyğun şəkildə satış üçün saxlanılmış
olaraq təsnifləşdirilən birgə nəzarət edilən müəssisələrdəki iştirak paylarının uçotu
həmin Milli Mühasibat Uçotu Standartına uyğun olaraq aparılmalıdır.
Birgə nəzarət edilən müəssisədəki iştirak payının uçotu sahibkarın fərdi maliyyə
hesabatlarında 19№-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına uyğun olaraq aparılmalıdır.
21№-li Standart ictimaiyyətə açıq fərdi maliyyə hesabatlarını hazırlayan
müəssisələri müəyyən etmir.
Sahibkar birgə fəaliyyətə aktiv ianə edərkən və ya satarkən, əməliyyatdan
yaranan mənfəət və ya zərər payının tanınması əməliyyatın mahiyyətini əks
etdirməlidir. Aktivlər birgə fəaliyyət tərəfindən saxlandıqda, habelə sahibkar aktiv ilə
bağlı mülkiyyət hüquqi üzrə risk və mükafatların əhəmiyyətli hissəsini birgə
fəaliyyətə ötürdükdə, mənfəət və ya zərərin yalnız digər sahibkarın iştirak paylarına
aid edilən hissəsini tanımalıdır. Sahibkar hər hansı zərər məbləğinin tam dəyərini,
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ianə və satışın, cari aktivin xalis mümkün satış dəyərinin azalmasını və ya qiymətdən
düşmə zərərini sübüt etdiyi zaman tanımalıdır.
Sahibkar birgə müəssisədən aktiv satın alarkən, həmin aktivi müstəqil bir tərəfə
satana qədər bir müəssisənin əməliyyatından irəli gələn mənfəətindəki payını tanımalı
deyil, sahibkar həmin əməliyyatlar nəticəsində çəkilən zərərdəki payını mənfəət
payını tanıdığı kimi tanımalıdır. Lakin əgər bu zərər cari aktivlərin xalis mümkün
satış dəyərinin azalmasına və ya qiymətdən düşmə zərərinə gətirib çıxarırsa, onda
zərər dərhal tanınmalıdır.
Sahibkarla birgə müəssisə arasındakı əməliyyatların aktivin qiymətdən
düşməsini sübut etdiyini yoxlamaq üçün sahibkar “Aktivlərin qiymətdən düşməsi
üzrə” 24№-li MMUS-a uyğun olaraq, aktivin bərpa edilə bilən məbləğini
müəyyənləşdirir. Istifadə dəyərini müəyyənləşdirərkən sahibkar, aktivin davamlı
istifadəsi və onun birgə müəssisə tərəfindən axırda satılması şərtinə əsaslanaraq
aktivdən irəli gələcək pul vəsaitinin hərəkərini qiymətləndirir.
Birgə müəssisə üzərində birgə nəzərəti olmayan investor, birgə müəssisə
üzərində mühüm təsirə malik olduqda, həmin sərmayəni öz uçotunda “Asılı
təsərrüfat cəmiyyətlərində investisiyaların uçotu üzrə” 20№-li MMUS-a uyğun
olaraq əks etdirməlidir.
Birgə müəssisənin rəhbərləri və ya operatorlarının hər hansı qonorarları 6№-li
“Gəlirlər üzrə” MMUS-a uyğun olaraq uçota alınmalıdır.
Bir və ya bir neçə sahibkar birgə müəssisənin operatoru və ya meneceri
qismində çıxış edə bilər. Adətən, belə vəzifələrin icra ediməsinə görə operatorlara
idarəetmə qonorarı ödənilir. Bu qonorarlar birgə müəssisə tərəfindən xərc kimi
hesaba alınır.

9.4. Standartda verilən informasiyaların açıqlanması
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Əgər zərərin yaranma ehtimalı zəif deyildirsə, onda sahibkar aşağıdakı şərti
öhdəliklərin məcmu məbləğlərini digər şərti öhdəliklərin həcmindən ayrı olaraq
açıqlamalıdır:
• Sahibkarın birgə fəaliyyətlərdəki payı ilə bağlı yaranan hər hansı şərti
öhdəliklərin hər birisində olan payını;
• Özünün şərti olaraq cavabdehlik daşıdığı birgə fəaliyyətlərin özlərinin şərti
öhdəliklərindəki payını;
• Birgə fəaliyyətdə bir sahibkarın digər sahibkara məxsus öhdəliklərə qarşı şərti
öhdəlik daşıdığı səbəbindən ortaya çıxan şərti öhdəlikləri.
Sahibkar birgə fəaliyyətlərdəki iştirak payları ilə əlaqədar aşağıdakı öhdəliklərin
məcmu məbləğlərini digər öhdəliklərdən ayrı olaraq açıqlanmaıdır:
• Sahibkarın birgə fəaliyyətlərdəki iştirak payları ilə əlaqədar hər hansı
investisiya öhdəlikləri və onun dıgər sahibkarlarla birgə götürülmüş investisiya
öhdəliklərindəki payı;
• Onun birgə fəaliyyətlərin özlərinin investisiya öhdəliklərindəki payı.
Sahibkar mühüm birgə müəssisələrdəki iştirak paylarının siyahısını və növlərini
və həmçinin birgə nəzarət edilən müəssisələrdəki mülkiyyət paylarına dair
informasiyanı açıqlamalıdır. Proporsional konsolidasiya və ya iştirak payı üsulu üçün
sətirbəsətir hesabat formasından istifadə edərək, birgə nəzarət edilən müəssisələrdə
öz iştirak paylarını tanıyan sahibkar, birgə müəssisədəki iştirak payları ilə əlaqədar
cari aktivlərin, uzunmüddətli aktivlərin, cari öhdəliklərin, uzunmüddətli öhdəliklərin,
gəlir və xərclərin hər birisinin məcmu dəyərinə dair informasiyanı açıqlamalıdır.
Bütün bunlarla yanaşı, sahibkar birgə nəzarət edilən müəssisələrdəki öz iştirak payını
tanımaq üçün tətbiq etdiyi üsulu da açıqlamalıdır.

FƏSİL 10. ARALIQ MALIYYƏ HESABATLARI
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10.1. “Aralıq maliyyə hesabatları üzrə” Kommersiya təşkilatları üçün
29№-li Milli Mühasibat Uçotu Standartının təyinatı, məqsədləri və
tətbiqi sahəsi
10.2. Aralıq maliyyə hesabatlarının tərkibi
10.3. Seçilmiş izahlı qeydlər
10.4. Aralıq maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi üçün tələb olunan
dövrlər
10.5. Aralıq maliyyə hesabatlarında informasiyaların tanınması və
qiymətləndirilməsi
10.1. “Aralıq maliyyə hesabatları üzrə” Kommersiya təşkilatları üçün 29№-li
Milli Mühasibat Uçotu Standartının təyinatı, məqsədləri və tətbiqi sahəsi
“Aralıq maliyyə hesabatları üzrə” Kommersiya təşkilatları üçün 29№-li Milli
Mühasibat Uçotu Standartı Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 13 yanvar
2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq olunmuşdur. Bu standart “Aralıq maliyyə
hesabatları” adlı 34№ Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsaslanmışdır.
Standartın məqsədi aralıq maliyyə hesabatlarınin minimal tərkibinin və aralıq
dövr üzrə tərtib olunan tam və ya müxtəsər maliyyə hesabatlarında tanınma və
qiymətləndirmə prinsiplərinin müəyyən olunmasından ibarətdir.
Vaxtında tərtib edilən və etibarlı aralıq maliyyə hesabatları şirkətin mənfəət və
pul axınları əldə etmək imkanlarını aşkara çıxartmaqda, onların maliyyə vəziyyətinə
və lıkvidliyinə qiymət verməkdə investorların, kreditorların və digər şəxslərin
qabiliyyətlərini yüksəldir.
29 №-li Standart heç də hər hansı bir müəssisənin aralıq maliyyə hesabatlarını
dərc etməli olduğunu və bunu hansı tezliklə və ya aralıq dövrün başa çatmasından
sonra nə qədər tez etməli olduğunu müəyyənləşdirmir. Əgər müəssisə Milli
Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq aralıq maliyyə hesabatlarını dərc
etməyi qərara alarsa, onda həmin Standart qüvvəyə minir.
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İllik və ya aralıq hesabat olmasından asılı olmayaraq, hər bir maliyyə
hesabatının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğunluğu ayrıca qiymətləndirilir.
Müəssisənin müəyyən il ərzində aralıq maliyyə hesabatlarını təqdim etməli olmadığı
və ya bu Standartın tələblərinə uyğun olmayan aralıq maliyyə hesabatlarını təqdim
etməsi faktı, heç də illik maliyyə hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına
uyğun olmamasını göstərmir.
Hökümət, qiymətli kağızların tədavülünü tənzimləyən orqanlar, fond birjaları və
mühasibat təşkilatları tez-tez tələb edirlər ki, qiymətli kağızlari bazarlarda tədavül
olunan şirkətlər maliyyə ilinin birinci yarısı üçün aralıq maliyyə hesabatını hazırlayıb,
dərc etdirsinlər. Belə hesabatlar aralıq dövr başa çatdıqdan 60 gündən gec olmayaraq
təqdim olunmalıdır.
29№-li Standartda istifadə edilmiş əsas anlayışlar aşağıda göstərilən mənaları
ifadə edir:
Aralıq dövr –tam maliyyə ilindən qısa olan hesabat dövrü kimi başa
düşülməlidir.
Aralıq maliyyə hesabatları –aralıq dövr üzrə tərtib olunan maliyyə
hesabatlarının tam məcmusunun (“Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” 1№-li
Milli Mühasibat Uçotu Standartında göstərildiyi kimi) və ya müxtəsər maliyyə
hesabatlarının məcmusunun (bu Standartda göstərildiyi kimi) daxil olduğu maliyyə
hesabatlarıdır.
10.2. Aralıq maliyyə hesabatlarının tərkibi
”Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” 1№-li Milli Mühasibat Uçotu Standartında qeyd olunduğu kimi, maliyyə hesabatlarının tam dəsti aşağıdakılardan ibarətdir:
• Mühasibat balansı;
• Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat;
• Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
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• Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;
• Uçot siyasəti və izahlı qeydlər.
Aralıq maliyyə hesabatları necə bir minimum kimi, aşağıdakı məlumatları əks
etdirməlidir:
•

müxtəsər mühasibat balansı;

•

mənfəət və zərərlər haqqında müxtəsər hesabat;

•

kapitalda dəyişikliklər haqqında müxtəsər hesabat;

•

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında müxtəsər hesabat;

•

seçilmiş izahlı qeydlər.

Əgər müəssisə maliyyə hesabatlarının tam məcmusunu aralıq maliyyə
hesabatları şəklində dərc edirsə, onda həmin hesabatların forması və tərkibi 1№-li
Milli Mühasibat Uçotu Standartında maliyyə hesabatlarının tam məcmusunun
forması və tərkibi üzrə göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır.
Müəssisə aralıq maliyyə hesabatları qismində müxtəsər maliyyə hesabatlarını
dərc edirsə, həmin hesabatlar bu standartda göstərildiyi kimi, ən azından son illik
maliyyə hesabatlarına daxil edilən bütün başlıqları və seçilmiş izahlı qeydləri əhatə
etməlidir. Əlavə maddələrin və qeydlərin müxtəsər maliyyə hesabatlarında
göstərilməməsi yanlış təsəvvür yaradarsa, həmin maddələr və qeydlər hökmən
hesabata əlavə olunmalıdır.
Səhm üzrə ilkin (baza) və azaldılmış mənfəət aralıq dövr üzrə mənfəət və zərər
haqqında tam və ya müxtəsər hesabatda təqdim edilməlidir.
Müəssisə kapitalda dəyişikliklər haqqında aralıq hesabat təqdim etdikdə son ilin
maliyyə hesabatının tərtib olunduğu formaya riayət etməlidir.
Müəssisənin ən sonuncu maliyyə hesabatları birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
əsasda tərtib olunarsa, onun aralıq maliyyə hesabatları da birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) əsasda hazırlanmalıdır. Əsas müəssisənin müxtəlif maliyyə hesabatları son
ilin maliyyə hesabatlarında birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabatlara uyğun
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gəlmir və onlarla müqayisə oluna bilməz. Müəssisənin illik maliyyə hesabatlarına
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabatlar ilə bərabər, əsas müəssisənin maliyyə
hesabatları da daxil olarsa, bu standart müəssisənin müxtəlif maliyyə hesabatlarının
müəssisənin aralıq maliyyə hesabatlarına da daxil edilməsini nə tələb, nə də qadağan
edir.
10.3. Seçilmiş izahlı qeydlər
Aralıq maliyyə hesabatlarına qeydlərdə ən son illik maliyyə hesabatlarının qeydlərində artıq təqdim olunmuş nisbətən əhəmiyyətsiz məlumatların təzələnməsinə
ehtiyac yoxdur. Aralıq maliyyə hesabatı tarixinə müəssisənin maliyyə vəziyyətində
və maliyyə nəticələrində baş verən dəyişikliklərin anlaşılması baxımından
əhəmiyyətli olan əməliyyat və hadisələrin şərhi daha faydalıdır.
Müəssisə aralıq maliyyə hesabatlarına qeydlərdə ən azından, aşağıdakı
məlumatları açıqlamalıdır (əgər bu məlumatlar əhəmiyyətlidirsə və aralıq maliyyə
hesabatlarının özündə açıqlanmayıbsa):
• aralıq maliyyə hesabatlarına ən son illik maliyyə hesabatlarında istifadə
olunmuş uçot siyasətinin və ya hesablama metodlarının tətbiq olunması
haqqında bəyanat və ya həmin siyasətin və metodların dəyişdirildiyi
təqdirdə, dəyişikliyin xüsusiyyətləri və nəticələri;
• aralıq əməliyyatların mövsümiliyi və dövriliyi haqqında izahlı şərhlər;
• xüsusiyyətlərinə, həcminə və tətbiq sahəsinə görə qeyri-adi olan pul vəsaitləri axınlarına və ya aktivlərə, öhdəliklərə, kapitala, xalis gəlirə təsir
edən maddələrin xüsusiyyətləri və məbləği;
• cari maliyyə ilinin əvvəlki aralıq dövrlərində təqdim olunmuş uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklərin və ya əvvəlki maliyyə illərində təqdim
olunmuş

uçot

qiymətləndirmələrində

dəyişikliklərin

(həmin

dəyişikliklərin cari aralıq dövrünə əhəmiyyətli təsiri olarsa) xüsusiyyətləri
və məbləği;
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• borc və kapital qiymətli kağızlarının emissiyasi, geri alınması və
ödənilməsi;
• adi səhmlər və digər səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər (cəmi və ya hər
bir səhm hesabı ilə);
• seqment hesabatlarının ilkin əsasının nədən ibarət olduğundan asılı olaraq,
biznes seqmentləri və coğrafi seqmentlər üzrə seqment gəliri və nəticələri;
• aralıq dövrdən sonra baş vermiş və aralıq maliyyə hesabatlarında əks
etdirilməyən əhəmiyyətli hadisələr;
• müəssisələrin

birləşməsi,

törəmə

müəssisələrin

və

uzunmüddətli

investisiyaların əldə olunması və ya satılması, restrukturizasiya və
əməliyyatların dayandırılması daxil olmaqla, aralıq dövr ərzində
müəssisənin quruluşunda baş verən dəyişikliklərin təsiri. Müəssisələrin
birləşməsi zamanı “Təşkilatların fəaliyyətlərinin birləşməsi üzrə”
18№-li MMUS-da tələb olunan məlumatlar açıqlanmalıdır.
• ən son balans hesabatı tarixindən etibarən şərti öhdəlik və ya şərti
aktivlərdə baş verən dəyişikliklər.
Müəssisə həmçinin, cari aralıq dövrün anlaşılması baxımından əhəmiyyətli olan
hər hansı digər əməliyyat və hadisələri də açıqlamalıdir.
Qüvvədə

olan digər standartlarda maliyyə hesabatlarında açıqlanmalı olan

məlumatlar müəyyən edilmişdir. Bu konteksdə maliyyə hesabatları, adətən illik
maliyyə

hesabatlarına və bəzi hallarda digər hesabatlara daxil edilən maliyyə

hesabatlarının tam məcmusu deməkdir. Yuxarıda qeyd olunan açıqlamalar istisna
olmaqla, digər standartlarda müəyyən olunan açıqlamalar müəssiənin aralıq maliyyə
hesabatlarının tam məcmusu deyil, yalnız müxtəsər hesabatlar və seçilmiş izahlı
qeydlər daxil olduğu hallarda tələb olunmur.
Müəssisənin aralıq maliyyə hesabatları 29№-li standarta uyğun olaraq tərtib
olunmursa, bu fakt açıqlanmalıdır. Aralıq maliyyə hesabatları Milli Mühasibat Uçotu
Standartlarının bütün tələblərinə cavab verməzsə, onlar milli standartlar əsasında
tərtib olunmuş hesabatlar kimi təsvir olunmalıdır.
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10.4. Aralıq maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi üçün tələb
olunan dövrlər
Aralıq maliyyə hesabatlarına dövrlər üzrə aşağıdakı aralıq hesabatları (müxtəlif
və ya tam) daxil olmalıdır:
• cari hesabat dövrünun sonuna əvvəlki maliyyə ili ilə müqayisəli balans
hesabatı;
• əvvəlki maliyyə ilinin müqayisə oluna bilən aralıq dövrləri üzrə (cari və
bu günkü tarixə illik) mənfəət və zərərlər haqqında hesabatlar ilə
müqayisə olunmaqla, cari hesabat dövrü üzrə və bu günkü tarixə cari
maliyyə ili üçün artan qalıqlarla mənfəət və zərərlər haqqında hesabat;
• əvvəlki maliyyə ilinin müqayisə oluna bilən dövrü ilə müqayisə
olunmaqla, cari maliyyə ili üçün bügünkü tarixə kapitalda dəyişikliklər
haqqında hesabat;
• əvvəlki maliyyə ilinin müqayisə oluna bilən dövrü ilə müqayisə
olunmaqla, cari maliyyə ili üçün bügünkü tarixə pul vəsaitlərinin hərəkəti
haqqında hesabat.
İqtisadi fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə mövsümi xarakter daşıyan müəssisələr
üçün aralıq hesabat tarixində başa çatan on iki aylıq dövr və əvvəlki on iki aylıq dövr
üzrə maliyyə məlumatları faydalı ola bilər. Uyğun olaraq, həmin müəssisələrin
əvvəlki maddədə göstərilən məlumatlardan başqa, həmin məlumatları da təqdim
etməsi tövsiyyə olunur.
Aralıq maliyyə hesabatlarının məqsədləri

