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Xülasə. Məqalədə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin məlumatlarının və 

sistemli təhlil göstəricilərinin etibarlılığının yoxlanılması prosesinin 

dəyərləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi zamanı qarşıya çıxan problemlər 

araşdırılmışdır. Hesabat məlumatlarının istifadəsi dərəcəsi, onlara qoyulan 

tələblərə cavab verməsi təhlil edilmişdir.  
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the encountered during the evaluation and 
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Резюме. В статье исследуются проблемы, воз-

никающие при оценке и разработке процесса 

проверки достоверности данных и системати-

ческого анализа сельскохозяйственных пред-

приятий. Проанализирована степень использо-

вания данных отчета и их соответствие требо-

ваниям. 
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1. Giriş 

İqtisadi təhlilin informasiyaya olan tələbləri, yəni informasiyanın keyfiyyəti, 

toplanması, saxlanması və istifadəsi səmərəliliyinə dair tələbləri durmadan artır. Belə ki, 

istənilən müəssisə, inkişafı üçün zəruri olan mənbələri cəlb etmək üçün resursların və 

öhdəliklərin vəziyyəti barədə daxili məlumatları açmağa çalışmalıdır. Digər tərəfdən - iqtisadi 

agentlər sərəncamındakı resursları səmərəli şəkildə bölüşdürmək üçün maraqlandıqları 

müəssisənin resursları və öhdəliklərinin vəziyyəti barədə etibarlı qiymətləndirmə əldə 

etməkdə maraqlıdırlar. Bu vəziyyət təqdim olunan maliyyə məlumatlarının və aparılan 

maliyyə qiymətləndirmələrinin uyğunluğundan, həmçinin keyfiyyətindən əmin olmağı tələb 

edir. Bu isə iqtisadi agentləri müəssisənin istehsal - maliyyə fəaliyyətinə, maliyyə 

məlumatlarının keyfiyyətinə dair müstəqil qiymətləndirmə aparmağa məcbur edir. Bu da 

təbiidir, çünki bu olmadan alınan iqtisadi qərarların etibarlılığından əmin olmaq olmaz. 
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Müəssisənin maliyyə hesabatlarında təqdim olunan məlumatlara əsas tələb onların 

obyektiv olmasıdır. Lakin təcrübə göstərir ki, bu heç də həmişə belə olmur. Bu səbəbdən 

məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması zəruri olur. Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin nə qədər səmərəli olduğunu hərtərəfli qiymətləndirmək üçün adətən kompleks 

göstərici sistemindən istifadə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

təhlili üçün metodologiyanın prosedur tərəfinin təfərrüatları müəyyən edilmiş hədəflərdən və 

müxtəlif informasiya, metodoloji, kadr və texniki dəstək amillərindən, həmçinin təhlil 

tapşırığını həll etmə istiqamətindən asılıdır. Onu deyə bilərik ki, hazırda maliyyə 

hesabatlarında təqdim edilən göstəricilərin yoxlanılması vəmüəssisənin maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətini təhlil etmək üçün qəbul edilmiş vahid bir metodologiya yoxdur. Buna 

baxmayaraq istifadə edilən metodologiyaların prosedurları oxşardır. Bu prosedurlardan ən 

önəmlisi məlumatlarının və sistemli təhlil göstəricilərinin etibarlılığının yoxlanılmasıdır ki, bu 

da fərqli formalarda həyata keçirilə bilir. Hesabatların təhrif olunma riskinin artması bu 

problemə xüsusi diqqət yetirməyə və saxtakarlığı aşkarlamaq, və qarşısını almağın mümkün 

yollarını araşdırmağa sövq edir. Bu baxımdan hesabatlardakı məlumatların təhrif edilməsini 

və mümkün saxtalaşdırılmasını müəyyənləşdirmək və qarşısını almaq üçün məlumatlarının 

etibarlılığının yoxlanılması proseduru və vasitələrini inkişaf etdirməkaktualdır. 

 

2. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin məlumatlarının və sistemli təhlil 

göstəricilərinə qoyulan tələblər 

İdarəetmə uçotu sistemi və onun müəssisədə tətbiqi hər bir şirkətin müstəsna daxili 

işidir. İdarəetmə uçotunun aparılması müəssisələr üçün mütləq göstəriş olmasa da, xərclərin 

və gələcək faydaların təhlili üçün istifadəsi baxımından idarəetmə uçotu sisteminin 

yaradılmasının məqsədəuyğun olub olmadığına dair qərar rəhbərlik tərəfindən qəbul edilir. Bu 

uçotun əsas məqsədi şirkət rəhbərliyinə effektiv idarəetmə qərarları qəbul etmək üçün zəruri 

olan məlumatların vaxtında verilməsidir. İdarəetmə uçotu sistemində həll olunan əsas 

vəzifələr arasında bunları ayırmaq olar:  

 məlumatların verilməsi;  

 şirkətin iş əməliyyatlarının təhlili;  

 müəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması;  

 işçi heyəti motivasiyası;  

 iş koordinasiyası;  

 nəzarət. 