üçün maddənin necə tanınmalı,

qiymətləndirilməli, təsnifləşdirilməli və ya açıqlanmalı olduğu barədə qərarın
verilməsi

zamanı

aralıq

dövrün

maliyyə

məlumatlarının

əhəmiyyətliliyi

qiymətləndirilməlidir. Bu zaman aralıq qiymətlərin qiymətlənsirilmiş göstəricilərə
illik maliyyə göstəricisinin qiymətləri ilə müqayisədə daha cox əsaslana biləcəyi
tanınmalıdır.
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“Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” 1№-li
qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər üzrə” 11№-li

və “Uçot siyasəti, uçot
Milli Mühasibat Uçotu

Standartlarına əsasən, yuxarıda qeyd olunan maddə, onun buraxılması və ya səhv
göstərilməsi

istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi

qərarlara təsir göstərə bildikdə

əhəmiyyətli hesab olunur. 1№-li MMUS,

dayandırılmış fəaliyyət daxil olmaqla, əhəmiyyətli maddələrin ayrıca açıqlanmasını
tələb edir. 18№-li MMUS isə uçot siyasəti uçot qiymətləndirilmələrində
dəyişikliklərin və səhvlərin açıqlanmasını tələb edir. Standartların heç birisi
əhəmiyyətliliyin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar kəmiyyət göstəricilərini müəyyən
etmir.
Əhəmiyyətliliyin

qiymətləndirilməsi

zamanı

əsaslandırma

həmişə

tələb

olunduğu üçün 29№-li Standart aralıq göstəricilərin anlaşıqlığını səbəb gətirərək
maddələrin tanınması və açıqlanması ilə əlaqədar yalnız aralıq dövrün göstəriciləri
əsasında qəbul olunmasını nəzərdə tutur. Beləliklə, misal üçün, qeyri-adi maddələr,
uçot siyasəti və ya uçot qiymətlətində dəyişikliklər

və səhvlər, açıqlamaların

aparılmadığı təqdirdə yarana biləcək qarşıqlığın aradan qaldırılması məqsədilə, aralıq
dövrün göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi əsasında tanınır və açıqlanlır. Burada əsas
məqsəd aralıq maliyyə hesabatlarına müəssisənin aralıq dövrdə maliyyə vəziyyətinin
və fəaliyyət naticələrinin anlaşılması üçün uyğun olan bütün məlumatların daxil
olmasının təmin edilməsidir.
Əgər aralıq dövrdə təqdim olunmuş qiymətləndirilən məbləğ maliyyə ilinin son
aralıq dövrü ərzində əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmiş, lakin həmin son aralıq dövrü
üzrə ayrıca maliyyə hesabatı tərtib olunmamışdırsa, bu dəyişikliyin xüxusiyyəti və
məbləği həmin maliyyə ili üzrə illik maliyyə hesabatlarına qeydlərdə açıqlanmalıdır.
10.5. Aralıq maliyyə hesabatlarında informasiyaların tanınması və
qiymətləndirilməsi
Son illik maliyyə hesabatlarının tərtib olunduğu tarixdən sonra uçot siyasətində
baş vermiş və növbəti illik maliyyə hesabatlarında əks etdirilməli olan dəyişikliklər
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istisna olunmaqla, müəssisə aralıq maliyyə hesabatlarına illik maliyyə hesabatlarına
tətbiq etdiyi uçot siyasətini tətbiq etməlidir. Lakin müəssisə hesabatlarının tərtib
olunma tezliyi

(illik, yarımillik

və

ya

rüblük),

onun

illik

nəticələrinin

qiymətləndirilməsinə təsir göstərməməlidir. Bu məqsədə nail olmaq üçün aralıq
maliyyə hesabatlarının tərtib olunması zamanı edilən qiymətləndirmələr ilin
əvəlindən carı tarixə qədər keçən dövr üçün həyata keçirilməlidir.
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının Konseptual Əsaslarına uyğun
olaraq, “tanınma, -element anlayışına uyğun gələn və tanınma meyarlarına
cavab verən maddələrin mühasibat balansına və ya mənfəət və zərərlər
haqqında hesabata daxil edilməsi prosesidir.” Aktivlər, öhdəliklər, gəlir və xərc
anlayışları həm illik, həm də aralıq maliyyə hesabatları tarixində tanınma üçün
fundamental əhəmiyyət daşıyır.
Həm aralıq hesabat tarixlərində, həm də maliyyə ilinin sonunda aktivlər üzrə
gələcək iqtsadi səmərələr eyni üsulla yoxlanılır. Xüsusiyyətlərinə görə maliyyə ilinin
sonunda aktiv anlayışına uyğun gəlməyən xərclər aralıq hesabat tarixlərində də aktiv
anlayışına cavab verməyəcək. Eyni şəkildə aralıq hesabat tarixinə öhdəlik məbləği,
illik maliyyə hesabatlarının tərtib olunduğu tarixə olduğu kimi, həmin tarixdə
mövcud olan öhdəlik məbləğini əks etdirməlidir.
Gəlir və xərclərin mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, aktiv və öhdəliklərin
müvafiq daxilolma və xaricolmaları artıq baş vermişdir.
Həmin daxilolma və xaricolmalar baş vermişdirsə, onlarla əlaqədar gəlir və
xərclər tanınır. Konseptual əsaslarda deyilir ki, xərc, aktivlərin azalması və
öhdəliklərin artması ilə bağlı iqtisadi səmərənin azalmasının baş verdiyi və bu
azalmanın etibarlı səviyyədə qiymətləndirilməsinə imkanın mövcud olduğu hallarda
tanınır. Konseptual əsaslar aktiv və ya öhdəlik anlayışına uyğun gəlməyən
maddələrin mühasibat balansında tanınmasına yol verilmir.
Maliyyə hesabatlarında təqdim olunmuş aktivlərin, öhdəliklərin, gəlir və
xərclərin, pul

vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirilməsi zamanı hesabatlarını

yalnız illik olaraq tərtib edən müəssisə, maliyyə ili ərzində əldə oluna bilən
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məlumatları hesaba almaq iqtidarındadır. Faktiki olaraq onun qiymətləndirilmələri
ilin əvvəlindən cari tarixə qədər keçən dövr üçün həyata keçirilir.
Hesabatlarını yarımillik olaraq tərtib edən müəssisə, ilk altı aylıq dövr üzrə
maliyyə hesabatlarında qiymətləndirmələrin həyata keçirilməsi üçün ilin ortasında və
ya bu tarixdən bilavasitə sonra mövcud olan məlumatları istifadə edir. On iki aylıq
dövr üzrə həyata keçirilən qiymətləndirmələr ilk altı aylıq dövr üzrə təqdim olunan
qiymətlərdə mümkün dəyişiklikləri əks etdirəcək. İlk altı aylıq dövr üzrə aralıq
maliyyə hesabatlarında təqdim olunmuş məbləğlərə retrospektiv düzəlişlər edilir.
Lakin bütün hallarda uçot qiymətləndirmələrində əhəmiyyətli dəyişikliklərin
xüsusiyyətlətinin və məbləğlərinin açıqlanması tələb olunur.
Hesabatlarını yarımildən daha tez tərtib edən müəssisə hər bir maliyyə
hesabatları məcmusunun hazırlanması zamanı mövcud olan məlumatlardan istifadə
edərək gəlir və xərclərini hər bir aralıq dövr üzrə ilin əvvəlindən cari tarixə qədər
olan dövr üçün qiymətləndirir. Cari aralıq dövrdə təqdim olunan gəlir və xərc
məbləğləri maliyyə ilinin əvvəlki dövrlərində təqdim olunmuş qiymətlərdə hər hansı
dəyişiklikləri əks etdirəcək. Əvvəlki dövrlər üzrə aralıq maliyyə hesabatlarında
maliyyə hesabatlarında təqdim olunmuş məbləğlərə retrospektiv düzəlişlər edilir.
Lakin bütün hallarda uçot qiymətlərində əhəmiyyətli dəyişikliklərin xüsusiyyətlətinin
və məbləğlərinin açıqlanması tələb olunur.
Maliyyə ili ərzində mövsümi, dövri və ya təsadüfi olaraq alınan gəlirlər, əgər
həmin gəlirlərin ehtimal olunması və ya təxirə salınması maliyyə ilinin sonunda
uyğun olmazsa, aralıq hesabat tarixinə ehtimal olunmamalı və təxirə salınmamalıdır.
Maliyyə ili ərzində qeyri-bərabər çəkilmiş xərclər yalnız maliyyə ilinin sonuna
həmin xərclərin ehtimal olunması və ya təxirə salınması uyğun olundgu halda, aralıq
hesabat tarixinə ehtimal olunmalı və təxirə salınmalıdır.
Aralıq maliyyə hesabatlarında tətbiq edilməli olan qiymətləndirmə prosedurları
əldə olunan məlumatların etibarlı olmasına və müəssisənin maliyyə vəziyyətinin və
fəaliyyət nəticələrinin anlaşılması üçün vacib olan bütün əhəmiyyətli maliyyə
məlumatlarının müvafiq şəkildə açıqlanmasına zəmanət verməlidir. Həm illik, həm
də aralıq maliyyə hesabatlarında, adətən, məntiqi qiymətlərə əsaslanıldığı üçün, aralıq
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maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı qiymətləndirmə metodlarının illik
maliyyə hesabatlarına nisbətən, daha çox tətbiq edilməsi tələb olunacaqdır.
Uçot siyasətində dəyişikliklər, Yeni Standartlar və Şərhlər həmin dəyişikliklərin
tətbiqi üzrə keçid müddəalarını müəyyən etmirsə, aşağıdakı şəkildə öz əksini
tapmalıdır:
• cari maliyyə ilinin əvvəlki aralıq dövrlərinin 11 №-li MMUS-a uyğun
olaraq illik maliyyə hesabatlarında yenidən təqdim olunacaq hər hansı
əvvəlki

maliyyə

müvafiq

illərinin

aralıq

dövrlərinin

maliyyə

hesabatlarının yenidən təqdim olunması;
• maliyyə ilinin əvvəlində yeni uçot siyasətinin bütün əvvəlki dövrlərdə
tətbiq olunmasının məcmu təsirini müəyyən etmək mümkün olmadıqda,
yeni uçot siyasətinin mümkün olan ən erkən tarixdən perspektiv olaraq
tətbiq olunması üçün cari maliyyə ilinin əvvəlki aralıq dövrlərinin və
əvvəlki

maliyyə

müvafiq

illərinin

aralıq

dövrlərinin

maliyyə

hesabatlarina düzəliş edilməsi.
Nəhayət, mövzunun sonunda qeyd etmək istəyirik ki, müəssisələr, necə bir
minimum kimi əhəmiyyətli sayılan və hesabatda açıqlanmayan aşağıdakı konkret
informasiyaları aralıq maliyyə hesabatlarına əlavələrə daxil etməlidir:
• vahid uçot siyasətinin və hesabatın elementlərinin və hesabatın
eleməntlərinin metodlarının tətbiqi haqqında ərizə;
• Uçot siyasəti dəyişikliyə uğradıqda, dəyişikliyin xarakterinin və onların
hesabat maddələrinə təsirinin əks olunduğu izahat;
• aralıq əməliyyatların mövsümiliyi və mərhələliyi haqqında göstəriş;
• müəssisə

üçün

qeyri-adi

sayılan

təsərrüfat

fəaliyyəti

faktlarının

xarakteristikası, onların ölçüsü, yaxud fəaliyyət sferası;
• adi və sair səhmlər üzrə ödənilən dividendlər (cəmisi və bir səhm hesabı
ilə);
• borc və pay şəklində olan kağızların emissiyası, alınması və ödənilməsi;
• seqment fəaliyyətindən gəlirlər və nəticələr;
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• hesabat tarixindən sonrakı hadisələr;
• aralıq dövrü ərzində müəssisənin tərkibində dəyişikliklər ( o cumlədən
təşkilatların birləşdirilməsi, övlad təşkilatların satın alınması və yaxud
satılması, uzun müddətli investisiyalar, restrukturizasiya və fəaliyyətin
dayandırılması). Müəssisələr birləşdirildikdə, informasiyalar 18№-li
“Təşkilatların fəaliyyətlərinin birləşdirilməsi üzrə” MMUS-a uyğun
olaraq açıqlanmalıdır;
• hesabat dövründə şərti aktivlərdə və şərti öhdəliklərdə baş verən
dəyişikliklər.
Açıqlamalara misal olaraq, aşağıdakılar göstərilə bilər:
• satış qiymətinədək və belə silinmələrin bərpasınadək ehtiyatların
silinməsi;
• əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin, yaxud digər aktivlərin qiymətdən
düşməsindən zərərlərin tanınması və qiymətdən düşmədən alınan belə
zərərlərin bərpası;
• restrukturizasiya xərcləri üzrə istənilən qiymətləndirici öhdəliklərin
bərpası;
• əsas vəsaitlərin əldə olunması və təsərrüfatdan çıxarılması;
• əsas vəsaitlərin alışı üzrə öhdəlikər;
• məhkəmə münaqişələrinin tənzimlənməsi;
• əvvəllər təqdim olunan maliyyə məlumatlarında aşkarlanan fundamental
səhvlərin düzəlişi;
• fövqəladə halların nəticələri;
• sonradan düzəlişə məruz qalmayan borc sazişlərinin istənilən pozğuntusu;
• əlaqəli tərəflərlə bağlı əməliyyatlar.
Bütün bu göstərilənlərdən aydın olur ki, aralıq hesabatları müəssisənin maliyyə
hesabatı sistemində mühüm yer tutmaqla yanaşı, onlardan müəssisənin idarə edilməsi
məqsədləri üçün də geniş istifadə edilir.
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FƏSİL 11. ЩИПЕРИНФЛЙАСИЙА ШЯРАИТИНДЯ МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЛАРЫ
11.1. «Щиперинфлйасийа шяраитиндя малиййя щесабатлары цзря» 30№-ли Милли
Мцщасибат Учоту Стандартынын тятбиг олундуьу сфера
11.2. Илкин дяйяря ясасланан малиййя щесабатлары
11.3. Hiperinflyasiya şəraitində bаланс маддяляринин йенидян нязярдян
кечирилмяси
11.4. Халис монетар маддяляр цзря мянфяят вя зярярlər haqqında hesabatın
йенидян нязярдян кечирилмяси
11.5. Халис монетар маддяляр цзря бирляшдирилмиш (консолидя едилмиш) малиййя
щесабатлары
11.6. Малиййя щесабатында информасийаларын ачыгланмасы

11.1. «Щиперинфлйасийа шяраитиндя малиййя щесабатлары цзря» 30№-ли Милли
Мцщасибат Учоту Стандартынын тятбиг олундуьу сфера
«Щиперинфлйасийа шяраитиндя малиййя щесабатлары цзря» 30№-ли Милли
Мцщасибат Учоту Стандарты 2009-жу ил йанвар айынын 13-дя Республика Малиййя
Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмишдир. Ады чякилян Стандарт «Щиперинфлйасийа
шяраитиндя малиййя щесабатлары» адлы 29№-ли Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг
Стандарты ясасында щазырланмышдыр.
Бу Стандартын мягсяди щиперинфлйасийа шяраитиндя малиййя щесабатларынын
тягдим едилмяси цчцн гябул олунажаг методларын мцяййянляшдирилмясидир.
30№-ли Стандарт ямялиййат валйутасы щиперинфлйасийа шяраитиндя олан игтисадиййатda мцяссисянин малиййя щесабатларына, о жцмлядян консолидя

едилмиш
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малиййя

щесабатларына

тятбиг

едилмялидир.

Bu

sтандарт

инфлйасийанын

щиперинфлйасийайа кечдийи мцтляг дяряжяни мцяййян етмир. Малиййя щесабатларынын
бу Стандарта уйьун олараг ня вахт йенидян тягдим едилмяли олдуьунун мцяййян
олунмасы субйектив гярардыр. Щиперинфлйасийанын мювжуд олдуьуну юлкянин
игтисади шяраитинин характеристикалары эюстярир. Бу характеристикалара диэярляри иля
йанашы, ашаьыдакылар аиддир:
• Ящали, цмумиййятля, вясаитлярини гейри-монетар активляриндя вя йа
нисбятян мющкям харижи валйутада сахламаьа цстцнлцк верир. Йерли валйутада
олан пул мябляьляри алыжылыг габилиййятинин сахланылмасы мягсядиля, дярщал
инвестисийа олунур;
• Ящали, özünün пул мябляьлярини йерли валйутада дейил, нисбятян мющкям
харижи валйутада нязярдян кечирир. Гиймятляр дя щямин валйутада эюстяриля биляр;
• Кредитля алыш вя сатыш ямялиййатлары кредитин верilдийи мцддят ярзиндя,
щятта бу мцддят гыса олса да, эюзлянилян алыжылыг габилиййятинин дцшмясини
компенсасийа едяжяк гиймятляр ясасында щяйата кечирир;
• фаиз дяряжяляри ямяк щаггларыna вя гиймят индексlərиня баьлыдыр;
• цч иллик мяжму инфлйасийа дяряжяси 100 faizя йахын вя йа ондан артыгдыр.
Щиперинфлйасийа шяраитиндя олан ейни юлкянин валйутасында щесабат верян
бцтцн мцяссисялярин 30 №-ли Стандарты ейни тарихдян тятбиг етмяси мягсядяуйьун
оларды. Буна бахмайараг, щямин Стандарт валйутасында щесабат вердийи юлкядя
щиперинфлйасийанын мювжуд олдуьуну эюстярдийи щесабат дюврцндян башлайараг
истянилян мцяссисянин малиййя щесабатларына тятбиг олунур.
Малиййя щесабатлары илкин дяйяр ясасында цмуми гиймят сявиййясиндя
дяйишикликляр вя йа йенидян гиймятляндириля билян торпаг, тикили вя аваданлыглар вя
инвестисийалар истисна олмагла, мювжуд активлярин мцяййян гиймятляриндя
артырмаг нязяря алынмадан тяртиб олунур.
Бу Стандарт Малиййя щесабатларыны щиперинфлйасийа шяраитиндя олан игтисадиййатын валйутасында щазырлайан мцяссисялярин малиййя щесабатларына тятбиг
едилир. Стандартда тяляб олунан мялуматларын йенидян тяртиб олунмайан малиййя
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щесабатларына ялавя олараг тягдим олунмасына ижазя

верилмир. Бундан ялавя

малиййя щесабатларынын йенидян тяртиб олунмадан яввял айрыжа тягдим
олунмасына йол верилмир.
Ямялиййат

валйутасы

щиперинфлйасийа

шяраитиндя

олан

игтисадиййатdа

мцяссисянин малиййя щесабатлары, онларын илкин дяйяр вя йа жари дяйяря
ясасланмасындан

асылы

олмайараг,

щесабат

тарихиндя

гцввядя

олан

гиймятляндирмя ващидляри иля якс етдирилмялидир. «Малиййя щесабатларынын тягдиматы
цзря» 1№-ли ММУС-да тяляб олунан яввялки дюврляр цзря мцвафиг рягямляр вя
яввялки дюврляр иля ялагядар щяр щансы мялумат, щямчинин, щесабат тарихиндя
гцввядя олан гиймятляндирмя ващидляри иля тягдим олунмалыдыр. Мугайисяли
мябляьлярин башга тягдимат валйутасында якс етдирилмяси мягсядиля «Харижи
валйута мязянняляриндя дяйишикликлярин учоту цзря» 22№-ли ММУС тятбиг олунур.
Халис монетар маддяляр цзря мянфяят вя йа зяряр мянфяят вя зярярlərя дахил
едилмяли вя айрыжа ачыгланмалыдыр.
Малиййя щесабатларынын 30№-ли Стандарта уйьун олараг йенидян тягдим
олунмсы мцяййян проседурларын тятбиг олунмасыны,
гярарларın qəbul edilməsini тяляб едир.

о жцмлядян субйектив

Онларын дюврляр цзря ардыжыл тятбиги

йенидян тягдим олунан малиййя щесабатларына дахил едилян сон мябляьлярин
дягиглийиндян даща важибдир.
Мцхтялиф гябилдян олан щадисялярин (мясəsələn, игтисади, сосиал, сийаси вя с.)
тясири алтында вахт ютдцкжя, гиймятляр дяйишиклийя мяруз гала биляр. Инфлйасийанын
тясири алтында пул вясаитляринин алыжылыг габилиййяти бцтювлцкдя тяряддцд едир.
Гиймятлярин тяряддцдц йалныз активлярин бязи нювляриня вя пул вясаитляринин
алыжылыг габилиййятинин цмуми сявиййясиня тясир эюстяря биляр.
Мисал. Тяшкилат депозит щесабына 1500 мин ман. мябляьиндя иллик 12%
дяряжясиля пул вясаити йерляшдирмишдир. Тяшкилат илин ахырында щямин пул
вясаитиндян офсет чап формасыны щазырламаг цчцн мини-комплексини вя йцксяк
чап цзря полиграфийа комплексини ялдя етмяйи нязярдя тутур. Пул вясаитинин
гойулдуьу тарихя офсет чап формасында щазырламаг цчцн няшриййат миникомплексинин ващидинин дяйяри 600 мин ман. тяшкил етмишдир. Йцксяк чап цзря
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полиграфийа комплексинин дяйяри isə 1000 мин манат olmuşдuр. Нязярдян
кечирилян дювр ярзиндя гиймят индекси дяйишиклийя уьрамамышдыр. Офсет чап
формасыны щазырламаг цчцн няшриййат мини комплексинин пяракяндя гиймяти
400 мин манатadək азалмыш, йцксяк чап цзря полиграфийа комплексинин
дяйяри ися 1500 мин маната гядяр артмышдыр. Илин ахырына депозитдя олан
мябляь 1680 мин ман. (1500 мин ман. х 12,0 %) тяшкил етмишдир. Buradan
görünür ki, kонкрет олараг, планлашдырылан сатыналма цчцн вясаит кифайят
дейилдир (1500 мин ман. + 400 мин ман.) = 1900 мин ман.
30№-ли ММУС-а уйьун олараг, тяшкилатын малиййя нятижялярини və maliyyə
vəziyyətini якс етдирян informasiyalar юлкя игтисадиййатынын щиперинфлйасийаsı
шяраитиндя истифадячиляр цчцн файдасыздыр. Беля ки, инфлйасийанын йцксяк сцрятинин
тясири алтында пул вясаитляри яввялки дюврля мцгайисядя юзцнцн алыжылыг
габилиййятини итирир. Буна эюря də тяшкилатын малиййя нятижялярини və maliyyə
vəziyyətini якс етдирян informasiyalarda дцзялиш апармаг вя эюстярижиляри
мцгайисяли эюрцнцшя эятирмяк лазымдыр.
Мисал. Яввялки дювр ярзиндя тяшкилат 1000 мин ман. мябляьиндя халис мянфяят
ялдя етмишдир. Щесабат дюврц ярзиндя халис мянфяятин мябляьи 1500 мин
маната бярабяр олмушдур. Рийази нюгтейи-нязярдян халис мянфяятин мябляьи
500 мин ман. (1500 мин ман. -1000 мин ман.) чохалмышдыр. Нязярдян
кечирдийимиз дюврляр ярзиндя инфлйасийанын сцряти 70% тяшкил етмишдир.
Мцвафиг сурятдя пул вясаитляринин алыжылыг габилиййяти ашаьы дцшмцшдцр.
Эюстярижиляри мцгайисяйя эятирмяк цчцн яввялки илин халис мянфяятиндя жари
илин инфлйасийа сцряти иля ялагядар дцзялиш апармаг лазымдыр. Дцзялиш мябляьи
700 мин ман. (1000 мин ман. х 70%) тяшкил едир. Йенидян щесабламаны
нязяря алсаг, халис мянфяят мябляьи 200 мин ман. (1700 мин ман.- 1500 мин
ман.) азалмышдыр.
Инфлйасийа сцряти щиперинфлйасийа мярщялясиня кечдикдя онун мцтляг ящямиййяти Стандартда мцяййянляшдирилмямишдир. 30№-ли ММУС-а уйьун сурятдя
малиййя щесабатларында дцзялиш едилмяси щагqınда верилян гярар субйектив мяна
дашыйыр.
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Щиперинфлйасийанын мювжудлуьу ашаьыдакы гайдада характеризя олунур:
• Ящали, гайдайа эюря юзцнцн пул йыьымыны гейри-пул формасында, йахуд
нисбятян стабил харижи валйута иля горуйур;
• Ящали, гайдайа эюря юзцнцн пул йыьымыны юлкянин милли валйутасы иля дейил,
стабил харижи валйута иля горуйур. Милли валйута иля мябляь, онун алыжылыг
габилиййятини идентификасийа етмяк цчцн даща стабил харижи валйута иля
гиймятляндирилир;
• Сатыш, кредитля алыша бярабяр сурятдя кредитин верилдийи мцддятдя онун
алыжылыг габилиййятинин ещтимал олунан итэиси гиймятиля явязлянир (щятта кредитин
мцддяти гыса олдуьу щалларда да);
• ямяк щаггы, гиймятляр вя фаиз дяряжяляри гиймят индексляри нязяря
алынмагла дцзялишя мяруз галыр;
• цч ил ярзиндя инфлйасийанын цмуми артымы 120%-я йахынлашыр, йахуд ону
цстяляйир.
Малиййя щесабатында щиперинфлйасийа мярщялясиндя олан юлкянин валйутасы
ясасында дцзялиш апармаг мцщакимялярин формалашмасы просесиндя мцяййян
фяалиййят эюстярилмясини вя субйектив фикирляр иряли сцрцлмясини тяляб едир. Беля бир
амил важибдир ки,

бцтцн тяшкилатлар эюстярижилярдя дцзялиш апардыгда ващид

йанашма тятбиг етсинляр:
• малиййя щесабаты щесабат тарихиня гцввядя олан учот валйутасы иля тяртиб
едилмялидир;
• 30№-ли ММУС-ун тятбиги дюврцнцн башланьыжы юлкядя щиперинфлйасийанын
мцяййянляшдирилдийи дюврля цст-цстя дцшмялидир;
• щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасы иля щесабат тяртиб едян
тяшкилатларын билаваситя ейни тарихдян етибарян ММУС-у тятбиг етмяляри
мягсядяуйьун оларды.
Тяшкилатлар малиййя щесабатларыны фактики дяйяр ясасында тяртиб едя биляр. Бу
щалда гиймятлярин цмуми сявиййясинин,йахуд мцхтялиф активлярин дяйишиклийя
уьрамасы нязяря алынмыр (бязи истисналар олмагла). Мясələn, ясас вясаитляр, гейри204
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мадди активляр, йахуд инвестисийалар. Тяшкилатлар щямчинин активлярин бярпа
дяйярини вя онларын дяйяриндяки дяйишикликляри нязяря алмагла юзляринин малиййя
щесабатларыны тяртиб едя билярляр. Игтисадиййаты щиперинфлйасийа шяраитиндя олан
юлкянин валйутасы ясасында малиййя щесабатларынын йенидян нязярдян кечирилмяси
гайдасы, онун щансы ясасда щазырланмасындан асылыдыр.
Малиййя щесабатында дцзялиш цмуми гиймят индексинин тятбиги иля щяйата
кечирилмялидир. Бу индексляр даща чох гябул едиляндир. Беля ки, щямин индексляр
цмуми алыжылыг габилиййятиндя баш верян дяйишикликляри якс етдирир, ейни заманда
малларын, иш вя хидмятлярин яксяриййяти цчцн гиймятлярин тяряддцд етмясинин эениш
сяпэисини ящатя едир. Гейд олунан индексляр цчцн гайдайа эюря дювлят
сявиййясиндя мцнтязям щесабламалар, цмуми йанашма, ващид эюстярижиляр
ясасында щесабламалар, давамлы тятбиг олунма имканлары вя с. характерикдир.
Яэяр, эюстярижиляринин дцзялишя ещтийажы олан мцхтялиф дюврляр цчцн цмуми
гиймят индекси йохдурса, диэяр индексдян, йахуд başqa üsullarдан истифадя
едилмяси зяруридир (мясələn, щесабатын тяртиб олундуьу валйута иля мцбадиля
мязянняси арасында дяйишиклийя ясасланан гиймятлярин тятбиги). Щямчинин мцстягил
пешякар гиймятləndirəн мцтяхяссисlərин жялб олунмасы имканлары да нязярдян
гачырылмамалыдыр.
Малиййя щесабатларында, о жцмлядян балансда, мянфяят вя зярярlər
щаггында щесабатда, eləcə dя пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатда
бцтцн маддяляр щесабат тарихиня гцввядя олан юлчц ващидляри иля верилмялидир.
11.2. Илкин дяйяря ясасланан малиййя щесабатлары
Щесабат тарихиня

гцввядя олан гиймятляндирмя ващидляри иля якс

етдирилмяйян баланс мябляьляри онлара цмуми гиймят индекси тятбиг олунмагла
дцзялдилир.
Пул маддяляриня дцзялиш едилмир, беля ки, онлар артыг гцввядя олан пул
ващидляри иля якс етдирилмишдир. Пул маддяляриня мювжуд олан пул вясаитляри вя пул
вясаитляри иля юдяниляжяк вя йа алынажаг маддяляр аиддир.
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Разылашма ясасында гиймят дяйишикликляри иля баьлы олан актив вя ющдяликляря
щесабат тарихиндя юдянмяйян галыьын мцяййян олунмасы мягсядиля, разылашмайа
ясасян дцзялиш едилир. Бу маддяляр йенидян тягдим олунан баланс щесабатында
дцзялдилмиш мябляьляри иля якс етдирилир.
Бцтцн диэяр активляр вя ющдяликляр гейри-монетар маддялярдир. Бязи гейримонетар маддяляр, сатышын мцмкцн халис дяйяри вя йа базар дяйяри кими щесабат
тарихиндя олан мябляьляр иля учота алыныр вя бу сябябдян онлара дцзялиш едилмир.
Бцтцн диэяр гейри-монетар маддяляр йенидян тягдим олунур.
Гейри-монетар маддялярин яксяриййяти илкин дяйяри вя кющнялмя чыхылмагла
илкин дяйяри иля учота алыныр. Бу сябябдян онлар алыш тарихиня олан мябляьляри иля
якс етдирилир. Щяр маддя цзря илкин дяйярин вя йа кющнялмя чыхылмагла илкин
дцзялдилмиш мябляьи, онун илкин дяйяри вя йа йыьылмыш амортизасийанын жяминя алыш
тарихиндян щесабат тарихиня гядяр гиймятлярин цмуми индексиндя баш верян дяйишиклик мябляьинин тятбиг едилмяси иля мцяййян едилир.

Бу сябябдян торпаг,

тикинти вя аваданлыгларын, инвестисийаларын, хаммал вя мал ещтийатларынын, гудвилин,
патентлярин, тижарят маркаларынын вя анолоъи активлярин дяйяри, онларын алыш тарихиндян етибарян йенидян тягдим олунур.
Торпаг, тикили вя аваданлыгларын айры-айры обйектляринин алыш тарихи щаггында
дягиг мялумат мювжуд олмайа, онларын гиймятляндирилмяси ися мцмкцн олмайа
биляр. Беля надир щалларда 30№-ли Стандартын тятбигинин илк мярщялясиндя, онларын
йенидян тятбиг олунмасы цчцн ясас кими мцстягил пешякар гиймятляндирмянин
истифадя олунмасы тяляб олуна биляр.
Бязи гейри-монетар маддяляр, мясələn, даща еркян тарихя йенидян гиймятляндирилян торпаг, тикили вя аваданлыглар алыш вя йа щесабат тарихиндя гцввядя олан
мябляьлярдян фяргли мябляьлярля учота алыныр. Беля щалларда баланс дяйяри йенидян
гиймятляндирмя тарихиндян йенидян тягдим олунур.
Гейи-монетар маддянин йенидян тягдим олунмуш мябляьи, активин жяляжяк
истифадяси щесабына (сатыш вя йа диэяр харижолма дахил едилмякля) бярпа едилян
мябляьдян артыг оларса, мцвафиг Стандартлара уйьун олараг азалдылыр. Бу сябябдян беля щалларда торпаг, тикили вя аваданлыгларын, гуддвилин, патентлярин вя тижарят
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маркаларынын йенидян тягдим едилмиш мябляьляри бярпа едилян мябляья гядяр
мал-материал ещтийатларынын йенидян тягдим олунмуш мябляьляри сатышын мцмкцн
халис дяйяриня гядяр вя гысамцддятли инвестисийаларын йенидян тягдим олунмуш
мябляьляри базар гиймятляриня гядяр азалдылыр.
Иштирак пайы методуна ясасян учота алынан инвестисийа обйекти щесабатда
щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасы иля тягдим олуна биляр. Бу инвестисийа обйектинин балансы вя мянфяят вя зярярlər щаггында щесабаты, инвесторун
онун халис активляриндя вя ямялиййат нятижясиндя пайынын щесабланмасы мягсядиля
йенидян тягдим олунур. Инвестисийа обйектинин йенидян тягдим олунан малиййя
щесабатлары харижи валйута иля якс етдирилдикдя, онлар щесабат дюврцнцн сонуна
олан мязянняйя ясасян конвертасийа олунур.
Инфлйасийанын тясири адятян боржлар цзря мясряфлярдя таныныр. Борж вясаитляри
иля мцяййянляшдирилян капитал хяржляриня дцзялиш етмяк вя ейни заманда борж
вясаитляринин щямин дювр ярзиндя инфлйасийаны компенсасийа едян щиссясини
капиталлашдырмаг мягсядяуйьун дейил. Борж мясряфляринин бу щиссяси

онларын

чякилдийи дюврдя хярж кими таныныр.
Мцяссися активляри, ялавя фаизляр щесабланылмадан юдямянин тяхиря салынмасына йол верян анлашма ясасында ялдя едя биляр. Фаиз мябляьинин щесабланмасы
мягсядяуйьун олмадыьы щалларда бу активлярин мябляьи алыш тарихиндян дейил, юдяниш тарихиндян етибарян йенидян тягдим олунур.
30№-ли Sтандартын илк дяфя тятбиг едилдийи

дюврцн башланьыжында, мцл-

киййятчилярин капиталынын компонентляри, бюлцшдцрцлмямиш мянфяят вя йенидян
гиймятляндирмя цзря ещтийат истисна олмагла, бу компонентлярин гойулдуьу вя
йа щансы диэяр йолла йарандыьы мцвафиг тарихлярдян цмуми гиймят индексинин
тятбиги васитясиля йенидян тягдим олунур. Яввялки дюврлярдя йаранмыш йенидян
гиймятляндирмя цзря щяр щансы ещтийат чыхарылыр. Йенидян тягдим олунмуш
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят йенидян тягдим олунан баланс щесабатынын бцтцн диэяр
мябляьляри ясасында мцяййян едилир.
Илк дюврцн сонунда вя сонракы дюврлярдя капиталын бцтцн компонентляри
дюврцн башланьыжындан, яэяр бу даща эеж тарих оларса, онларын гойулдуьу тарих207
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дян цмуми гиймят индексинин тятбиги васитясиля йенидян тягдим олунур. Дювр
ярзиндя капиталда баш верян дяйишикликляр «Капиталда дяйишикликляр щаггында
щесабат цзря» 2№-ли ММУС-а уйьун олараг ачыгланыр.
11.3. Hiperinflyasiya şəraitində bаланс маддяляринин йенидян нязярдян
кечирилмяси
Maliyyə hesabatını hiperinflyasiyanın təsirinə uyğun işləmək üçün bаланс
маддяляри йенидян нязярдян кечирилмяlи və bаланс эюстярижиляриня müvafiq
дцзялишlər едилməlidir. Баланс эюстярижиляриня дцзялиш едилдикдя, ilk növbədə баланс
маддялярини пул вя гейри-пул маддяляриня айырмаг лазымдыр. Эюстярижиляря дцзялиш
едилмяси билаваситя бу амилдян асылы ола биляр (жядвял 11.1)
Жядвял 11.1
Баланс маддяляринин тяснифаты
Пул маддяляри

Гейри-пул маддяляри

- пул вясаитляри

- ясас вясаитляр

- дебитор вя кредитор боржлары

- гейри-мадди активляр

- шцбщяли боржлар цзря ещтийат

- дяйярляри ендирилян материаллар вя
ещтийатлар

- пул вясаитляринин еквивалентляри

- эяляжяк дюврлярин эялирляри вя хяржляри

- пул вясаитляри иля алынасы, йахуд - капитал
юдяниляси диэяр маддяляр
- пул вясаити олмайан диэяр бцтцн
маддяляр
Пул маддяляринин дяйяри щесабат тарихиня гцввядя олан пул ващидляри иля якс
етдирилмишдирся, онлар йенидян нязярдян кечирилмир. Бу щалда мябляь онларын
алыжылыг габилиййятини эюстярир.
Харижи валйута иля якс етдирилян пул маддяляри щесабатын тяртиб олундуьу
тарихя гцввядя олан мязяння иля йенидян гиймятляндирилир.