Bu vəzifələr arasında məlumatların verilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Məlumat 

istifadəçiləri fərqlidirlər, bu da hədəflərin rəqabətli və ya tamamilə əksinə, eyniliyi ilə 

bağlıdır. Maliyyə hesabatları istifadəçilərinin təsnifatı müxtəlif yollarla həyata keçirilə bilər, 

lakin bir qayda olaraq üç böyük qrupda birləşdirilirlər: müəssisədən kənar istifadəçilər, 

müəssisələrin özləri (daha doğrusu, rəhbər işçilər) və mühasiblərin özləri.  
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Büdcə müəssisəlarının hesabatları istisna olmaqla, bir müəssisənin və ya müəssisənin 

maliyyə hesabatları ibarətdir: 

 balans hesabatından;  

 mənfəət və zərər hesabatından;  

 normative aktlarda nəzərdə tutulmuş əlavələrdən;  

 məcburi yoxlanışa məruz qalarsa maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünü təsdiq edən 

auditor rəyindən;  

 izahlı qeyddən.  

Hesabatda təqdim olunan məlumatlara əsas tələb onların obyektiv olmasıdır, yəni bu 

məlumatlar müxtəlif qərarlar vermək üçün istifadə edilə bilər. Bunun üçün maliyyə vəziyyəti 

barədə məlumatlar aşağıdakı meyarlara cavab verməlidir: 

 perspektiv və retrospektiv təhlil etməyə imkan verən məlumatlar tam şəkildə 

verilməlidir; 

 məlumatların etibarlılığı müəyyənləşdirilməlidir. Onun düzgünlüyü və doğruluğu, 

yoxlama imkanı və sənədlərlə etibarlılığı təsdiqlənməlidir; 

 məlumat səhvlər və qərəzli qiymətləndirmələr olmadığı, iqtisadi həyatdakı hadisələri 

saxtalaşdırmadığı təqdirdə həqiqi hesab olunur; 

 maliyyə hesabatlılığı zamanı ümumi hesabat bir istifadəçi qrupunun maraqlarının 

təmin edilməsinə və ya başqalarının ziyanına ximət etməməli, yəni bitərəfli qərəzli yanaşmanı 

vurğulamamalıdır, yəni neytral olmalıdır; 

 açıq və aydın olmalıdır, çünki istifadəçilər hesabatın məzmununu nisbətən asanlıqla 

başa düşməlidirlər; 

 şirkətin fəaliyyətinə dair məlumatların sahiblərinin icazəsi ilə digər şirkətlərin 

fəaliyyətinə dair oxşar məlumatlarla müqayisə edilməsi imkanı olmalıdır. 

Eyni zamanda, hesabat məlumatları formalaşdıran zaman hesabata daxil edilmiş 

məlumatlarda müəyyən məhdudiyyətlərə riayət edilməlidir ki, bu da aşağıakılardan ibarətdir: 

 xərclər və gəlirlərin balansı, yəni hesabat xərcləri müəssisənin bu məlumatların 

maraqlı tərəflərə təqdim edilməsindən əldə etdiyi mümkün gəlirlə əsaslı şəkildə 

əlaqələndirilməlidir; 

 ehtiyatlılıq (mühafizəkarlıq) prinsipi - hesabat sənədlərinin aktivləri və mənfəətlərinin 

həddindən artıq yüksək qiymətləndirilməsinə və öhdəliklərin azaldılmasına imkan 

verməməsini nəzərdə tutur;  

 məxfilik- hesabat məlumatında müəssisənin rəqabət vəziyyətinə zərər verə biləcək 

məlumatların olmamasını tələb edir. 

Müəssisənin iqtisadi fəaliyyətinin təhlili zamanı mühasibat şöbəsi tərəfindən verilən 

məlumatlardan istifadə olunur. Xüsusilə istehsalın maya dəyəri necə təyin olunduğunu, onu 

hansı xüsusi xərclərin meydana gətirdiyini, xərcləri azaltmaq və məhsuldarlığı artırmaq üçün 
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gizli ehtiyatları ətraflı öyrənməyə imkan verir. Hər hansı bir maliyyə hesabatında müəyyən 

məhdudiyyətlər olmasına baxmayaraq, balans (Forma 1) və maliyyə nəticələrinin hesabatı 

(Forma 2) içərisində olan məlumatlar ictimaiyyətə ən çox təqdim olunan məlumatlardır. İllik 

maliyyə hesabatlarına izahlı qeyd müəssisələr, müəssisəlar, onların maliyyə vəziyyəti, hesabat 

dövrü və əvvəlki il üçün məlumatların müqayisə edilməsi imkanı və s. haqqında əsas 

məlumatları əks etdirməlidir. 