208

Sifariz Səbzəliyev

Гиймятин дяйишилмяси иля мцгавиля цзря ялагядар дебитор вя кредитор боржлары
вя саир кими пуl маддяляри йенидян гиймятляндирмяйя мяруз галыр. Щесабат
тарихиня юдянилмямиш мябляьляри мцяййянляшдирмяк вя онларда мцгавилянин
шяртляриня уйьун олараг дцзялиш апармаг важибдир. Сатышын мцмкцн халис дяйяри,
йахуд ядалятли дяйярля якс етдирилян мябляьлярдя гейри-пул маддяляри йенидян
гиймятляндирилмир.
Мисал. Тяшкилат игтисадиййаты щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасы
иля малиййя щесабаты тяртиб едир. Щесабатын тяртиб едилдийи тарихя балансда
гейдя алынмышдыр: щесабат тарихиня гцввядя олан пул ващидиля якс етдирилян пул
вясаитляри (бу мябляь милли учот валйутасы ващидиня 30 ващид мязяння иля йенидян
щесабланмалыдыр (30000 х 30), сатышын мцмкцн халис дяйяриля гиймятляндирилян
материал ещтийатлары,борж вясаити мябляьиндя дцзялиш апарылмасы нязярдя тутулан
кредитор боржу (700000 х 1,7). Дцзялиш жядвялинин фрагентлри ашаьыдакы кимидир
(жядвял 11.2).
Жядвял 11.2
Баланс маддяляри

Милли валйута иля пул
вясаитляри
Харижи валйута иля пул
вясаитляри
Ещтийатлар
Кредитор боржлары

Дцзялиш жядвялинин фрагментляри
Мябляь, ман.
Дцзялиш

2000000

-

Йенидян
щесабланманы
нязяря алмагла
мябляь, ман.
2000000

30000

30

900000

100000
400000

1,7

100000
1190000

Йердя галан бцтцн гейри-пул маддяляри йенидян гиймятляндирилир.
Яэяр гейри-пул активляри яввялляр йенидян гиймятляндирилмямишдирся, фактикi
майа дяйяри ilə учота алынмышдырса, онлар сатын алдыглары тарихя мювжуд олан мябляьдя якс етдирилир. Беля обйектляря ещтийатлар, ясас вясаитляр, гейри-мадди активляр
вя инвестисийалар аиддир. Онларын дяйяри сатын алындыглары тарихдян щесабат тарихинядяк баш верян гиймятлярин цмуми индексиндяки дяйишикликляр нязяря алınмагла
дцзялишя мяруз галыр. Битмямиш истещсалын вя щазыр мящсулларын дяйяриндя сатынал209
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ма хяржляринин баш вердийи тарихдян етибарян дцзялиш апарылыр вя бу просес эяляжякдя дя давам етдирилир.
Яэяр гейри-пул активляри яввялляр йенидян гиймятляндирилмямишдирся, онда бу
щалда онларын баланс дяйяри сонунжу йенидян гиймятляндирмя тарихиндян етибарян
тякрарян нязярдян кечирилир.
Мисал. Тяшкилат, игтисадиййаты щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасы
иля малиййя щесабаты тяртиб едир. Щесабатын тяртиб олундуьу тарихя балансда
яввялки дюврлярдя сатын алынан ясас вясаит обйекти гейдя алынмышдыр. Обйект илк
дяйярля гиймятляндирилир вя яввялляр йенидян гиймятляндирмяйя мяруз галмамышдыр. Онун сатын алындыьы дюврдян кечян мцддят ярзиндя цмуми гиймят
индекси 3,21-я бярабярдир. Обйектин илк дяйяри йенидян гиймятляндириляряк 642
мин ман. (200 мин ман. х 3,21), йыьылмыш кющнялмя мябляьи ися йенидян
гиймятляндирмяни нязяря алмагла, 160,5 мин ман. (50 мин ман. х 3,21) тяшкил
едир. Дцзялишлярин фрагменти ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир (жядвял 11.3).
Жядвял 11.3
Дцзялиш жядвялинин фрагментляри
Баланс маддяляри

Мябляь,
ман.

Йенидян
гий- Йенидян гиймятмятляндирмя
ляндирмя нязяря
ямсалы
алынмагла мябляь, ман.
3,21
642000

Илкин дяйярля ясас вясаит

200000

Йыьылмыш кющнялмя мябляьи

50000

3,21

160500

Баланс дяйяри

150000

-

481500

Цмуми гиймят индексинин дяйишмяси щесабына активлярин йенидян гиймятляндирилмяси нятижясиндя йенидян гиймятляндирилян дяйяр онларын юдяниляси дяйярини
цстяляйя биляр. Бу щалда гейри-пул активляринин йенидян гиймятляндирмяyя мяруз
галан дяйярини азалтмаг лазымдыр. Ясас вясаитлярин вя гейри-мадди активлярин
дяйяри юдяниляси мябляь цзря, ещтийатар сатышын мцмкцн халис дяйяриля, гысамцддятли малиййя гойулушлары ися базар дяйяриля гиймятляндирилир.
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30№-ли Стандартын тятбигинин илк дюврляриндя капиталын мцвафиг елементляри
йарандыьы тарихдян цмуми гиймят индекси нязяря алынмагла йенидян гиймятляндирилир. Яввялки дюврляря эюря гиймят артымынын бцтцн мябляьляри щесабламалардан чыхылыр. Биринжи дюврцн сонунда вя бцтцн диэяр сонракы дюврлярдя капиталын бцтцн елементляри цмуми гиймят индексини тятбиг етмякля дцзялишя мяруз
галыр.
Мисал. Тяшкилат игтисадиййаты щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасы
иля малиййя щесабаты тяртиб едир. Щесабатын тяртиб олундуьу тарихя низамнамя
капиталынын мябляьи 10000 ман. тяшкил едир. Низамнамя капиталынын йарандыьы
андан кечян дювр ярзиндя гиймятин дяйишилмясинин цмуми индекси 7,67-я
бярабярdир. Йенидян гиймятляндирмяйя мяруз галан мябляь
(10000 х 7,67) мябляьиндя йенидян

гиймятляндирилир.

76700 ман.

Дцзялишин

фрагменти

ашаьыдакы жядвялдя верилир (жядвял 11.4).
Жядвял 11.4
Дцзялиш жядвялинин фрагменти
Баланс маддяси
Низамнамя

Мябдяь, ман.
10000

Йенидян щесаблама Йенидян щесаблама
ямсалы
нязяря алынмагла
мябляь, мин ман.
7,67
76700

капиталы
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят эюстярижиси ян ахырда дцзялишя мяруз галыр вя
балансын бцтцн диэяр маддяляринин дцзялишляриндян сонра мцяййянляшдирилир.
Мисал. Тяшкилат игтисадиййаты щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасы
иля малиййя щесабаты тяртиб едир. Щесабатын тяртиб олундуьу тарихя 30№-ли
Стандартын мцддяалары нязяря алынмагла, бцтцн баланс маддяляри

йенидян

гиймятляндирилмишдир. Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин мябляьи балансын бцтцн диэяр
маддяляри цзря апарылан дцзялишляри нязяря алмагла дцзялишя мяруз галыр.
Йенидян щесаблама нязяря алынмагла халис мянфяятин мябляьи 1314300 манат
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(2581500 – 1190000 – 76700) тяшкил едир. Щесабат тарихиня мцщасибат балансы
цзря дцзялиш жядвяли ашаьыда верилмишдир (жядвял 11.5.).

Жядвял 11.5
Дцзялиш мябляьляри нязяря алынмагла щесабат тарихиня мцщасибат балансы цзря
дцзяиш жядвяли
Баланс маддяляри

Дцзялиш
Дцзялиш
апарыланадяк мябмябляьи,ман.
ляь, ман.
Милли валйута иля пул
2000000
вясаити
Ещтийатлар
100000
-

Дцзялиш
нязяря
алынмагла
мябляь, ман.
2000000
100000

Ясас вясаитляр

150000

331500

481500

Активлярин йекуну

2250000

-

2581500

Кредитор боржлары

700000

-

1190000

Ющдяликлярин йекуну

700000

-

1190000

Низамнамя капиталы

10000

66700

76700

Халис мянфяят

1540000

225200

1314800

Капиталын йекуну

1550000

-

1391500

Пассивлярин йекуну

2250000

-

2581500

Беляликля, жядвялдян эюрцндцйц кими, щиперинфлйасийа шяраитиндя фактикi
дяйярля гиймятляндирмя юзцнцн мащиййятиня эюря яслиндя бярпа дяйяри демякдир.
11.4. Халис монетар маддяляр цзря мянфяят вя зярярlər haqqında hesabatın
йенидян нязярдян кечирилмяси
30№-ли Стандарт мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда бцтцн маддялярин
щесабат тарихиндя гцввядя олан гиймятляндирмя ващидляри иля якс етдирилмясини тяляб едир. Беляликля, бцтцн мябляьляр эялир вя йа хярж маддяlərинин малиййя
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щесабатларына илкин олараг йазылдыьы тарихдян сонра цмуми гиймят индексиндя баш
верян дяйишикликлярин тятбиги васитясиля йенидян тягдим олунмалыдыр.
Инфлйасийа заманы пул активляри вя пул ющдяликляриндян артыг олан мцяссися ися
актив вя ющдяликлярин гиймят сявиййясиня баьлы олмадыьы дяряжядя алыжылыг габилиййятини йцксялдир. Халис монетар маддяляр цзря бу мянфяят вя йа зяряр гейримонетар маддялярин, капитал, мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын
маддяляринин йенидян тягдим олунмасындан вя индекся баьлы

актив вя

ющдяликляря дцзялишлярдян йаранан фярг кими мцяййян едиля биляр. Мянфяят вя йа
зяряр, цмуми гиймят индексиндя дяйишикликлярин дювр ярзиндя пул активляри иля пул
ющдяликляри фяргинин орта чякили мябляьиня тятбиги васитясиля гиймятляндириля биляр.
Халис монетар маддяляр цзря мянфяят вя йа зяряр халис мянфяятя дахил едилир.
Разылашмайа ясасян гиймят дяйишикликляриня баьлы олан актив вя ющдялик мябляьляриня едилян дцзялишляр халис монетар маддяляр цзря мянфяят вя йа зяряря гаршы
щесаба алыныр. Фаиз эялирляри вя хяржляри, eləcə dя инвестисийа олунан вя йа борж
алынан вясаитлярля ялагядар мязяння фяргляри кими, мянфяят вя зярярlər щаггында
щесабатын диэяр маддяляри, щямчинин халис пул маддяляри иля ассосиасийа едилир.
Бахмайараг ки, беля маддяляр айрыжа ачыгланыр, онларын халис монетар маддяляр
цзря мянфяят вя йа зяряр иля бирликдя мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда
эюстярмяк файдалы ола биляр.
30№-ли Стандарта

уйьун олараг малиййя щесабатларынын йенидян тягдим

олунмасы фярди актив вя ющдяликлярин баланс дяйяри вя онларын верэи тутулан ясасы
арасында фярглярин йаранмасына сябяб ола биляр. Бу фяргляр «Жари мянфяят верэиси
цзря» 3№-ли вя «Тяхиря салынмыш мянфяят верэиси цзря» 4№-ли ММУС-лара уйьун
олараг учота алыныр.
Мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын бцтцн маддяляри щесабат тарихиня
гцввядя олан ващид юлчцлярля верилмялидир. Бу щалда цмуми гиймят индекси нязяря
алынмагла бцтцн мябляьляр йенидян щесабланмаьа жялб едилмялидир. Гиймят
индекси эялирляр, йахуд хяржляр маддяляринин малиййя щесабатына дахил едилмясинин
илкин тарихиндян сонра баш верян бцтцн дяйишикликляри нязяря алмалыдыр. Гайдайа
эюря йенидян щесаблама маддяляри айлара бюлмякля щяйата кечирилир. Бу заман
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щямин дювр ярзиндя цмуми гиймят индексиндяки дяйишиклик тятбиг едилир. Бязи
щалларда инфлйасийанын сцряти dəyişмязся, онда орта иллик индексдян дя истифадя
имканлары нязярдян гачырылмамалыдыр.
Эялир эюстярижисиня дцзялиш едилдикдя ону дахилолма цсулундан асылы олараг
нязярдян кечирмяк важибдир. Яэяр эялирляри айры-айры бирдяфялик ямялиййатларын бюлцмцндя тягдим етмяк мцмкцн оларса, onda о, баш вердийи тарихдян ютян дювр
ярзиндя инфлйасийаны нязяря алмагла дцзялишя мяруз галмалыдыр. Яэяр эялирляр бярабяр сявиййядя дахил оларса, онда дцзялиш инфлйасийанын динамикасындан асылы
олараг щяйата кечирилмялидир. Мясələn, рцб вя йахуд ил ярзиндя индексин орта
эюстярижисинин кюмяйиля. Гайдайа эюря хярж маддяляриндя дцзялиш апарылдыгда
онларын эюстярижиляри айбаай щазырланыр.
Малиййя щесабатында халис пул маддяляри цзря малиййя нятижяляри

щесаб-

ланмалы вя тягдим олунмалыдыр. Пул активляри мцяссисянин пул ющдяликлярини цстяляйярся, о, юзцнцн алыжылыг габилиййятини итирмиш олур. Пул ющдяликляри мцяссисянин пул
активляриндян чох оларса, онда пулун алыжылыг габилиййяти йцксялмяйя доьру мейл
едир.
Халис пул маддяляри цзря мянфяят, йахуд зяряр индексасийа олунан активлярин
вя ющдяликлярин йенидян гиймятляндирилмясини нязяря алмагла мцяййянляшдириля
биляр. Халис пул маддяляри цзря мянфяят, йахуд зярярин щесабланмасынын диэяр бир
цсулу дювр ярзиндя пул активляри вя пул ющдяликляри арасында орта чякили кямиййятдян асылы олараг, гиймятин цмуми индексиндя баш верян дяйишиклийин гиймяти
ола биляр.
Мисал. Тяшкилат игтисадиййаты щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасы
иля малййя щесабаты тяртиб едир. Щесабатын тяртиб олундуьу тарих 30 №-ли Стандартын
мцвафиг мцддяалары ясасында мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатын бцтцн
маддяляри йенидян гиймятляндирилмиш вя халис пул маддяляри цзря малиййя нятижяляри
мцяййянляшдирилмишдир. Халис пул маддяляри цзря зяряр хяржлярин майа дяйяриндя
апарылан дцзялиш мябляьи иля капиталдакы дцзялиш мябляьи арасындакы фярг кими
щесабланылыр вя (99300 ман. (32600 + 66700) тяшкил едир. Ашаьыдакы жядвялдя
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мянфяят вя зярярlər щаггында щесабатда апарылан дцзялишлярин фрагментляри верилир.
(жядвял 11.6).

Жядвял 11.6
Дцзялиш мябляьляри нязяря алынмагла дювр ярзиндя мянфяят вя зярярlər щаггында
щесабатын дцзялиш жядвялинин фрагментляри
Маддяляр
Эялирляр
Хяржлярин майа

Дцзялишя гядяр
олан мябляь, ман.

Дцзялиш мябляьи,

920000

1146700

2066700

620000

32600

652600

-

-

99300

1540000

-

1314800

ман.

Д9цзялиш нязяря
алынмагламябляь,ман.

дяйяри
Халис
маддяляри
зяряр
Мянфяят

пул
цзря

Малиййя щесабаты жари дяйяр ясасында щазырландыгда балансын бир сыра
маддяляринин дцзялишя ещтийажы олмур. Беля ки, щямин маддяляр артыг щесабат
тарихиня гцввядя олан бярпа дяйяриnin юлчц ващидляри иля верилмишдир. Илкин дяйярля
верилян маддялярdə яввялляр арашдырылан гиймятлярля дцзялиш апарылмалыдыр. Мянфяят
вя зярярlər щаггында щесабатын маддяляри щесабат тарихиня гцввядя олан юлчц
ващидляриня уйьун олараг гиймятин дяйишилмясинин цмуми индекси йолу иля дцзялишя
мяруз галмалыдыр.
30№-ли Стандарт пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатда бцтцн маддялярин щесабат тарихиндя гцввядя олан гиймятляндирмя ващидляри иля якс олунмасыны тяляб едир.
Яввялки щесабат дюврц цзря мцвафиг рягямляр, онларын илкин дяйяри вя йа жари
дяйяря ясасланdırılмасындан асылы олмайараг, бирляшдирилмиш (консолидя олунмуш)
малийя щесабатлары щесабат дюврнцн сонунда гцввядя олан гиймятляндирмя
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ващидляри иля тягдим олунажаг шякилдя, цмуми гиймят индекси тятбиг едилмякля
йенидян тягдим олунур. Даща еркян дюврляр цзря ачыгланан мялуматлар щямчинин
щесабат дюврцнцн сонунда гцввядя олан гиймятляндирмя ващидляри иля тягдим
олунур. Мцгайисяли мябляьлярин башга тягдимат валйутасында якс етдирилмяси
мягсядиля «Харижи валйута мязянняляриндя дяйишикликлярин учоту цзря» 22№-ли
ММУС тятбиг олунур.
11.5. Халис монетар маддяляр цзря бирляшдирилмиш (консолидя едилмиш) малиййя
щесабатлары
Maliyyə hesabatının hiperinflyasiyanın təsirinə uyğun işlənməsi prosesində
mühüm məsələlərdən biri də bирляшдирилмиш (консолидя едлмиш) малиййя
щесабатларынын

йенидян

нязярдян

кечирилмясиdir.

Маиййя

щесабатларыны

щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасында тягдим едян ясас мцяссися,
щямчинин, щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасында щесабат верян
тюрямя мцяссисялярə малик ола биляр. Беля тюрямя мцяссисялярин малиййя
щесабатлары,

ясас

мцяссисянин

бирляшдиримиш

(консолидя

едилмиш)

малиййя

щесабатларына дахил едилмяzдян яввял, валйутасында щесабат вердийи юлкянин
цмуми гиймят индекси тятбиг олунмагла йенидян тягдим олунмалыдыр. Бу тюрямя
мцяссися харижи мцяссися олдугда, онун йенидян тягдим олунмуш малиййя щесабатлары щесабат дюврцнцн сонуна олан мязянняйя ясасян конвертасийа олунур.
Щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасында тягдим едилмяйян тюрямя
мцяссисялярин малиййя щесабатлары «Харижи валйута мязянняляриндя дяйишикликлярин
учоту цзря» 22№-ли ММУС-а уйьун олараг ишлянир.
Мцхтялиф щесабат тарихляриня щазырланан малиййя щесабатлары бирляшдирилдикдя,
щям монетар, щям дя гейри-монетар маддяляр бирляшдирилмиш (консолидя едилмиш)
малиййя щесабатларынын тяртиб олундуьу тарихя гцввядя олан гиймятляндирмя
ващидляриня кечирилмялидир. Игтисадиййат щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин
валйутасы иля тягдим едилян бирляшдирилмиш (консолидя едилмиш) малиййя щесабаты
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30№-ли Стандартын мцддяалары нязяря алынмагла тяртиб олунмалыдыр. Бу заман
мцхтялиф ситуасийалар мцмкцндцр:
• ана тяшкилат вя ювлад ширкят щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин
валйутасы иля щесабат верир;
• ана тяшкилат, йахуд ювлад ширкят мцхтялиф юлкялярин, о жцмлядян игтисадиййаты щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасы иля щесабат верир;
• ана тяшкилат вя ювлад ширкят игтисадиййаты щиперинфлйасийа шяраитиндя олан öлкянин валйутасы иля мцхтялиф тарихляря фярди малиййя щесабатлары тяртиб едир.
Игтисадиййаты щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасы иля малиййя
щесабаты тяртиб едян ана вя онун ювлад ширкятляри консолидя едилмиш щесабат тяртиб
етдикдя мцяйййян тялябляря ямял етмялидир. Консолидя едилмиш щесабат тяртиб
олунмаздан яввял фярди щесабатда юлкянин

цмуми гиймят индексиня уйьун

олараг дцзялиш апарылмалыдыр. Дцзялиш проседуру яввялляр арашдырылан гайдада щяйата кечирилмялидир.
Ана вя ювлад ширкятляр мцхтялиф юлкялярин валйутасы ясасында консолидя
едилмиш щесабат тяртиб етдикляри щалда, щесабатларын эюстярижиляри мцгайисяли эюрцнцшя эятирилмялдир. Яэяр ювлад ширкят харижидирся вя щесабаты юз юлкясинин валйутасы
иля тяртиб едирся, онда эюстярижилəр щесабатын тяртиб едилдийи тарихя гцввядя олан
валйута мязянняси цзря йенидян щесабланмалыдыр. Яэяр ювлад мцяссися юзцнцн
щесабатыны игтисадиййаты щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасы иля тяртиб
едирся, onda мцвафиг эюстярижиляр «Харижи валйута мязянняляриндя дяйишикликлярин
учоту цзря» 22№-ли ММУС-ун тялябляри ясасында йенидян нязярдян кечирилмялидир.
Игтисадиййаты щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасы иля фярди малиййя щесабатлары щазырлайан ана вя ювлад ширкятляр консодидя едилмиш малиййя
щесабатлары тяртиб етдикдя müvafiq тялябляри эюзлямялидир.Мцхтялиф дюврляря тяртиб
едилян

малиййя щесабатлары консолидасийа олундугда бцтцн пул вя гейри-пул

маддяляри конолидя едилмиш малиййя щесабатларынын тяртиб едилдийи тарихя ващид
юлчцйя эятирилмялидир.
Бу бир фактдыр ки, щиперинфлйасийа дюврцндян чыхан юлкянин валйутасы иля
малиййя щесабаты тяртиб едян мцяссися субйектив мцщакимяляр ясасында идаря олу217
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нур. Щиперинфлйасийанын мювжудлуьуна дялалят едян вязиййятдян араландыгда,
юлкя игтисадиййатынын инкишафынын мцсбят динамикасы ясас эютцрцлмялидир. Беля щалларда малиййя щесабатлары 30№-ли Стандартын тяляблярини эюзлямядян тяртиб едилмялидир. Игтисадиййаты щиперинфлйасийа шяраитиндя олан юлкянин валйутасы иля дюврцн
ахырына

тягдим едилян мябляьляр малиййя щесабатынын тяртиб олундуьу тарихя

гцввядя олан юлчц ващиди иля юз яксини тапмалыдыр. Сонракы щесабат дюврляриндя бу
мябляьляр балас кямиййятляри цчцн ясас кими эютцрцляжяк.
11.6.Малиййя щесабатларында информасийаларын ачыгланмасы
Малиййя щесабатларында ашаьыдакы маддяляр ачыгланмалыдыры:
• малиййя щесабатларынын вя яввялки дюврляр цзря мцвафиг рягямлярин, ямялиййат валйутасынын цмуми алыжылыг габилиййятиндя дяйишикликляр нязяря алынмагла,
йенидян

щесабландыьы

вя

беляликля

щесабат

тарихиндя

гцввядя

олан

гиймятляндирмя ващидляри иля тягдим олундуьу факты;
• щесабат тарихиндя гиймят индексинин адыны вя сявиййясини, жари вя яввялки
щесабат дюврляри ярзиндя индексдя баш верян дяйишикликлярi.
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FƏSİL 12. ƏMƏLIYYAT SEQMENTLƏRI ÜZRƏ HESABAT
12.1. “Əməliyyat seqmentləri üzrə” 34№-li Kommersiya təşkilatları üçün Milli
Mühasibat Uçotu Standartı, onun məqsədi və təyinatı
12.2. Əməliyyat seqmentləri müəssisələrin komponenti kimi
12.3. Seqment hesabatlarında cəmlənmə meyarları və kəmiyyət hüdudları
12.4. Mənfəət və zərərlər, aktivlər və öhdəliklər haqqında məlumatlar
12.5. Seqment hesabatlarının ilkin və təkrar formatlarının formalaşması
12.6. Hesabat seqmentləri üzrə informasiyaların açıqlanması

12.1. “Əməliyyat seqmentləri üzrə” 34№-li Kommersiya təşkilatları üçün
Milli Mühasibat Uçotu Standartı, onun məqsədi və təyinatı
“Əməliyyat seqmentləri üzrə” 34№-li Kommersiya təşkilatları üçün Milli
Mühasibat Uçotu Standartı Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 13 yanvar
2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bu Standart “Əməliyyat seqmentləri” adlı
8№-li Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı əsasında hazırlanmışdır.
Respublikanın bir sıra təşkilatları, xüsusən də çox böyük səhmdar cəmiyyətləri
çoxsaylı mallar istehsal edir, müxtəlif xidmətlər göstərir və eyni zamanda müxtəlif
texniki səviyyəsi, rentabelliyi, gələcək inkişaf perspektivləri olan müəssisələrdə
ticarət, vasitəçilik və maliyyə fəaliyyəti həyata keçirirlər. Istehsal, xüsusən də
malların satışı müxtəlif coğrafi zonalarda, dövlətlərdə, ərazilərdə (regionlarda) baş
tutur ki, bu da öz təsirini təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrində göstərir. Bu
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xüsusiyyətlər haqqında informasiyallar mühasibat hesabatlarının bir çox istifadəçiləri
üçün çox böyük maraq doğurur.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühasibat hesabatlarında təsərrüfat fəaliyyətinin
ümumi nəticələri haqqında informasiyaları təşkilatın fəaliyyətinin istiqamətlərini,
yaxud cografi rayonları xarakterizə edən müxtəlif tərkib hissələri üzrə diferensiallaşdırmaq məqsədəuyğundur. Belə informasiyalar bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsi olan iri
şirkətlər qrupunun, təqdim etdikləri icmal konsolidə edilən hesabatlar üçün xüsusilə
aktualdır. Bu məqsədlə təşkilatların fəaliyyətini informasiya məqsədləri üçün
müəyyən qaydalara əsaslanan müxtəlif seqmentlərə bölmək olar. Təşkilatın
seqmentləri haqqında informasiya ümumi mühasibat hesabatlarının tərkibində verilir.
Seqment hesabatı – ayrıca əməliyyat və coğrafi seqmentlər üzrə məhdudlaşan
və müəyyən təsərrüfat şəraitində təşkilatın fəaliyyətinin bir hissəsi haqqında
informasiyaları açıqlayır. Belə informasiyaların təqdimatı, onun formalaşması və
mühasibat hesabatında əks etdirilməsi kredit təşkilatları istisna olmaqla, bütün
kommersiya təşkilatlarında “Əməliyyat seqmentləri üzrə” 34№-li Milli Mühasibat
Uçotu Standartı vasitəsilə tənzimlənir. Bu Standart aşağıdakılara tətbiq olunur:
a)

müəssisənin ayrıca və xüsusi maliyyə hesabatlarına;

b)

əsas müəssisəsi olan qrupun konsolidə olunmuş maliyyə hesabatlarına

(standartın 5-ci maddəsi).
Həm Beynəlxalq, həm də milli Standartlarda müəyyən edildiyi kimi, seqmentlər
üzrə informasiyalar kiçik müəssisələr tərəfindən tətbiq oluna bilməz.
Ayrıca seqmentlər təşkilatlar tərəfindən müstəqil sürətdə özlərinin təşkilati və
idarəetmə strukturundan asılı olaraq fərqləndirilir. Icmal mühasibat hesabatlarında
hesabat seqmentlərinin siyahisi onu tərtib edən təşkilat tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Ümumi halda hesabat seqmentinə aid edilən bölmələrin satışdan gəliri, mənfəətin
həcmi və aktivlərin dəyəri təşkilatın müvafiq göstəricilərinin 10 faizindən az
olmamalıdır. Hesabat seqmentinin seçilməsinin əsası kimi yuxarıda sadalanan
parametrlərdən yalnız birisi nəzərə alına bilər (seqment özünün gəlirlərinin cox
böyük hissəsini kənar təşkilatlara satışdan əldə etdiyi hallarda).
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Kənar təşkilatlarla əməliyyatlardan alınan ümumi gəlir bütün hesabat
seqmentləri üçün təşkilatın ümumi gəlirinin 75 faizindən az olmamalıdır. Əgər bu
normativ uyğun gətirmirsə, əlavə hesabat seqmentlərinə müraciət olunmalıdır.
Əməliyyat seqmenti risklərlə, rentabellik səviyyəsi və həmin təşkilatın digər
mallarının, iş və xidmətlərinin göstəriciləri ilə fərqlənən həmcins mallar, mal qrupları, istehsalatlar, iş və xidmətlər üzrə təşkilatın fəaliyyətini xarakterizə edir.
Bu zaman malların (iş və xidmətlərin) bir seqmentində oxşarlıq və birləşə
bilmək imkanlarını xarakterizə edən aşağıdakı amillər nəzərdən keçirilir:
• təyinatı;
• istehsalın xarakteri;
• istehlakçılar;
• satış(yayılmaq) metodları;
• təşkilatdaxili idarəetmə.
Hesabat seqmentləri seçildikdə mühasibat hesabatlarından istifadə edənləri
yaddan çıxartmaq olmaz: hesabat seqmenti üzrə informasiya dəqiq, etibarlı və
müqaisəyə gələn olmalıdar.
Coğrafi seqmentlər- təşkilatların fəaliyyətini müəyyən ərazi çərçivəsində
(bölgələr, regionlar) xarakterizə edir.
Coğrafi hesabat seqmentlərini fərqləndirdikdə aşağıdakılara diqqət yetirmək
məqsədə uyğundur:
• iqtisadi və siyasi şərtləri müəyyən edən oxşarlıq;
• müxtəlif coğrafi regionlarda aparılan fəaliyyət üzrə sabit əlaqələrin
mövcudluğu;
• həyata keçirilən fəaliyyətin oxşarlığı;
• müvafiq coğrafi regionlarda baş verən risklər;
• valyuta nəzarəti və valyuta risklərindəki qaydaların ümumiliyi.
Coğrafi hesabat seqmentləri təşkilatın aktivlərinin yerləşdiyi yerlər üzrə
(zavodların, istehsalat güclərinin və i.a. yerləşməsi) yaxud, malların təchizatı
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bazarları, fəaliyyətin digər nəticələri (sifarişçilərin, iş, xidmət və c. istehlakçıların
yerləşməsi) üzrə fərqləndirilə bilər.
Hesabat

seqmentləri

seçildikdə,

nəzərdən

keçirilən

amillər

haqqında

ümumiləşdirilən informasiya aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 12.1).

Cədvəl 12.1
Hesabat seqmentlərinin seçimi ilə bağlı faktlar haqqında ümumiləşdirilmiş
informasiyalar
Əməliyyat seqmentləri

Coğrafi seqmentlər

Malların, iş və xidmətlərin seqmentləri

İqtisadi və siyasi şərtlərin oxşarlığı

İstehsal prosesinin xarakteri

Həyata keçirilən fəaliyyətin oxşarlığı

Malların, iş və xidmətlərin
istehlakçilarının xarakteri
Malların satışı, yayılması, xidmətlərin
təklif olunması üçün istifadə edilən
metodlar

Konkret əməliyyatların ərazicə
yaxınlığı
Valyuta nəzarəti və valyuta riskləri
qaydası

Hesabat seqmentinin gəlirləri, xərcləri və maliyyə nəticələri müəssisə üzrə
bütövlükdə olduğu qaydada müəyyənləşdirilir. Bu zaman bəzi xüsusiyyətlər nəzərə
alınmalıdır. Müəssisə hər bir seqment üçün mənfəət və ya zərərin, ümumi aktivlərin
qiymətləndirilməsinin hesabatını verməlidir. Eyni zamanda hər bir hesabat verilməli
seqment haqqında aşağıdakılar açıqlanmalıdır: kənar müştərilərdən gəlir; eyni
müəssisənin müxtəlif əməliyyat seqmentləri ilə olan razılaşmalardan alınan gəlir; faiz
gəlirləri; faiz xərcləri; amortizasiya və qiymətdən düşmə xərcləri; müəssisənin digər
birgə müəssisələrin mənfəət və zərərindəki kapital metodu ilə uçota alınmış payı;
gəlir vergisi xərcləri; amortizasiya və qiymətdən düşmədən başqa digər maddi qeyripul maddələri.

222

Sifariz Səbzəliyev

Konkret olaraq seqmentin gəlirləri dedikdə, bilavasitə həmin seqment üzrə
əməliyyatlardan alınan gəlirlər başa düşülür. Gəlirlər kənar müştərilərdən, habelə
təşkilatın digər seqmentlərindən alınan gəlirlərə bölünür. Fövqəladə gəlirlər,
həmçinin dividendlər və faizlər formasında gəlirlər, investisiyaların satılmasından və
borcların ödənilməsindən gəlirlər seqmentlərin gəlirlərinə daxil edilmilir (əgər
seqment əməliyyatları bütövlükdə maliyyə xarakterli deyildirsə).
Seqment

xərcləri

dedikdə,

bilavasitə

seqmentin

fəaliyyəti

ilə

bağlı

əməliyyatların gedişində meydana çıxan xərclər və qismən də əsaslandırılmış şəkildə
həmin seqmentə aid oluna biləsi təşkilatın ümumi xərclərinin bir hissəsi başa düşülür.
Fövqəladə xərclər, investisiyanın satışından və borcların ödənilməsindən zərərlər,
ödənilən faizlər, ümumi inzibati xərclər, mənfəət vergisi üzrə ödənişlər və təşkilatın
digər analoji xərcləri seqment xərclərinə aid edilmir.
Seqmentin maliyyə nəticələri onun gəlir və xərclərini müqayisə etməklə
müəyyənləşdirilir. Bu zaman azlıqların payı nəzərə alınmır.
Seqmentin aktivləri öz tərkibinə əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan
dövriyyə ehtiyatları, debitor borcları və pul vəsaitləri, habelə həmin seqmentə aid
edilən əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər daxil edilir. Təşkilatın ümumi
məsələlərinin həllində və onun idarə olunmasında sərf olunan xərclər seqmentin
tərkibinə daxil edilmir. Iki və daha çox seqment tərəfindən istifadə olunan aktivlər
onların hesabatının qalıq dəyəri ilə qeydə alınır (mənfəətin vergiyə cəlb olunması ilə
bağlı meydana çıxan debitor borcları istisna olunur).
Seqmentin öhdəlikləri malsatanlara və heyətə olan kreditor borclarından, avans
daxil olmalarından, hesablanılan öhdəliklərdən (zəmanətli xidmət üzrə ehtiyatlar) və
s. ibarətdir. Borclar və kreditlər üzrə öhdəliklərin faizləri seqmentin xərclərinə aid
edildiyi halda, həmin öhdəliklər seqment hesabatında öz əksini tapır. Mənfəət vergisi
üzrə öhdəliklər seqmentlərin öhdəliklərinə daxil edilmir.
Seqmentin uçot siyasəti müəssisənin ümumi uçot siyasətindən fərqlənmir və
əksinə, onu tamamlayır. Xüsusi uçot siyasətində gəlirlərin və xərclərin bölgüsü
qaydası, onların tərkibi, seqmentlərin qarşılıqlı məqbullarının qiymətləndirilməsi
metodları və s. müəyyənləşdirilir.
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Icmal mühasibat hesabatları tərtib edildikdə, seqmentlər üzrə informasiyaların
təqdim olunmasına həsr edilən ucot siyasəti icmal mühasibat hesabatını tərtib edən
təşkilat tərəfindən hazırlanılır.
Hesabat seqmentlərinin, gəlirlərin, xərclərin, aktivlərin, öhdəliklərin və s.
ayrılıqda qeydə alınması ilə nəticələnən uçot siyasətindəki dəyişikliklərin bir çox
hallarda maraqlı istifadəçilərin həmin informasiyalara qiymət verməsinə təsir göstərə
biləcəyini nəzərə alaraq, həmin dəyişikliklər səbəbləri də göstərilməklə, mühasibat
hesabatına əlavədə açıqlanmalıdır.
Seqmentlər üzrə ilkin və təkrar informasiyalar üstünlük təşkil edən risklərin
və rentabelliyin səviyyəsindən asılı olaraq fərqləndirilir. Əgər ilkin informasiya
dedikdə, əməliyyat seqmentləri üzrə informasiyalar başa düşülürsə, onda təkrar
informasiya kimi coğrafi seqmentlərlə bağlı informasiyalar xarakterizə edilir. Əksinə,
ilkin informasiya coğrafi seqmentlər üzrə verilirsə, təkrar informasiya əməliyyat
seqmentlərini əks etdirir (şəkil 12.1).
Ilkin informasiya seqmentlərinin seçilməsi əsasları

Əməliyyat seqmentləri
Risklər və mənfəət
istehsal olunan
malların, yerinə
yetirilən iş və
xidmətlərin fərqli
xüsusiyyətləri ilə
müəyyənləşdirilir

Risklər və mənfəət tam
bərabər şəkildə istehsal
olunan malların, yerinə
yetirilən iş və xidmətlərin
və fəaliyyətin coğrafi
regionlarının fərqli
xüsusiyyətləri ilə
müəyyənləşdirilir

Coğrafi
seqmentlər
Risklər və mənfəət
fəaliyyətin coğrafi
regionlarının fərqli
xüsusiyyətləri ilə
müəyyənləşdirilir