Sərt rəqabət şəraitində yerli müəssisələr mövcud daxili strukturları və təsərrüfat 

fəaliyyətinin uçotunu müasir idarəetmə metodları əsasında yenidən nəzərdən keçirmək 

məcburiyyətində qalırlar. Məsələn, ABC modelinə əsaslanan hesablamalardan əldə edilən 

nəticələr problemli sahələrdə, məsələn, qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi, istehsalın inkişafı, 

məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və s. üzrə idarəetmə qərarları qəbul etmək üçün 

məlumat bazası rolunu oynayır. Daxili məlumatların keyfiyyətinin ən vacib göstəricisi 

etibarlılıqdır - məlumatların iqtisadi iş və prosesləri tələb olunan dəqiqliklə və düzgün əks 

etdirmə xüsusiyyətidir. Məlumatın etibarsızlığına obyektiv və subyektiv hallar səbəb ola bilər.  

 
Cədvəl 1. Məlumatın etibarsızlığının obyektiv və subyektiv səbəbləri 

 
Obyektiv səbəblər Subyektiv səbəblər 

təhlil aparılan tarixdə əmlakın qiymətləndirilməsi üçün 

qanunla müəyyən edilmiş qaydalarla müəyyən edilən 

dəyərlə real bazar dəyəri arasında uyğunsuzluq, o 

cümlədən inflyasiya səbəbindən əmlakın dəyərinin 

düşməsi 

Ilkin sənədlərin hazırlanmasında, mühasibat və 

hesabatda səhvlərə yol verən işçilərin yetərli dərəcədə 

ixtisaslı olmaması 

əsas fondların fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmə 

dərəcəsinin dəqiq müəyyənləşdirilməsinin 

mümkünsüzlüyü 

müəssisənin fəaliyyətinin nəticələri və maliyyə 

vəziyyəti ilə bağlı istifadəçilərini aldatmaq üçün daxili 

və xarici məlumatları qəsdən təhrifetmə 

Verilmiş avanslar və kreditlər üzrə borcun 

qaytarılmaması ehtimalı və s. 

şəxsi mənfəət naminə istifadəçiləri aldatmaq üçün 

daxili və xarici məlumatları qəsdən təhrifetmə 

Mənbə: müəllif tərəfindən materiallar [3] əsasında tərtib edilmişdir 

 

 

3. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin məlumatlarının etibarlılığının yoxlanılması 

proseduru və vasitələri 
 

İnformasiya məlumatlarının yoxlanma prosesi ümumiyyətlə bir neçə mərhələdən 

ibarətdir. 

Bu mərhələlərin hər biri müəyyən prosedurları özündə ehtiva edir. 

Birinci mərhələdə analitik plan və hesabatların tərtib edilməsinin düzgünlüyünü, 

məlumatlarının tamlığını, hesablamalarının düzgünlüyünü yoxlayır. Maliyyə hesabatları 

yoxlanarkən müxtəlif hesabat formalarının göstəriciləri müqayisə edilir. Bu göstəricilər ya 

tamamilə üst-üstə düşməlidir, ya da bir-birindən götürülməli olduğuna görə eyni olmalıdır. 

Lakin verilən məlumatlarda fərqlər omüşahidə edilə bilir. Bu fərqlər əsasən müxtəlif struktur 

bölmələr tərəfindən eyni göstərici üzrə verilən məlumatlarda müşahidə edilir. Bu səbəbdən 

vahid metodologiya üzrə onların koordinasiya edilib məlumatların yoxlanılmsını təmin etmək 

zəruridir ki, informasiyanın düzgünlüyü təmin edilsin. 
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Sxem1. İnformasiya-məlumatlarının yoxlanılması prosedu 

Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 
 

İdarəetmə uçot məlumatlarının işlənməsi nəticəsində daxili (seqmental) hesabatlar tərtib 

olunmalıdır ki, bu məlumatlar müəssisə rəhbərliyi və bütün idarəetmə səviyyələrinin 

menecerləri tərəfindən istifadə olunur. Seqment hesabatlarının hazırlanması əməliyyat 

yönümlü metodologiyaya əsaslanmalıdır və aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir [4]:  

1. Daxili hesabat ünvanlı və konkret olmalıdır. Əgər məlumatlar əsasən satış həcmini və 

ya xərcləri müəyyənləşdirmək üçün toplanarsa və konkret menecerlərin məlumat tələbləri ilə 

əlaqələndirilməyəcəksə,  müəyyən bir menecerə deyil, daha yüksək səviyyə menecerinə 

ünvanlanacaqsa və ümumi məsələləri əhatə edəcəksə gözlənilən nəticəni verməyəcək. 