Şəkil 12.1. Seqmentlər üzrə informasiyaların açıqlanması
Beynəlxalq Standartların tövsiyyəsinə görə, seqmentlər üzrə ilkin (təkrar)
informasiyaları şirkətlərin təşkilati strukturundan asılı olaraq formalaşdırmaq
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məqsədəuyğundur. Seqmentləri yalnız kənar hesabatlar üçün hazırlamağa cəhd
göstərmək bütün hallarda səhvlərə və informasiyaların hazırlanmasında gərginliklərə
gətirib çıxardır.
Seqmentlər üzrə ilkin informasiya aşağıdakı göstəricilər üzrə açıqlanır:
• satışın ümumi məbləği;
• hesabat seqmentlərinin maliyyə nəticəsi (mənfəət, yaxud zərər);
• hesabat seqmentlərinin öhdəliklərinin ümumi balans məbləği;
• seqmentlərin əsas vəsaitlərinə və qeyri-maddi aktivlərinə hesablanmış
amortizasiya ayırmalarının ümumi məbləği;
• seqmentlərin övlad və asılı cəmiyyətlərində xalis mənfəətdə (zərərdə) məcmu
payı;
• asılı və övlad cəmiyyətlərə qoyuluşların ümumi məbləği.
Seqmentlər üzrə təkrar informasiya ixtisar olunmuş variantda açıqlanır. Əməliyyat və coğrafi seqmentlər üçün tələb olunan göstəricilər üzrə informasiyaların
açıqlanması eyni deyildir. Belə ki, təkrar əməliyyat seqmentləri üçün aşağıdakı
göstəricilər haqqında informasiyalar zəruridir:
• kənar alıcılara satışdan alınan gəlır;
• aktivlərin balans kəmiyyəti;
• əsas vəsaitlərə və qeyri-maddi aktivlərə kapital qoyuluşlarının məbləği.
Təkrar coğrafi seqmentlər üzrə informasiyalar aşağıdakı göstəricilər əsasında
açıqlanmalıdır:
• təchizat bazarlarının yerləşməsi üzrə fərqləndirilən coğrafi regionların
bölümündə kənar malalanlara satışdan alınan gəlir (əgər həmin coğrafi seqmentlərin
gəliri təşkilatın kənar alıcılara satışının ən azı 10 faizini təşkil edirsə);
• aktivlərin yerləşdiyi ərazi üzrə fərqləndirilən coğrafi seqmentlərin aktivlərinin
balans dəyəri bütün coğrafi seqmentlərin aktivlərinin ən azı 10 faizini təşkil edirsə;
• əsas vəsaitlərə və qeyri-maddi aktivlərə seqmentlər üzrə kapital qoyuluşlarının
məbləği bütün coğrafi seqmentlər üzrə aktivlərin dəyərinin ən azı 10 faizini təşkil
edirsə.
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Seqmentlər üzrə informasiyalar təşkilatın fəaliyyətinin ümumi nəticələri ilə
əlaqələndirilməklə, çox böyük sayda göstəriciləri özündə əks etdirir.
Bütün hallarda seqment hesabatları təşkilatın mənfəət və zərərlər haqqında
hesabatının ümumi göstəriciləri ilə uzlaşdırılmalıdır. Seqment hesabatlarının
“Aktivlərin ümumi balans dəyəri” və “Öhdəliklərin ümumi dəyəri” adlı
bölmələri təşkilatın mühasibat balansı ilə uzlaşdırılır.
Qeyd olduğu kimi, seqmentlər üzrə təkrar informasiya ixisar olunmuş qaydada
açıqlanır. “Əməliyyat seqmentləri üzrə” 34№-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
nəzərdə

tutulan

bütün

seqment

göstəricilərinin

təkrar

informasiyalarının

açıqlanmasını qadağan etmir. Xüsusən də bir sıra informasiyaların hesabata
əlavələrdə açıqlanması daha səmərəli sayıla bilər:
• hər bir əməliyyat seqmentində məhsulların və xidmətlərin tipləri;
• hər bir coğrafi seqmentin tərkibi ;
• seqment uçot siyasətində dəyişiklər;
• seqmentlərarası köçürmələr üçün qiymətqoyma metodları;
• hesabat seqmentləri üzrə aktivlərin və öhdəliklərin, gəlirlərin və s. göstəricilərin, həmin maddələr üzrə təşkilatın ümumi göstəriciləri ilə üzləşdirilməsi.
12.2. Əməliyyat seqmentləri müəssisələrin komponenti kimi
Əməliyyat seqmenti aşağıdakı müəssisələrin komponentidir:
• gəlir əldə etdiyi və ya öhdəlik qazandığı kommersiya fəaliyyətləri ilə məşğul
olanlar;
• əməliyyat nəticələri baş qərar qəbul edən şəxs tərəfindən seqmentə vəsaitlərin
bölüşdürülməsi və onun fəaliyyət nəticələrinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə
təhlil edilənlər;
• ayrıca maliyyə məlumatı göz qabağında olanlar.
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Əməliyyat seqmenti hələ gəlir gətirməyən kommersiya fəaliyyəti ilə məşqul ola
bilər. Başlanğıc əməliyyatlar gəlir gətirməzdən öncə əməliyyat seqmentlərinə misal
ola bilər.
Müəssisənin hər bir hissəsinin əməliyyat seqmenti və ya əməliyyat seqmentinin
bir hissəsi olması zəruri deyildir. Bu MMUS məqsədləri üçün, müəssisənin işçilərinə
əmək fəaliyyətinin başa çatmasından sonrakı mükafatlandırma planları əməliyyat
seqmentləri deyildir.
“Baş qərar qəbul edən şəxs” termini xüsusi vəzifə sahibi olan rəhbər şəxsdən
daha çox funksiyanı bildirir. Bu funksiyanın vəzifəsi vəsaitləri müəssisənin
seqmentlərinə

paylaşdırma

və

müəssisənin

fəaliyyətinin

nəticələrinin

qiymətləndirilməsindən ibarətdir.
Əməliyyat seqmentlərinin üç xassəsi bir çox müəssisələrin əməliyyat
seqmentlərini aydın şəkildə göstərir. Buna baxmayaraq, müəssisə öz kommersiya
fəaliyyətini müxtəlif yollarla göstərilmiş hesabatlar vasitəsilə təqdim edə bilər. Baş
qərar qəbul edən şəxs seqment məlumatlarının birdən artıq növündən istifadə etdiyi
halda, hər bir komponent üçün kommersiya fəaliyyətinin təbiəti, onlara cavabdeh
olan şəxslərin mövcudluğu və direktorlar şurasına təqdim olunmuş məlumat da daxil
olmaqla, digər amillər müəssisənin əməliyyat seqmentlərini təyin edən komponentlər
toplusunu müəyyən edə bilər.
Ümumiyyətlə, hər bir əməliyyat seqmentinin fəaliyyəti, maliyyə nəticələri,
proqnozlaşdırma və seqmentin planları məqsədilə cavabdeh olan və bunlar barədə baş
qərar qəbul edən şəxsə mütəmadi olaraq məruzə edən idarəedici şəxs vardır. Belə
şəxsə “Seqment meneceri” deyilir. “Seqment meneceri” termini xüsusi vəzifəli
şəxsi yox, funksiyanı bildirir. Baş qərar qəbul edən şəxs həmçinin bəzi əməliyyat
seqmentlərinin seqment meneceri ola bilər.
Paraqrafın əvvəlində qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlər seqment menecerlərinin
cavabdeh olduğu iki və daha artıq müəssisə komponentinə tətbiq oluna bilər. Baş
qərar qəbul edən şəxs hər iki komponent toplusunun əməliyyat nəticəsini və hər ikisi
üçün əldə oluna bilən maliyyə məlumatını təhlil edir. Bu halda müəssisə 34№-li
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Standarta istinad edərək, əməliyyat seqmentlərinin hansı komponentlər toplusu
tərəfindən təyin edildiyini müəyyən edir.
12.3. Seqment hesabatlarında cəmlənmə meyarları və kəmiyyət hüdudları
Əməliyyat seqmentləri tez-tez eyni iqtisadi xassələri olduğu halda, eyni
uzunmüddətli maliyyə nəticələrini nümayiş etdirir. Misal üçün, iqtisadi xassələri eyni
olduğu halda, iki əməliyyat seqmentinin satışının malların maya dəyərinə
uzunmüddətli ümumi nisbətlərinin eyni olması təxmin edilə bilər.
Cəm, bu Standartın əsas prinsiplərinə uyğun gəldiyi halda, iki və daha çox
əməliyyat seqmenti bir seqment şəklində cəmlənə bilər. Bunun üçün seqmentlər eyni
iqtisadi xassələrə və aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır:
• mal və xidmətlərin təbiəti;
• istehsal mərhələrinin təbiəti;
• mal və xidmətlərin müştərilərinin növü və sinifi;
• malların paylanması və ya xidmətlərin göstərilməsi üsulları;
• uyğun olan halda tənzim edən ətraf mühitin təbiəti: məsələn, bank, sığorta və
ya ictimai müəssisələr.
Müəssisə, aşağıdakı kəmiyyət hüdudlarında olan əməliyyat seqmentlərinin
məlumatları haqqında ayrıca hesabat verməlidir:
• gəliri (həm də seqmentdaxili satış və köçürmələr daxil olmaqla) əməliyyat
seqmentlərinin (daxili və kənar) toplanmış gəlirinin ən azı 10 faizini təşkil edir;
• hesabatda göstərilmiş mənfəət və zərəri bütün əməliyyat seqmentlərinin
birləşdirilmiş hesabatda verilmiş mənfəətindən bütün əməliyyat seqmentlərinin
birləşdirilmiş hesabatda verilmiş zərərindən ən azı 10 faizini təşkil edir;
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• onun aktivləri əməliyyat seqmentinin birləşdirilmiş aktivlərinin ən azı 10
faizini təşkil edir.
Rəhbərliyin seqment haqqında məlumatının maliyyə hesabatı istifadəçilərinə
faydalı olacağına inanması halında kəmiyyət hüdudlarına cavab verməyən əməliyyat
seqmentləri haqqında hesabat verilməli və ayrıca açıqlanmalıdır.
Əməliyyat seqmentlərinin hesablanmış gəliri müəssisənin ümumi gəlirinin 75
faizdən aşağısını təşkil edən zaman hesabat verilməli seqmentlərdə müəssisənin
gəlirinin ən azı 75 faizi əks olunana qədər əlavə əməliyyat seqmentləri, hesabat
verilməli seqmentlər kimi tanınır.
Müəssisə, maliyyə hesabatının istifadəcilərinə imkan yaratmaq üçün məşğul
olduğu kommersiya fəaliyyətinin təbiəti, maliyyə təsirlərini və fəaliyyət göstərdiyi
iqtisadi mühiti qiymətləndirmək məqsədi ilə müvafiq məlumatları açıqlamalıdır.
12.4. Mənfəət və zərərlər, aktivlər və öhdəliklər haqqında məlumatlar
Müəssisə hər bir hesabat verilməli seqment üçün mənfəət və ya zərərin, ümumi
aktivlərin qiymətləndirilməsinin hesabatını verməlidir. Məbləğ mütəmadi olaraq baş
qərar qəbul edən şəxsə təqdim olunan halda, müəssisə hər bir hesabat verilməli
seqment üçün öhdəliklərin qiymətləndirilməsinin hesabatını verməlidir. Müəssisə
həmçinin, seqmentin mənfəət və zərərinə həmin qiymətləndirmə daxil edilmədildiyi
halda belə, baş qərar qəbul edən şəxs tərəfindən təhlil edilən mənfəət və zərərin
qiymətləndirilməsinə dəqiq məbləğlər daxil edilən və ya başqa yolla baş qərar qəbul
edən şəxsə təqdim edilən halda, hər bir hesabat verilməli seqment haqqında
aşağıdakıları acıqlamalıdır:
• kənar müştərilərdən olan gəlir;
• eyni müəssisənin müxtəlif əməliyyat seqmentləri ilə olan razılaşmalardan
alınan gəlir;
• faiz gəlirləri;
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• faiz xərcləri;
• amortizasiya və qiymətdən düşmə xərcləri;
• kommersiya təşkilatları üçün “Maliyyə Hesabatlarının təqdimatı üzrə” 1№-li
MMUS – na uyğun olaraq açıqlanmış gəlir və xərc maddələri;
• müəssisənin digər birgə müəssisələrin mənfəət və zərərindəki kapital metodu
ilə uçota alınmış payı;
• gəlir vergisi xərci və ya gəliri;
• amortizasiya və qiymətdən düşmədən başqa, digər maddi qeyri-pul maddələri.

12.5. Seqment hesabatlarının ilkin və təkrar formatlarının formalaşması
34№-li Standart müəssisənin necə bir təşkilati bölməsi kimi, təsərrüfat və coğrafi
seqmentlərin formalaşmasını tövsiyyə edir. Ümumiyyətlə, həmin standart təkcə kənar
hesabatlar

üçün

informasiyaların

seqmentlərin
hazırlanması

yaradılmasına
zamanı

səhvlərə

cəhd
gətirib

göstərmir.
çıxardır,

Sonuncu,
nəticələr

qiymətləndirildikdə və resurslar gələcəkdə bölüşdürüldükdə idarəetmə heyətinin
nəzarət imkanlarını aşağı salır.
Əgər şirkətlərin təşkilat strukturunda daxili bölmələrə yuxarıda şərh olunan
amillər yaramırsa, onda şirkətlərin administrasiyası həmin amillər əsasında
seqmentlərin formalaşmasının digər variantlarını nəzərdən keçirir. Daxili hesabatı
təcəssüm etdirən seqmentlər üçün daha aşağı səviyyədə kənar seqmentlərin
formalaşması üçün onlardan istifadə imkanlarını araşdırmaq lazımdır.
Biri-birinə əhəmiyyətli dərəcədə oxşar gələn təsərrüfat, yaxud coğrafi
seqmentlər vahid iriləşdirilən seqment şəklində birləşdirilə bilər. Müvafiq amillərin
sabit dəstinin mövcudluğu və bir neçə il ərzində eyni adlı maliyyə göstəricilərinin
azacıq fərqli olması oxşarlığı təsdiq edən əlamətdir.
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Seqment hesabatının ilkin və təkrar formatlarının formalaşması təsərrüfat
və coğrafi seqmentləri əmələ gətirən amillərdən asılı olaraq, başlıca sürətdə risklərin
və mənfəətin ölçüsünə istinad edir.
Şirkətlərin işində rentabellikdən və əsas risklərdən asılı olaraq, informasiyaların
təqdim olunması üçün ilkin format təsərrüfat seqmentlərinə təhkim edilməlidir. Belə
bir şəraitdə təkrar format coğrafi seqmentlərə təhkim olunur.
Əgər şirkətin rentabellik norması və əsas risklər müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif
ərazilərdə onun iş şəraitindən asılı olarsa, onda informasiyaların təqdim olunması
üçün ilkin format çoğrafi seqmentlərə, təkrar format isə təsərrüfat seqmentlərinə
verilməlidir.
Şirkətlərin əksəriyyəti üçün təşkilat quruluşunun özü və firmadaxili hesabat
qaydası risklərin meydana çıxmasının prioritetlərini və şirkətin mənfəətinin
maksimallaşdırılmasının əsasını göstərir. Bəzi istisnalar olmaqla, seqment hesabatının
təkrar formatının seçiminin əsasını şirkətlərin təşkilat strukturu və onun daxili
seqmentlərinin strukturu təşkil edir.
Bəzi şirkətlərdə risklər və mənfəət istehsalın xarakterindən, yaxud onun ərazicə
yerləşməsindən asılı olaraq dəqiq təzahür etmir, idarəetmə sistemində isə şirkət,
matris yanaşması adlanan üsulu tətbiq edir. Standart belə müəyyən edir ki, bu halda
hesabatın ilkin formatı qismində təsərrüfat seqmenti üzrə hesabat tətbiq olunmalıdır.
Coğrafi seqmentlər isə hesabatın ikinci formatında öz əksini tapır.
Konkret situasiyada seqment hesabatının matris təqdimatından istifadə
etməklə seqmentlər üzrə informasiyaları daha yaxşı qaydada açıqlamaq mümkündür.
Bu zaman həm təsərrüfat, həm də coğrafi seqmentlərə hər iki tip üzrə bütün
informasiyaları tam açıqlamaqla, ilkin format verilir. Seqment informasiyalarının
belə açıqlanması maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün daha əlverişli ola bilər.
Nəzərə almaq lazımdır ki, 34№-li Standart seqment hesabatının matris təqdimatını nə
tələb, nə də qadağan edir.
Hesabatın ilkin formatı üzrə informasiya 8№-li MHBS–da göstəricilərin
bütün siyahısı üzrə verilmişdir. Bu göstəricilər “Veqa” səhmdar cəmiyyətinin
seqment hesabatının timsalında 20X9 ilə görə göstərilmişdir. Həmin məlumatlar
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Standartda qeyd olunduğu qaydada olduğu kimi hər hansı bir dəyişiklik aparılmadan
aşağıdakı cədvəldə verilmişdir ( cədvəl 12.2).

Cədvəl 12.2
Seqment hesabatında ilkin format üzrə verilən informasiyalar
İstehsalat

1
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
1
7.
8.

2
Əməliyyat gəlirləri, satışdan
gəliri də daxil etməklə
O cümlədən xarici müştərilərdən
O cümlədən şirkətin digər
seqmentlərindən
Seqmentin nəticələri
Seqment aktivləri
Seqment öhdəlikləri
Il ərzində satın alınanların maya
dəyəri
Əsas vəsaitlər
Qeyri-maddi aktivlər
Amortizasiya xərcləri
2
Amortizasiyadan fərqlənən qeyripul xərcləri
Faiz xərcləri

ŞirkəDitin
ümuYum- gər
əməmi
şaq
oyun- liyyat göstəlar
riciləcaq
ri
5
6
7

Hazır
paltar

Baş
geyimləri

3

4

140

50

42

58

290

140

50

42

58

290

-

-

-

-

-

40
80
38

10
30
20

8
15
10

12
35
22

70
160
90

-

5

-

3

8

(4)

5
(2)

(1,5)

3
(2,5)

5
3
(10)

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,1)

(1,1)
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Faizlərin ödənilməsi ilə bağlı
öhdəliklər
9. Faiz gəlirləri
9.1. Faizli gəlir gətirən investisiyalar
Əlaqəli şirkətlərdən gəlirlər (zərər)
10.
və sair gəlirli investisiyalar
Əlaqəli və digər şirkətlərə məcmu
10.1.
investisiyalar
Şirkətin bölüşdürülməmiş ümumi
11.
xərcləri
Adi fəaliyyətdən məcmu mənfəətə
12.
daxil edilən digər gəlirlər (xərclər)
Adi fəaliyyətdən məcmu mənfəət
13.
(uçot mənfəəti)
14. Fövqəladə hadisələrin nəticələri
15. Mənfəət vergisi üzrə xərclər
Xalis mənfəət:
16.
2-8+9+10-11+12-14-15
8.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8
-

0,8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3,5)

(3,5)

-

-

-

2,8

2,8

-

-

-

-

69

-

-

-

-

20,7
48,3

Ilkin format üzrə şirkətin təqdim etdiyi seqment hesabatında verilən əlavə rəqəm
informasiyalarında aşağıdakılar açıqlanır:
• kənar gəlirləri istənilən təsərrüfat, yaxud coğrafi seqmentin gəlirlərinin 10
faizindən çox olan gəlirlər (hesabat seqmentinə aid edilməyən);
• hər bir təsərrüfat seqmentində məhsulların və xidmətlərin tipləri;
• hər bir coğrafi seqmentin tərkibi;
• seqment uçot siyasətində dəyişikliklər;
• seqmentlər arası ötürmələr və onlardakı istənilən dəyişikliklər üçün qiymətli
yaranması metodları;
• hesabat seqmentləri üzrə gəlirlərin, nəticələrin, aktivlərin və öhdəliklərin
şirkətin həmin maddə üzrə ümumi göstəricilərilə üzləşdirilməsi.
Hesabatın ikinci formatı üzrə informasiyalar əhəmiyyətli dərəcədə ixtisar
olunan siyahı əsasında təqdim edilməlidir. Qeyd etməliyik ki, müvafiq Milli və
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Beynəlxalq Standartlar belə informasiyaları seqment hesabatının ilkin formatı üçün
tətbiq edilən həcmdə verilməsini qadağan etmir. Ikinci format üzrə təqdim olunan
informasiyalar birinci format üzrə hesabatın tərtib olunması üçün seqmentlərin hansı
növlərinin qəbulundan asılıdır. Açıqlanan informasiya cədvəl formasında verilmişdir
(cədvəl 12.3).

Cədvəl 12.3
Seqment hesabatında təkrar format üzrə verilən informasiyalar
Ilkin format Ilkin format - aktivlərin
Ilkin format – müştərilərin
təsərrüfat seqmentləri yerləşməsi üzrə coğrafi
yerləşməsi üzrə coğrafi
seqmentlər
seqmentlər
1. Coğrafi
1. Təsərrüfat seqmentləri
2. Təsərrüfat seqmentləri üzrə
yerləşmələrinə görə
üzrə kənar müştərilərdən
seqment aktivlərinin balans
kənar müştərilərdən
gəlirlər
dəyəri
gəlirlər
1.1. Coğrafi yerləşməsinə
2.1. Aktivlərin yerləşməsi üzrə
görə kənar müştərilərdən
onların balans dəyəri (əgər o,
2. Seqment
müştərilərin yerləşməsi üzrə
aktivlərinin yerləşməsi gəlirlər (əgər, o aktivlərin
yerləşməsindən fərqlənirsə) seqment aktivlərinin
üzrə balans dəyəri
dəyərindən fərqlənirsə)
3. Aktivlərin
2. Təsərrüfat seqmentləri
yerləşməsi üzrə
üzrə seqment aktivlərinin
hesabat dövrü ərzində balans dəyəri
əsas vəsaitlərin və
3. Təsərrüfat seqmentləri
3. Təsərrüfat seqmentləri üzrə
qeyri-maddi aktivlərin üzrə hesabat dövrü ərzində əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi
əldə olunmasına
əsas vəsaitlərin və qeyriaktivlərin alınmasına çəkilən
çəkilən xərclər
maddi aktivlərin alınmasına xərclər
çəkilən xərclər
3.1. Əsas vəsaitlərin və qeyrimaddi aktivlərin alınmasına
çəkilən xərclər (əgər onlar
müştərilərin yerləşməsi üzrə
xərclərin qruplaşmasından
fərqlənirsə)
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12.6. Hesabat seqmentləri üzrə informasiyaların açıqlanması
34№-li MMUS-a müvafiq olaraq, müəssisə aşağıdakı ümumi informasiyaları
açıqlamalıdır:
• təşkilat strukturunu da daxil etməklə, müəssisələrin hesabat seqmentlərini
fərqləndirmək üçün istifadə edilən amillər;
• hər bir seqmentinin özünün məhsul, iş və xidmətlərin satışından aldığı gəlirlər.
Eyni zamanda hər bir müəssisə özünün spesifikliyinə, maliyyə nəticələrinə və
onun təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi şərtlərini qiymətləndirməyə imkan verən
informasiyaları açıqlamalıdır.
Standarta uyğun olaraq, müəssisə, təqdim etdiyi mənfəət və zərərlər haqqında
hesabatda hər bir dövrün aşağıdakı informasiyalarını verməlidir:
• ümumi informasiyalar (yuxarıda təsvir olunduğu kimi);
• hesabat seqmentinin mənfəəti, yaxud zərəri haqqında informasiya (hesabat
seqmentinin tərkibinə daxil olan gəlirlərin və xərclərin konkret göstəriciləri,
seqmentin aktivləri, seqmentin öhdəlikləri, qiymətləndirmə metodları);
• məcmu göstəricilərin nəticələrinin (seqment gəlirləri, hesabat seqmentinin
mənfəəti, yaxud zərəri, seqmentin aktivləri, seqmentin digər əhəmiyyətli
maddələri) müəssisənin ümumi göstəriciləri ilə üzləşdirilməsi.
Hesabat seqmenti üzrə mühasibat balansı göstəricilərinin müəssisənin mühasibat
balansı göstəriciləri ilə üzləşdirilməsi mühasibat balansının təqdim olunduğu hər bir
tarixə aparılmalıdır. Bu halda əvvəlki dövrlərə görə informasiyalar yenidən
hesablanmalıdır.
Müəssisə

hər bir hesabat seqmenti üzrə mənfəət və zərərlər haqqında

göstəriciləri, həmçinin aktivlərin ümumi dəyərini açıqlamalıdır.
Müəssisə hər bir seqmenti üzrə öhdəliklərin göstəricilərini də təqdim etməlidir
(əgər həmin məbləğlər müntəzəm sürətdə əməliyyat qərarları qəbul edən məsul şəxsə
araşdırılmaq üçün verilirsə).
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Müəssisə,

eyni

zamanda

hər

bir

hesabat

seqmenti

üzrə

aşağıdakı

informasiyaları da açıqlamalıdır:
• kənar müştərilərə satışdan alınan gəlirlər;
• eyni şirkətin digər əməliyyat seqmentləri ilə həyata keçirdiyi əməliyyatlar üzrə
gəlirlər;
• faiz gəlirləri;
• faiz xərcləri;
• amortizasiya (o cümlədən qeyri-maddi aktivlər üzrə);
• gəlir və xərclərin əhəmiyyətli maddələri;
• şirkətin assosiasiyalı şirkətin və birgə müəssisənin mənfəət və yaxud zərərində
payı;
• mənfəət vergisi üzrə xərclər (yaxud gəlirlər);
• amortizasiyadan fərqlənən əhəmiyyətli qeyri-pul maddələri (o cümlədən qeyrimaddi aktivlər).
Müəssisə hər bir hesabat seqmenti üzrə hesabatda faiz gəlirindən ayrıca faiz
xərclərini verməlidir. Seqment gəlirlərinin böyük hissəsi faizlər və əməliyyat
qərarlarını qəbul edən məsul şəxslər hesabına alındığı hallarda istisnalara yol verilir.
Belə hallarda müəssisə, hesabatda faiz xərclərini çıxmaqla, seqmentin faiz
gəlirlərini təqdim edə bilər. Bu zaman müvafiq hesablamaların aparılması faktı
açıqlanır.
Əgər konkret məbləğlər əməliyyat qərarlarını qəbul edən şəxslərin nəzərdə
tutduğu seqmentin aktivlərinin göstəricilərinə daxil edilmişdirsə, onda müəssisə hər
bir hesabat seqmenti üzrə aşağıdakı informasiyaları açıqlamalıdır:
• payla iştirakın əsasını təşkil edən assosiasiyalı şirkətə və birgə müəssisəyə
qoyulan investisiyalar;
• satın alınan dövriyyədənkənar aktivlərin məbləği (maliyyə alətləri, təxirə
salınan vergi aktivləri, sığorta müqavilələri üzrə meydana çıxan pensiya
aktivləri və hüquqları istisna olmaqla).
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Müəssisə hesabatda məhsulların və xidmətlərin hər bir növü, yaxud oxşar
məhsulların və xidmətlərin hər bir qrupu üzrə kənar müştərilərə satışdan alınan
gəlirləri təqdim etməlidir. Belə informasiyaların olmadığı və yaxud onların
hazırlanmsı çox böyük xərclər hesabına başa gəldiyi hallar istisnalıq təşkil edir. Bu
hallarda müvafiq faktların açıqlanması zərurətə çevrilir.
Hesabatda verilən gəlirin məbləği müəssisənin maliyyə hesabatının hazırlanması
üçün istifadə edilən maliyyə informasiyalarına əsaslanmalıdır.
Müəssisə, hesabatda aşağıdakı coğrafi informasiyaları təqdim etməlidir (belə
informasiyaların olmadığı və yaxud onların hazırlanması çox böyük xərclər hesabına
başa gəldiyi hallar istisna olunur):
• xarici şirkətlərə satışdan alınan gəlirlər, o cümlədən: şirkətin qərarlaşdığı
ölkədə satışdan alınan və şirkətin bütün digər xarici ölkələrdə satışdan aldığı
gəlirlər( ümumi göstərici);
• maliyyə alətləri, təxirə salınan vergi aktivlərindən sığorta müqavilələri üzrə
meydana çıxan pensiya aktivləri və hüquqlarından fərqlənən dövriyyədənkənar
aktivlər: müəssisənin aktivləri yerləşən ölkədə və digər xarici ölkələrdə.
Əgər xarici müştərilərə satışdan alınan gəlirlər, ayrıca bir xarici ölkədə
əhəmiyyətli saylarsa, onda bu gəlir haqqında informasiya ayrıca açıqlanmalıdır.
Əgər ayrıca bir xarici ölkədə olan aktivlər əhəmiyyətli saylarsa, onda bu aktivlər
haqqında informasiya ayrıca açıqlanmalıdır.
Hesabatda verilən məbləğlər, maliyyə hesabatlarına istinad etməlidir. Əgər belə
informasiyalar yoxdursa, yaxud onların hazırlanması böyük xərclərə bağlıdırsa, onda
müvafiq faktlar açıqlanmağa məruz qalmalıdır. Müəssisə bu informasiyanı
tamamlamaq üçün ölkələrin qrupları üzrə coğrafi informasiyaların aralıq yekun
göstərıcılərini də verə bilər.
Müəssisə özünün fəaliyyətinin iri müştərilərdən asılılıq dərəcəsi haqqında
informasiyaları da təqdim etməlidir. Əgər bir kənar müştəriyə satışdan alınan gəlir,
müəssisənin gəlirinin 10 faizini və daha çox hissəsini təşkil edərsə, onda müəssisə
həmin faktı açıqlamalıdır. Bu zaman hər bir belə müştəri və seqment üzrə gəlirin
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hesabatda əks etdirilən məbləği məcmu şəkilində göstərilməlidir. Hər bir seqmentin
hesabatda təqdim etdiyi iri müştərilərin, yaxud bu müştəridən alınan gəlir məbləğinin
eyniliyinin şirkət tərəfindən açıqlanmasına ehtiyac yoxdur.
Şirkətlərin qrupları vahid müştəri qismində vahid nəzarət altında olmalıdır. Dövlət
(milli, regional, ərazi, yerli, yaxud xarici orqanlar qismində) və həmin dövlət
tərəfindən nəzarət edilən şirkətlər də vahid müştəri şəkilində nəzərdən keçirilməlidir.
“Əməliyyat seqmentləri üzrə” 34№-li MMUS-ın tələblərinə əməl etmək üçün
əvvəlki illərə görə verilən hesabatlarda müqayisəli seqment informasiyaları yenidən
hesablanmalıdır. Belə informasiyaların olmadığı və yaxud onların hazırlanması çox
böyük xərclər hesabına başa gəldiyi hallar istisnalıq təşkil edir.

ЯЛАВЯЛЯР
Ялавя 1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Əlavə 2. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasi Qanununun tətbiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin fərmanı
Əlavə 3. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 31 dekabr 2014-cü il tarixə
Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları
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Əlavə 1

“Mühasibat uçotu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Fəsil I. Ümumi müddəalar
Maddə 1. Qanunun təyinatı
1.1. Bu Qanun mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq
Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər, habelə hüquqi
şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər (bundan sonra
mətndə - mühasibat uçotu subyektləri adlandırılacaq) tərəfindən mühasibat uçotunun
təşkili və aparılması, o cümlədən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim
edilməsi qaydalarını tənzimləyir.
239

Mühasibat hesabatı

1.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna
olmaqla icra hakimiyyəti orqanları və büdcədənkənar dövlət fondları tərəfindən
onların səlahiyyətləri daxilində işlənib hazırlanmış mühasibat uçotu ilə əlaqədar
bütün normativ hüquqi aktlar, habelə, tövsiyə xarakteri daşıyan sənədlər müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılaraq, təsdiq edildikdən sonra tətbiq edilə bilər.
Maddə 2. Əsas anlayışlar
2.1. Bu Qanunda istifadə edilmiş anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:
2.1.1. Uçot qaydaları-bu Qanuna əsasən maliyyə hesabatlarını Milli Mühasibat
Uçotu Standartlarına müvafiq hazırlamalı olan mühasibat uçotu subyektləri üçün ilkin
sənədlərin və uçot registrlərinin formasını müəyyənləşdirən qaydalardır.
2.1.2. Qrup-əsas təsərrüfat cəmiyyəti (ortaqlığı) və onun bütün törəmə
cəmiyyətləridir.
2.1.3. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları-Mühasibat Uçotunun
Beynəlxalq Standartları Şurası tərəfindən işlənib hazırlanmış, qəbul və ya təsdiq
olunmuş Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları, Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartları və Şərhlər üzrə Daimi Komitənin şərhləri, habelə Maliyyə
Hesabatları Şərhi üzrə Beynəlxalq Komitənin müvafiq şərhləridir.
2.1.4. İctimai sektor üçün mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları Mühasiblərin Beynəlxalq Federasiyasının İctimai Sektor üzrə Komitəsi tərəfindən
işlənib hazırlanmış, qəbul və ya təsdiq olunmuş mühasibat uçotu standartlarıdır.
2.1.5. Milli Mühasibat Uçotu Standartları-müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən təsdiq edilən mühasibat uçotu standartlarıdır.
2.1.6. Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının Tətbiqi üzrə Şərhlər və Tövsiyələrmüvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının
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müddəalarının şərh olunması məqsədilə işlənib hazırlanmış və təsdiq edilmiş
metodoloci təlimatlardır.
2.1.7. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması
qaydaları-müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən kiçik sahibkarlıq subyektlərində
mühasibat uçotunun aparılması üçün müəyyən edilmiş xüsusi qaydalardır.
2.1.8. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları-əsas cəmiyyətin
(ortaqlığın) və onun törəmə cəmiyyətlərinin vahid mühasibat uçotu subyekti kimi
təqdim etdiyi maliyyə hesabatlarıdır.
2.1.9. İctimai əhəmiyyətli qurumlar-kredit təşkilatları, sığorta şirkətləri, investisiya
fondları, qeyri-dövlət (özəl) sosial fondları, qiymətli kağızları fond bircasında
dövriyyədə olan hüquqi şəxslər və maliyyə hesabatlarının tərtibi tarixində müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi meyar göstəricilərinin (illik gəliri,
hesabat ili ərzində işçilərin orta sayı və balansın yekun məbləği) ikisindən yuxarı olan
göstəricilərə malik kommersiya təşkilatlarıdır.
2.2. Bu Qanunda istifadə olunan digər anlayışlar Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsi və mövcud olan başqa qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşdirilmiş
mənaları ifadə edir.
Maddə 3. Mühasibat uçotunun məcburiliyi
Bütün mühasibat uçotu subyektlərində mühasibat uçotunun bu Qanunda müəyyən
edilmiş müvafiq mühasibat uçotu standartlarına və ya sadələşdirilmiş uçotun
qaydalarına uyğun aparılması məcburidir.

Fəsil II. Mühasibat uçotu sahəsində tənzimlənmə
Maddə 4. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsi
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4.1.

Azərbaycan

Respublikasında

mühasibat

uçotu

sahəsində

dövlət

tənzimlənməsinin əsas məqsədi kommersiya təşkilatları üçün Maliyyə hesabatlarının
beynəlxalq standartlarını və onlara əsaslanan Milli Mühasibat Uçotu Standartlarını,
qeyri-kommersiya təşkilatları üçün isə İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun
Beynəlxalq

Standartlarına

əsaslanan

Milli

Mühasibat

Uçotu

Standartlarını

hazırlamaqla və tətbiq etməklə ölkədə mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlar
əsasında inkişaf etdirilməsini və maliyyə hesabatlarında şəffaflığı təmin etməkdən
ibarətdir.
4.2. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsi müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən həyata keçirilir.
4.3. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı:
4.3.1. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarının və İctimai sektor üçün
mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlarının Azərbaycan dilinə tərcüməsini və
Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Şurası, Mühasiblərin Beynəlxalq
Federasiyası və ya digər aidiyyəti orqanlardan bu tərcümələrin Azərbaycan dilinə
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının və İctimai Sektor üçün Mühasibat
Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının rəsmi mətnləri kimi təsdiq edilməsini təşkil
edir;
4.3.2. Milli Mühasibat Uçotu Standartlarını, Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının
Tətbiqi üzrə Şərhləri, Tövsiyələri və Uçot Qaydalarını işləyib hazırlayır və təsdiq
edir;
4.3.3. İcra hakimiyyəti orqanlarının və büdcədənkənar dövlət fondlarının
səlahiyyətləri daxilində onlar tərəfindən işlənib hazırlanmış mühasibat uçotu
sahəsində normativ hüquqi aktların və tövsiyə xarakteri daşıyan sənədlərin tətbiq
edilməsinə razılıq verir;
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4.3.4. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarında və İctimai sektor üçün
mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlarında dəyişikliklərin izlənilməsi və bu
dəyişikliklərin Milli Mühasibat Uçotu Standartlarında vaxtlı-vaxtında əks olunması
məqsədilə Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Şurası və Mühasiblərin
Beynəlxalq Federasiyasının İctimai Sektor üzrə Komitəsi ilə əməkdaşlıq edir;
4.3.5. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması
qaydalarını hazırlayır və təsdiq edir;
4.3.6. Milli mühasibat uçotu sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə, peşəkar
mühasib təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir.
4.4. Kredit təşkilatlarında mühasibat uçotu qaydaları və hesabatların forma,
məzmunu və dövriliyi mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata
keçirən

müvafiq

icra

hakimiyyəti

orqanı

ilə

razılaşdırmaqla

Azərbaycan

Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilir.
Maddə 5. Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurası
5.1. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq
icra hakimiyyəti orqanına mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı sahəsində məsləhətlər
vermək məqsədilə Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurası yaradılır.
5.2. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarının və İctimai
sektor üçün mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlarının tətbiqi, Milli mühasibat
uçotu standartlarının hazırlanması və Azərbaycan Respublikasında mühasibat
uçotunun inkişafına dair mühüm məsələlər üzrə qərar qəbul etməzdən əvvəl
Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurası ilə məsləhətləşməlidir.
5.3. Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurası Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarının

və

İctimai

Sektor

üçün

Mühasibat

Uçotunun

Beynəlxalq
243

Mühasibat hesabatı

Standartlarının tətbiqində maraqlı olan təşkilatların və şəxslərin Milli Mühasibat
Uçotu Standartlarının hazırlanması prosesində iştirakını təmin etməklə dövlət
hakimiyyəti orqanlarının, kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının, mühasib
peşəsini təmsil edən mütəxəssislərdən və tədris müəssisələrinin nümayəndələrindən
ibarət olmalıdır.
5.4. Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurasının bütün üzvləri Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları və İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun
Beynəlxalq Standartları haqqında əsaslı biliklərə malik olan mütəxəssislərdən
seçilməlidir.
5.5. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli şəxsləri Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurasının
tərkibinə sədr və ya üzv kimi daxil edilə bilməzlər.
5.6. Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurasının Nizamnaməsi, sədri və üzvləri
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.
5.7. Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurasının maliyyələşdirilməsi mühasibat
uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının büdcəsindən ayırmalar və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər
mənbələr hesabına təmin edilir.