Effektiv idarəetmə nəzarəti konkret hesabat məlumatlarının mövcudluğunu nəzərdə tutur. 

Menecerə sistemləşdirilmiş minimum miqdarda məlumat lazımdır ki, bunlar əsasında optimal 

idarəetmə qərarı qəbul etsin və konkret tədbirlər həyata keçirsin.  

2. İdarəetmə qərarları vermək üçün operativ (əməliyyat) məlumatlara ehtiyac var. 

Fəaliyyətin və resursların idarə olunması bu məlumatlara müəyyən tələblər irəli sürür ki, 

bunlardan da ən əsası xərclərin və onların effektivliyinin qiymətləndirilməsinin həmişə 

reallığa uyğun olmasıdır.  

3. Məlumat müəssisənin birbaşa iş prosesində iştirak edən işçiləri üçün başa düşülən bir 

formada olmalı və hesablamalarla yüklənməməlidir.  

Mühasibat uçotu və daxili nəzarət sisteminin səmərəli təşkili xərclərin azalmasına 

kömək edir. Müasir xərc uçotunun əsas sahələrinə aşağıdakılar daxildir:  

 Mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması və avtomatlaşdırılmış uçot sistemində 

uçotun operativliyi;  

 Maddələrin detallaşdırılması və təkmilləşdirilməsi.  

Bu mexanizmlər də öz növbəsində uyğunsuzluğun aradan qaldırılmasına və məlumatların 

dəqiqliyinə təminat verə bilir. 

İnformasiya məlumatlarının yoxlanılması

I mərhələ: Texniki tərtibat və şərtlərin, məlumatların tam, 
hesablamaların düzgün olmasının yoxlanılması 

II mərhələ: Məlumatların çarpaz yoxlanılması

III mərhələ: Məlumatların məntiqi yoxlanılması
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İkinci mərhələdə məlumatların çarpaz yoxlanması aparılır. Fərqli mənbələrdən əldə 

edilən məlumatlar müqayisə olunur, bu və ya digər göstəricinin reallığa nə dərəcədə uyğun 

olduğu müəyyənləşdirilir. Eyni zamanda, müxtəlif növ mühasibat və hesabat məlumatları 

arasındakı uyğunsuzluğun səbəbləri aydınlaşdırılır və mümkünsə lazımi dəqiqləşdirmələr 

aparılır. Mühasibat ekspertizası bir müəssisənin maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarətin 

ən təsirli formasıdır, iqtisadi və maliyyə əməliyyatlarını əks etdirən sənədlərin öyrənilməsi 

kimi müəyyən edilə bilər. O, yalnız müəssisənin daxili nəzarət sistemindəki pozuntu və 

çatışmazlıqları aşkar etmək üçün deyil, həm də müəssisənin fəaliyyətindəki mənfi halların 

qarşısını almağa imkan verir. Aqrar sahənin müəssisələrində mühasibat ekspertizasının 

aparılması zamanı [5] bir sıra vəzifələr həll olunur: 

 ehtiyatların, fondların çatışmazlığının və ya artıqlığının, yarandığı müddətin, habelə 

vurulmuş ziyan miqdarının olub-olmamasını yoxlamaq və müəyyən etmək; 

 mühasibat məlumatlarında düzgün əks olunmayan təsərrüfat əməliyyatlarının yerinə 

yetirilməsi faktının yoxlanılması və müəyyənləşdirilməsi; 

 vergi, büdcə və smeta və ya kassa intizamının tələblərindən kənarlaşma faktlarının 

müəyyən edilməsi; 

 mühasibat və hesabat sistemindəki çatışmazlıqların müəyyənləşdirilməsi və təhlili; 

 təftiş yoxlama metodologiyasının düzgünlüyünün müəyyənləşdirilməsi. 

Araşdırmalar göstərir ki, mühasibat yoxlaması (ekspertizası) proseduru və müəssisənin 

mühasibat sənədlərinin araşdırılması metodologiyası beş mərhələdən ibarətdir, hər biri xüsusi 

bir tədqiqat üsulu və yoxlama növü ilə bağlıdır. Təklif olunan metodologiyaya riayət etməyin 

əhəmiyyətli bir üstünlüyü ondadır ki, hər mərhələdəki nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə əsasən 

konkret pozuntuları müəyyənləşdirmək və onların qarşısının alınması üçün tədbirlər təklif 

etmək mümkündür. 

 

Cədvəl 1. Mühasibat yoxlama proseduru və mühasibat sənədlərinin araşdırılması metodologiyası 

 
Mərhələlər Yoxlama metodu Yoxlama növü 

1 İlkin uçot sənədləşməsinin 

formalaşdırılması 

Uçot sənədinlərinin ayrı-ayrılıqda 

yoxlanılması 

Rəsmi-normativ, 

Riyazi-say 

2 Qarşılıqlı əlaqəli sənədlərin 

formalaşdırılması 

Sənədin müxtəlif nüsxələrin, 

həmçinin fərqli kateqoriyalı 

sənədlərin müqayisəsi 

Çarpaz və əlaqəli yoxlama 

3 Mühasibat korrespondensiyasının tərtibi İlkin uçot sənədi əsasında 

mühasibat müxabirləşməsinin 

yoxlanması 

Sənədin uçota qəbul 

edilməsi 

4 Mühasibat uçotunun reqistlərinin 

formalaşması 

Məlumatların ilkin sənəddən uçot 

registrinə düzgün köçürülməsinin 

və mühasibat yazısının 

əsaslandırlmasının yoxlanılması 

İzləmə, müqayisə və 

nəzarət 

5 Əsas kitabın hesabları əsasında debet və 

kredit üzrə yekun dövriyyənin 

bərabərliyi 

Balans üzrə tələblərin 

gözlənilməsinin yoxlanılması 

Bərabərliklərə nəzarət 

Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 
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Beləliklə, mühasibat yoxlaması (ekspertizası) zamanı mühasibat sənədlərinin 

yoxlanılması metodologiyası mühasibat qaydalarına uyğunluq, pozuntuların səbəblərinin, 

onların hazırlanmasına və sənədləşdirilməsinə cavabdeh olan şəxslərin müəyyən edilməsi, 

həmçinin aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması üçün təkliflərin formalaşdırılması, 

onların gələcəkdə qarşısının alınması məsələlərini həll edir.  

Üçüncü mərhələdə məntiqi yoxlama aparılır. Mövcud iqtisadi vəziyyət nəzərə 

alınaraq bu və ya digər göstəricinin reallığa nə dərəcədə uyğun gəldiyini, mühasibat və 

nəzarət vəziyyətini, kadrların keyfiyyətini öz qiymətləndirməsi əsasında verilən məlumatlara 

etibar etmənin mümkün olub-olmadığını müəyyənləşdirilir. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində 

hesablama prosedurlarının çatışmazlıqlarından ən çox müşahidə olunanı hesablama 

məlumatlarında fərqlərin"uyğunlaşdırılması"sıdır. Qeyd etməliyik ki, “Kənd təsərrüfatı 

istehsalının əsas sahələrində məsrəfləri uçota almaq üçün 202 N-li “İstehsal məsrəfləri” 

sintetik hesabın nəzdində “Bitkiçilik” və “Heyvandarlıq” adlı subhesablar açılır. 

Ümumistehsalat və ümumtəsərrüfat xərclərini uçota almaq üçün 721 N-li “İnzibati xərclər” 

sintetik hesabından istifadə edilir.” Digər problem kənd təsərrüfatı sektorunda hesabların 

qalığı, inzibati xərclərin məhsullar arasında hesablanması, bölüşdürülməsi, məhsulun faktiki 

maya dəyərinin və maliyyə nəticəsinin aşkara çıxarılması yalnız ilin sonunda mümkündür  [1, 

s.30].  

Müəssisənin fəaliyyəti barədə qərar vermək üçün zəruri olan bir prosedur da təhlilin 

aparılmasıdır.Təhlilin informasiya dəstəyi analitiklər üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Qanunvericiliyə əsasən "müəssisə kommersiya sirri olan məlumat verə bilməz." Lakin, bir 

qayda olaraq, potensial tərəfdaşlar tərəfindən strateji qərarlar qəbul etmək üçün maliyyə və 

iqtisadi fəaliyyətlərin açıq təhlilini aparmaq zəruridir. Maliyyə və iqtisadi fəaliyyətlərin 

təfərrüatlı təhlili üçün bəzən ticarət sirrini təşkil edən məlumatlar tələb olunmur. Lakin 

təfərrüatlı təhlil aparmaq üçün müəyyən edilmiş maliyyə hesabatları formaları haqqında 

məlumat tələb olunur.  

Təhlilin əvvəlində müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini xarakterizə etmək, 

sahəyə mənsubiyyətini və digər fərqli xüsusiyyətləri göstərmək məsləhətdir.Müəssisənin 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili üç mərhələdə aparılır. 