Fəsil III. Mühasibat uçotu standartları
Maddə 6. Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən mühasibat uçotu
standartları
6.0. Bu Qanuna müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən
mühasibat uçotu standartları aşağıdakılardır:
6.0.1. Bu Qanunun 8.1-ci maddəsində göstərilmiş mühasibat uçotu subyektləri
tərəfindən tam şəkildə istifadə edilmə məqsədilə qəbul olunmuş Maliyyə
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Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları. Bu standartlara dəyişikliklər yalnız
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası tərəfindən edilə bilər və onlar həmin
şura tərəfindən rəsmi şəkildə qəbul edildikdən sonra qüvvəyə minir;
6.0.2. Bu Qanunun 10.1-ci maddəsində göstərilmiş mühasibat uçotu subyektləri
tərəfindən istifadə edilmə məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qəbul etdiyi
Kommersiya təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları.Bu standartlar
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları əsasında hazırlanaraq, Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları ilə nizamlanan bütün məsələləri əhatə
etməlidir. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarının hər hansı birinin
bütövlükdə və ya onun hər hansı müddəasını Kommersiya təşkilatları üçün Milli
Mühasibat Uçotu Standartlarına daxil etməmək və ya daxil etməzdən əvvəl dəyişiklik
etmək zəruriyyəti yaranarsa, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının ilkin formasının tətbiq edilməməsinin
səbəbi və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları ilə
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları arasında mövcud olan hər hansı digər
fərq müvafiq Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının əlavəsində açıqlanmalıdır;
6.0.3. Bu Qanunun 13.1-ci maddəsində göstərilmiş mühasibat uçotu subyektləri
tərəfindən istifadə edilmə məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qəbul etdiyi
Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları.Bu standartlar İctimai
Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları əsasında hazırlanaraq
İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları ilə nizamlanan
bütün məsələləri əhatə etməlidir. İctimai sektor üçün Mühasibat Uçotunun
Beynəlxalq Standartlarının hər hansı birinin bütövlükdə və ya onun hər hansı
müddəasını Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına daxil
etməmək və ya daxil etməzdən əvvəl dəyişiklik etmək zəruriyyəti yaranarsa, müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun
Beynəlxalq Standartlarının ilkin formasının tətbiq edilməməsinin səbəbi və Büdcə
Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları ilə İctimai Sektor üçün
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Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları arasında mövcud olan hər hansı digər
fərq müvafiq Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının əlavəsində açıqlanmalıdır;
6.0.4. Bu Qanunun 13.2-ci maddəsində göstərilmiş mühasibat uçotu subyektləri
tərəfindən istifadə edilmək məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qəbul
etdiyi Qeyri-hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları.
Maddə 7. Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının hazırlanması və qəbul
edilməsi
7.1. Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurasının tövsiyəsi ilə mühasibat uçotu
sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
yeni Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının və ya mövcüd olan Milli Mühasibat
Uçotu Standartlarına düzəlişin ilkin layihəsinin dərc olunmasını və bütün maraqlı
tərəflərdən 60 gün ərzində həmin layihəyə dair rəylərin alınmasını təşkil edir.
7.2. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı bu Qanunun 7.1-ci maddəsində qeyd olunan rəylərin
nəzərdən keçirilməsi nəticəsində təklif edilən ilkin layihənin qəbul edilməsi barədə
qərar verir. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yeni Milli Mühasibat Uçotu Standartlarını və ya
mövcud olan Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına düzəlişi ilkin layihədə dərc
edildiyi kimi təsdiq etdikdə, həmin standartların və ya düzəlişin qüvvəyə minməsi
tarixini müəyyən edir.
7.3. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı ilkin layihəyə dəyişikliklər etmək qərarına gəldikdə, yeni
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının və ya mövcüd olan Milli Mühasibat Uçotu
Standartlarına düzəlişin dəyişdirilmiş layihəsini hazırlayır və təsdiq edir, həmin
standartların və ya ona düzəlişin qüvvəyə minməsi tarixini müəyyən edir.
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7.4. Təklif edilən ilkin layihənin düzəlişlə birlikdə və ya düzəlişsiz təsdiq edilməsi
zamanı mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı həmin ilkin layihənin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına və ya İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartlarına uyğunluğunu və Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurasının tövsiyəsini
nəzərə alır. Qəbul edilən Milli Mühasibat Uçotu Standartları və ya Milli Mühasibat
Uçotu Standartlarına düzəliş Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarından,
İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarından və ya
Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurasının tövsiyəsindən fərqli olduqda, mühasibat
uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının və ya Milli Mühasibat Uçotu
Standartlarına düzəlişin qəbul edilməsinə dair qərarın əlavəsində bu fərqləri
göstərməli və onun səbəblərini açıqlamalıdır.
7.5. Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının hazırlanması və qəbul edilməsi
qaydaları mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.

Fəsil IV. Kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatları
Maddə 8. İctimai əhəmiyyətli qurumların maliyyə hesabatlarının tərtib
edilməsi
8.1. Bütün ictimai əhəmiyyətli qurumlar bu Qanuna əsasən tələb olunan maliyyə
hesabatlarını yalnız Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq
tərtib edirlər.
8.2. Bir və ya daha çox törəmə cəmiyyətə malik olan hər hansı ictimai əhəmiyyətli
qurum hüquqi şəxs kimi hazırladığı maliyyə hesabatından əlavə olaraq, Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatları tərtib etməlidirlər.
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8.3. İctimai əhəmiyyətli qurum birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatlarını aşağıda göstərilən dörd şərti bütövlükdə yerinə yetirdikdə tərtib etməyə
bilər:
8.3.1. qurum törəmə cəmiyyət olduqda və onun bütün mülkiyyətçiləri (iştirakçıları,
səhmdarları), səs vermə hüququ olmayanlar da daxil olmaqla, birləşdirilmiş
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməməsi barədə yekdilliklə
razılığa gəldikdə;
8.3.2. qurumun qiymətli kağızları açıq şəkildə satılmadıqda;
8.3.3. qurum açıq bazara qiymətli kağızları buraxmadıqda;
8.3.4. qurumun bilavasitə və ya son nəticədə tabe olduğu əsas cəmiyyət Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarını bu Qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə müvafiq olaraq dərc
etdirdikdə.
Maddə 9. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə hesabatlarının tərtib
edilməsi
9.0. Kiçik sahibkarlıq subyektləri:
9.0.1. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun Qaydalarına uyğun
olaraq maliyyə hesabatlarını tərtib etməlidirlər; və ya
9.0.2. öz seçimlərindən asılı olaraq maliyyə hesabatlarını Kommersiya Təşkilatları
üçün Milli Muhasibat Uçotu Standartlarına uyğun şəkildə tərtib edə bilərlər.
Maddə 10. İctimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarliq subyektləri
istisna olmaqla, kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatlarının tərtib
edilməsi
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`10.1. İctimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarliq subyektləri istisna
olmaqla, kommersiya təşkilatları:
10.1.1. maliyyə hesabatlarını Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat
Uçotu Standartlarına uyğun tərtib etməlidirlər; və ya
10.1.2. öz seçimlərindən asılı olaraq, maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına uyğun şəkildə tərtib edə bilərlər.
10.2. İctimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla,
bir və ya daha çox törəmə cəmiyyətlərə malik olan kommersiya təşkilatları
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını qrupun göstəriciləri (illik
gəliri, hesabat ili ərzində işçilərin orta sayı və balansın yekun məbləği), həmin
hesabatların tərtib olunduğu tarixə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi müvafiq meyar göstəricilərinin (illik gəliri, hesabat ili ərzində işçilərin orta sayı
və balansın yekun məbləği) ikisindən yuxarı olduqda, Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib edirlər.
10.3. İctimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla,
bir və ya daha çox törəmə cəmiyyətlərə malik olan kommersiya təşkilatlarından,
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının bu Qanunun 10.2-ci
maddəsinə əsasən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib
edilməsi tələb olunmadıqda, onlar bu hesabatları Kommersiya Təşkilatları üçün Milli
Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun tərtib edirlər.
10.4. İctimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla,
bir və ya daha çox törəmə cəmiyyətlərə malik olan kommersiya təşkilatları,
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını aşağıda göstərilən dörd şərti
bütövlükdə yerinə yetirdikdə tərtib etməyə bilər:
10.4.1. qurum törəmə cəmiyyət olduqda və onun bütün mülkiyyətçiləri
(iştirakçıları, səhmdarları), səsvermə hüququ olmayanlar da daxil olmaqla,
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birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməməsi üzrə
yekdilliklə razılığa gəldikdə;
10.4.2. qurumun qiymətli kağızları açıq şəkildə satılmadıqda;
10.4.3. qurum açıq bazara qiymətli kağızları buraxmadıqda;
10.4.4. qurumun bilavasitə və ya son nəticədə tabe olduğu əsas cəmiyyət Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Kommersiya Təşkilatları üçün Milli
Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatlarını bu Qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə müvafiq olaraq dərc
etdirdikdə.
Maddə 11. Kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatları üçün hesabat
dövrü
11.0. Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatları üçün aşağıdakı hesabat
dövrləri müəyyən edilir:
11.0.1. İl ərzində oktyabr ayının 1-dək yeni yaradılan mühasibat uçotunun
subyektləri üçün birinci hesabat dövrü onların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla;
11.0.2. Oktyabr ayının 1-dən sonra yeni yaradılmış mühasibat uçotunun
subyektləri üçün isə birinci hesabat dövrü onların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən növbəti ilin dekabr ayının 31-i də daxil
olmaqla;
11.0.3. Digər mühasibat uçotunun subyektləri üçün hesabat dövrü yanvar ayının 1dən dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla.
Maddə 12. Kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatlarının təqdim və dərc
edilməsi qaydası
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12.1. Kommersiya təşkilatları illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dövlət orqanlarına qanunvericilik aktları
ilə, digər şəxslərə isə nizamnamələri ilə müəyyən olunmuş hallarda, qaydada və
müddətlərdə təqdim edirlər.
12.2. Təbii inhisar fəaliyyəti subyektləri və dövlət (hökumət) zəmanəti ilə kredit
alan və ya dövlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə iştirak edən, həmçinin
büdcədən subsidiya, subvensiya, qrant və ya müəyyən səlahiyyətlərin yerinə
yetirilməsi ilə bağlı büdcə vəsaitləri ayrılan kommersiya təşkilatları illik maliyyə
hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını mühasibat
uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanına onun müraciəti əsasında təqdim edirlər. Bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
həmin maliyyə hesabatları və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə birlikdə bu hesabatların
alınmasında maraqlı olan hər hansı şəxsə təqdim edir.
12.3. İctimai əhəmiyyətli qurumlardan və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarını hazırlayan kommersiya təşkilatlarından həmçinin aşağıdakılar
tələb olunur:
12.3.1. qurumun İnternet səhifəsi olduqda, həmin məlumatlardan sərbəst istifadə
edilməsini təmin etmək şərtilə, illik maliyyə hesabatının və birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) maliyyə hesabatlarının, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda auditor
rəyi ilə birlikdə, həmin internet səhifəsində dərc olunması;
12.3.2. qurumun illik maliyyə hesabatının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə
birlikdə mətbu orqanda dərc olunması;
12.3.3. qurumun illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarının nüsxəsinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda auditor
rəyi ilə birlikdə hər hansı şəxsə, onun müraciəti əsasında pulsuz təqdim olunması.
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12.4. Mühasibat uçotu subyektinin nizamnaməsi ilə müəyyən olunmuş idarəetmə
orqanı bu subyektin maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına, təqdim və dərc olunmasına cavabdehdir.
Fəsil V. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatları
Maddə 13.Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatlarının tərtib
edilməsi
13.1.Bələdiyyə orqanları, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları bu
Qanuna əsasən tələb olunan maliyyə hesabatlarını Büdcə Təşkilatları üçün Milli
Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun tərtib edirlər.
13.2. Qeyri-hökumət Təşkilatları bu Qanuna əsasən tələb olunan maliyyə
hesabatlarını Qeyri-hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına
uyğun tərtib edirlər.
Maddə 14. Qeyri-kommersiya təşkilatları üçün hesabat dövrü, maliyyə
hesabatlarının təqdim və dərc edilməsi qaydası
14.1.

Büdcə

təşkilatları

və

büdcədənkənar

dövlət

fondlarının

maliyyə

hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi qaydaları mühasibat
uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
14.2. Bələdiyyə orqanlarının maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat
dövrləri və dərc edilməsi qaydaları bələdiyyə tərəfindən müəyyən edilir.
14.3. Büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarının bu Qanuna uyğun
olaraq təqdim etdikləri maliyyə hesabatları "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının illik dövlət büdcəsi haqqında
qanunları və büdcə sisteminə aid olan digər müvafiq normativ hüquqi aktlar əsasında
tələb olunan maliyyə hesabatlarını əvəz etmir, onlara əlavə edilir.
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14.4. Qeyri-hökumət təşkilatları üçün hesabat dövrləri bu Qanunun 11-ci
maddəsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir.
14.5. Qeyri-hökumət təşkilatları illik maliyyə hesabatlarını bu Qanunun 12-ci
maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq dərc etdirirlər.

Fəsil VI. Yekun müddəalar
Maddə 15. Mühasibat məlumatlarının məxfiliyinin qorunması
15.1. İlkin uçot sənədlərinin, mühasibat uçotu reyestrlərinin və digər uçot
sənədlərinin məzmunu qanunvericiliyə müvafiq olaraq kommersiya sirridir.
15.2. Dövlət orqanlarının qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mühasibat
uçotunda istifadə olunan bütün sənədlərlə tanış olmaq hüququ vardır.
15.3. Mühasibat uçotu subyekti tərəfindən audit yoxlamasına cəlb olunmuş
auditorun qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bütün mühasibat uçotu
sənədləri ilə tanış olmaq hüququ vardır.
Maddə 16. Mühasibat uçotu üzrə qanunvericiliyin pozulmasına görə
məsuliyyət
Mühasibat uçotu subyekti tərəfindən maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının hazırlanması, təqdim olunması, uçot
sənədlərinin saxlanılması ilə əlaqədar qanunvericiliyin pozulmasına görə təqsirkar
olan şəxslər müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
Maddə 17. İcra müddəti
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17.0. Mühasibat uçotu subyektləri bu Qanunun 8-ci, 9-cu, 10-cu və 13-cü
maddələrində göstərilmiş tələbləri aşağıda müəyyən edilmiş tarixlərdən gec
olmayaraq

bütün

hesabat

dövrləri

üçün

icra

etməlidir:

17.0.1. bu Qanunun 8-ci və 10-cu maddələrində göstərilmiş bütün mühasibat uçotu
subyektləri-2008-ci il 1 yanvar tarixdən;
17.0.2. bu Qanunun 9-cu maddəsində göstərilmiş bütün mühasibat uçotu
subyektləri-2006-cı il 1 yanvar tarixdən;
17.0.3. bu Qanunun 13-cü maddəsində göstərilmiş bütün mühasibat uçotu
subyektləri- 2009-cu il 1 yanvar tarixdən.
Maddə 18. Keçid müddəaları
18.1. Bu Qanunla müəyyən edilmiş Milli Mühasibat Uçotu Standartları və uçot
qaydaları qüvvəyə minənədək mühasibat uçotu ilə bağlı mövcud olan normativ
hüquqi aktlar qüvvədə qalır.
18.2. Bu Qanunla müəyyən edilmiş Milli Mühasibat Uçotu Standartları qüvvəyə
mindikdən sonra Mühasibat uçotu ilə bağlı qüvvədə olan normativ hüquqi aktlar ilə
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və uçot qaydaları arasında ziddiyyət yarandığı
halda, Milli Mühasibat Uçotu Standartları və ya uçot qaydaları tətbiq edilir.
18.3. Milli Mühasibat Uçotu Standartları bütövlükdə qüvvəyə minənədək
hazırlanmış Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının mərhələlərlə tətbiqi müddətləri
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
18.4. 2008-ci il 1 yanvar tarixinə qədər Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına əsasən mühasibat uçotunu aparmalı və maliyyə hesabatlarını təqdim
etməli olan ictimai əhəmiyyətli qurumların siyahısı bu Qanun qüvvəyə mindikdən
sonra bir il müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir
və zərurət yarandıqda bu siyahıya əlavələr və dəyişikliklər edilir.
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Maddə 19. Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2004-cü il.

Əlavə 2
«MÜHASİBAT UÇOTU HAQQINDA» AZƏRBAYCAN
RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
«Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə
minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki:
1.1. iki ay müddətində:
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1.1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının «Mühasibat uçotu haqqında»
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1.1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna
uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
1.1.3. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun:
1.1.3.1. 2.1.9-cu maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyinin iştirakı ilə meyar göstəricilərini (illik gəliri, hesabat ili ərzində işçilərin
orta sayı və balansın yekun məbləği) təsdiq etsin və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.1.3.2. 5.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət
Şurasının tərkibini təsdiq etsin;
1.1.3.3. 16-cı maddəsinə müvafiq olaraq mühasibat uçotu subyekti tərəfindən
maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının
hazırlanması, təqdim olunması, uçot sənədlərinin saxlanılması ilə əlaqədar
qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanun
layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1.1.3.4. 18.3-ci maddəsinə müvafiq olaraq Milli Mühasibat Uçotu Standartları
bütövlükdə qüvvəyə minənədək hazırlanmış Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının
mərhələlərlə tətbiqi müddətlərini müəyyən etsin;
1.2. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.4-cü
maddəsinə müvafiq olaraq 2008-ci il 1 yanvar tarixinə qədər Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunu aparmalı və maliyyə
hesabatlarını təqdim etməli olan ictimai əhəmiyyətli qurumların siyahısını hazırlayıb
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;
1.3. öz səlahiyyətləri daxilində «Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan
Respublikası Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin;
1.4. səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin icrası barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.
2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. «Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.2-ci,
2.1.5-ci, 2.1.6-cı, 2.1.7-ci, 4.2-ci, 4.3-cü, 4.4-cü. 5.1-ci, 5.2-ci, 5.5-ci, 5.7-ci, 6.0.2-ci
(birinci və ücüncü cümlələrdə), 6.0.3-cü (birinci və ücüncü cümlələrdə), 6.0.4-cü,
7.1-ci, 7.2-ci (birinci və ikinci cümlələrdə),7.3-cü, 7.4-cü (birinci və ikinci
cümlələrdə), 7.5-ci, 12.2-ci (birinci və ikinci cümlələrdə) və 14.1-ci maddələrində
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nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanı»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir;
2.2. həmin Qanunun 2.1.9-cu, 5.6-cı (Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurasının
tərkibinin təsdiq edilməsi hissəsində), 10.2-ci, 18.3-cü, və 18.4-cü maddələrində
nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanı»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;
2.3. həmin Qanunun 1.2-ci və 4.3.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş “icra
hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları həyata
keçirir;
2.4. həmin Qanunun 5.6-cı maddəsində (Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət Şurasının
Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi hissəsində) nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyi həyata keçirir.
3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki:
3.1. bir ay müddətində:
3.1.1. «Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 7.5-ci
maddəsinə müvafiq olaraq Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının hazırlanması və
qəbul edilməsi qaydalarını təsdiq etsin;
3.1.2. «Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 14.1-ci
maddəsinə müvafiq olaraq büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarının
maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi qaydalarını
müvafiq təşkilat və fondların rəyi nəzərə alınmaqla müəyyən etsin;
3.2. «Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq
olaraq onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin icrasını təmin etsin;
3.3. bu Fərmanın 2.1-ci, 3.1-ci və 3.2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq müəyyən
edilmiş səlahiyyətlərin və məsələlərin icrası barədə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.
4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Mühasibat Uçotu üzrə Məsləhət
Şurasının Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş tədbirləri görsün.
5. Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı kredit təşkilatlarında mühasibat uçotu
qaydalarının və hesabatların forması, məzmunu və dövriliyi ilə bağlı məsələləri
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla bunun üçün zəruri
olan müddət ərzində müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin.
6. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Bakı şəhəri, 7 fevral 2005-ci il

Əlavə 3

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
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31 dekabr 2014-cü il tarixə
Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları
(“www.socar.az” saytından götürülmüşdür )
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