I mərhələdə maliyyə hesabatlarının təhlilinin məqsədəuyğunluğu barədə qərar qəbul 

edilir və onların oxumağa hazırlığı yoxlanılır. Təhlilin məqsədəuyğunluğu vəzifəsi bu 

sənədlər üzrə auditor rəyi ilə tanış olmağa imkan verir. Əgər şirkətin maliyyə hesabatları 

barədə qeyd-şərtsiz müsbət və ya şərti olaraq müsbət bir auditor rəyi tərtib olunursa, təhlil 

aparmaq məsləhətdir və mümkündür, çünki hesabat bütün mühüm aspektlərdə müəssisənin 

maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətini obyektiv əks etdirir. 

Əgər şirkətin maliyyə hesabatları üzrə mənfi audit rəyi tərtib edilirsə, bu sənədlərin 

müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini dəqiq əks etdirmədiyi və ya əhəmiyyətli səhvlərə 

yol verdiyi, təhlilin qeyri-mümkün və məntiqsiz olmasına səbəb olur. 
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Hesabatların oxumağa hazırlığının yoxlanılması texniki xarakter daşıyır və zəruri 

hesabat formalarının, təfərrüatların və imzaların mövcudluğunun əyani yoxlanışı ilə yanaşı alt 

cəmlərin və balans valyutasının sadə hesablama yoxlanışı ilə əlaqələndirilir. 

II mərhələnin məqsədi balansdakı izahatla tanış olmaqdır, bu, hesabat dövründə 

müəssisənin fəaliyyət göstərmə şərtlərini qiymətləndirmək və təsir göstərən amillərin təhlilini 

nəzərə almaq üçün lazımdır. Müəssisənin əmlak və maliyyə vəziyyətində dəyişikliklərə səbəb 

olmuş amillər izahat qeydində əks olunur. 

III mərhələ iqtisadi fəaliyyətin təhlilində əsas mərhələdir. Bu mərhələnin məqsədi 

iqtisadi fəaliyyətin nəticələrini və iqtisadi qurumun maliyyə vəziyyətini qiymətləndirməkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilində təfərrüatların dərəcəsi 

qarşıya qoyulmuş məqsədlərdən asılı olaraq dəyişə bilər. Hesabatın "xəstə maddələri"nin, 

yəni zərərlə nəticələnən maddələrin (forma No 1 (mühasibat balansı)- sətirlər 310, 320, 390, 

forma No 2 (mənfəət və zərərlər haqda hesabat) - sətirlər 110, 140, 170), uzun- müddətli və 

qısamüddətli bank kreditləri və vaxtında ödənilməmiş borcların (forma No 5  (mühasibat 

balansına əlavə) sətirlər111, 121, 131, 141, 151) vaxtı keçmiş debitor və kreditor borcların 

(forma No 5  (mühasibat balansına əlavə) sətirlər 211, 221, 231, 241) vaxtı keçmiş veksellərin 

(forma No 5(mühasibat balansına əlavə) sətir 265) vəziyyətinin təhlili aparılır. 

 

4. Məlumatların keyfiyyətinin təmin edilməsinə nəzarətin təkmilləşdirilllməsi 

Maliyyə hesabatlarının təhrif edilməsi bütün dünya ictimaiyyəti üçün hər zaman aktual 

bir problem olmuşdur, çünki hesabat biznes və cəmiyyətin əsas məlumat kanalıdır və təəssüf 

ki, mükəmməl halda deyil. 20-ci əsrdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının fond bazarlarının 

inkişaf etdiyi dövrdə, səhmdarların şirkət rəhbərliyinə nəzarətinin səmərəsiz olması və 

səhmdarlar tərəfindən qərar qəbuletmə zamanı maraqların toqquşması halının yüksək olması 

maliyyə hesabatlarının təhrifinin pik həddə çatmasının səbəbi oldu [2, s.42]. MDB 

məkanında, o cümlədən ölkəmizdə mühasibat (maliyyə) hesabatlarındakı təhriflərin səbəbləri 

XX əsrin 90-cı illərində yerli biznesin formalaşması ilə əlaqəli hadisələrlə, gəlirlərinin 

əhəmiyyətli bir hissəsini gizlətməyə imkan verən boz və qara biznes planlarının fəal istifadə 

edilməsi, mühasibat (maliyyə) hesabatlarındakı məlumatların saxtalaşdırılması və təhrif 

edilməsi iləbağlı olub [8]. 90-cı illərdə istifadə olunan mühasibat modellərinin keçmişdə 

olmasına baxmayaraq, yerli biznesin gizliliyi və saxta məlumatlar təqdim etməsi ilə mübarizə 

hələ də davam edir. 

Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartları (MHBS) hazırda bütün dünyada qəbul 

edilir və bir çox mütəxəssisin nöqteyi-nəzərindən, mühasibat (maliyyə) hesabatlarında əks 

olunan və MHBS-nin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmış yerli şirkətlərin fəaliyyətinin 

nəticələri xarici investorlar üçün əlçatan və anlaşılan olacaq, beynəlxalq əməkdaşlıq 

sərhədlərini genişləndirəcəkdir. Lakin, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının şəffaflığının 

artırılması məsələsi hələ həll olunmayıb, çünki MHBS-a uyğun olaraq hazırlanmış hesabatlar 

həmişə məlumatların düzgünlüyünə zəmanət verə bilmir, çünki bütün standartlarda mühasibat 
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uçotu üçün aydın şərtlər və qaydalar mövcud deyil. Araşdırmalar göstərdi ki, müəssisənin 

mühasibat (maliyyə) hesabatlarında edilən əsas təhrif növləri saxtalaşdırma və gizlədilmədir. 

Maliyyə hesabatlarının saxtalaşdırılması, maliyyə hesabatlarının daxili və xarici 

istifadəçilərini aldatmaq üçün müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətindəki faktların təhrif 

edilməsini nəzərdə tutur. Maliyyə hesabatlarının gizlədilməsi hesabatların dəqiqliyindən 

məhrum edilməsidir və saxtalaşdırmadan fərqli olaraq, hər zaman qəsdən edilmir, bu 

mühasibat və hesabat qaydalarının metodoloji müddəalarında dəyişikliklər nəticəsində də baş 

verə bilər. Həm də istəmədən gizlətmək qanunvericiliklə ciddi cəza ilə 

nəticələnmir.Qanunvericiliyə diqqət yetirdikdə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinin 462 maddəsində, Cinayət Məcəlləsinin 210 maddəsində və  “Hesablama Palatası 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 22.8. maddəsində müəyyən məqamların 

göstərildiyini görürük.Maliyyə hesabatlarının saxtalaş-dırılmasının əsasən mühasibat 

standartları və tələbləri çərçivəsində həyata keçirildiyi və bu səbəbdən qanuni ittiham edilə 

bilməməsi ilə izah edilə bilər. Lakin xarici normativ hüquqi sənədlərdə saxtalaşdırma termini 

kifayət qədər geniş tətbiq olunur. Sertifikatlı Mühasiblər Assosasiyasına görə, maliyyə 

hesabatlarının saxtalaşdırılması, hesabat istifadəçilərini səhv yönləndirə biləcək iqtisadi 

fəaliyyət faktlarını və ya mühasibat məlumatlarını qəsdən və qəsdən təhrif etmək, 

gizlətməkdir. COSO - ABŞ-ın Maliyyə Hesabatlarının saxtalaşdırılması üzrə Milli 

Komissiyası - maliyyə hesabatlarının səhv açıqlanmasını "maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli 

dərəcədə pisləşməsinə səbəb olan qəsdən və ya istəmədən edilən hərəkət və ya hərəkətsizlik" 

olaraq təyin edir [6]. 

Maliyyə hesabatlarının keyfiyyətinin təmin edilməsinin ən vacib şərti effektiv 

nəzarətdir. Müəssisələrdə hesabatların etibarlılığına nəzarət daxili nəzarət və audit şöbələri 

tərəfindən həyata keçirilir. Qanunvericiliyə uyğun olaraq şirkətlər çərçivəsində yoxlama 

komissiyaları yaradılır, maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünə və tamlığına nəzarətin müəyyən 

funksiyaları sahibkarlıq subyektlərinin direktorlar şurası tərəfindən həyata keçirilir. 

Hesabatların etibarlılığında daxili nəzarətlə yanaşı, müstəqil audit müəssisəları və büdcə 

qurumlarının hesabatlarının etibarlılığına nəzarət edən dövlət nəzarət orqanları da mühüm rol 

oynayır. 

Nəzarət sisteminin əsasını audit təşkil edir ki, bu da aparılan əməliyyatların mühasibat 

uçotunda əks olunmasının tamlığının qiymətləndirilməsi, şirkətin vergi və əmək 

qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılmasıdır. Nəticə etibarilə, audit hazırda 

mühasibat keyfiyyətinin artırılması üçün ən vacib və zəruri vasitələrdən birinə çevrilir.Auditin 

institusional məqsədini həyata keçirən iştirakçıları arasındakı münasibətlərin təhlili göstərir 

ki, bu institut çərçivəsində institusional münasibətlər mühasibat maliyyə məlumatlarının 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədardır. Tipik olaraq, müəssisələr iş ortaqlarının 

maraqlarına uyğun mühasibat maliyyə məlumatlarının keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün 

auditorları cəlb etməkdə maraqlıdırlar.  
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Məlumatların düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra, xüsusilə fərqli dövrlər və fərqli 

müəssisələr nəzərə alınarsa, göstəricilərin müqayisəsi təmin edilir. Mühasibat uçotu ilə yanaşı 

digər məlumat mənbələrindən də istifadə etmək mümkündür. Müəssisənin iqtisadi 

fəaliyyətinin təhlili qismən bu məqsədlə əldə edilə bilən bu və ya digər statistik məlumatlara 

əsaslana bilər. Audit vacib bir məlumat mənbəyi ola bilər. Məlumatların təhlili yalnız 

müəssisə daxilində aparılmır. Müəssisənin iqtisadi fəaliyyətinin göstəricilərini digər 

müəssisənin müvafiq məlumatları ilə müqayisə etsək, bu da işin daha da yaxşılaşdırılması 

imkanları barədə müəyyən nəticələr çıxarmağa kömək edə bilər [6]. Ümumilikdə, maliyyə-

iqtisadi fəaliyyətin təhlili aşağıdakılara imkan verir: 

• şirkətin maliyyə və iqtisadi vəziyyətinin qarşıya qoyulmuş strateji hədəflərə 

uyğunluğunu qiymətləndirməyə; 

• şirkətin iqtisadi potensialını müəyyən etməyə; 

• maliyyə və iqtisadi fəaliyyətin effektivliyini müəyyənləşdirməyə; 

• istehsalın və idarəetmənin səmərəliliyini artırmaq üçün tədbirlər hazırlamağa və s.  

Qəbul edilmiş idarəetmə qərarlarının keyfiyyəti və etibarlılığı təhlilin səmərəliliyindən 

və onun texnologiyasının təkmilləşdirilməsindən çox asılıdır. Analitik işdən əvvəl 

məlumatların toplanması, yığılması və saxlanması gəlir, bu da onun təkrar istifadəsini təmin 

edir. İnformasiyanın analitik işlənməsi hesablama baxımından əməktutumlu və intensivdir. 

Məlumatların toplanması, işlənməsi və saxlanması sisteminin avtomatlaşdırılması məlumatın 

meydana çıxması ilə analitik işdə istifadəsi arasındakı vaxtı azaldır. Bu baxımdan analitik 

işlərin avtomatlaşdırılması zəruridir. Bu yalnız təhlilin sürətləndirilməsinə deyil, həm də 

dəqiqliyini və obyektivliyini artırmağa imkan verir. Analitiklərin texniki işdən azad edilməsi, 

daha səmərəli iqtisadi problemlər qoymağa, bir müəssisənin səmərəliliyinin artırılması, 

analizin effektivliyini artırmaq üçün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini dərindən 

araşdırmağa imkan verir. 

Analitik cədvəllərin forması və məzmunu onların tərtib olunduğu məqsəddən 

asılıdır.Diqqətlə, analitik şəkildə işlənmiş, cədvəllərə yerləşdirilmiş məlumatlar, lazımi 

nəticələr çıxarmağa və məlumatlı idarəetmə qərarlarını hazırlamağa imkan verir. Müəssisənin 

iqtisadi potensialından istifadə dərəcəsini təhlil etmək, işin səmərəliliyinin artırılması üçün 

ehtiyatların təhlili və ehtiyatların səfərbər olunması yolları ilə yanaşı, hərtərəfli 

qiymətləndirməyə imkan verən digər proqramlarin yaradılması perspektivli istiqamətdir. 

Proqram hər hansı bir məlumatı işləmək üçün hazırlanmış sistem səviyyəsində proqramları və 

xüsusi analitik problemlərin həlli üçün xüsusi proqramları özündə birləşdirir. Ölkəmizdə 

maliyyə nəticələrinin retrospektiv təhlili və müəssisənin maliyyə vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi proqramları daha çox istifadə edilir. Bu, ilk növbədə, obyektiv tələb ilə 

izah olunur. Yalnız müəssisənin özünün deyil, onunla əlaqəli digər müəssisələrin də maddi 

rifahı, idarəetmə prosesinin maliyyə vəziyyətinin sabitliyini və fəaliyyətinin gəlirliliyini təmin 

etmək baxımından nə qədər səmərəli və məqsədəuyğun həyata keçirilməsindən çox asılıdır. 
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İkincisi, təhlil ən çox mühasibat uçotu ilə əlaqəlidir və bu da proqram məhsullarında ən çox 

işlənmiş sistemdir. 

Nəticə. Aparılan tədqiqat bizə aşağıdakı nəticələri əldə etməyə imkan vermişdir: 

 Maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili müəssisə idarəetməsinin ayrılmaz hissəsidir və 

onun iqtisadi həyatına təsir etmək, mövcud vəziyyəti idarə etmək, inkişaf perspektivlərini 

müəyyənləşdirməyə və daha çox şeyə imkan verən təsirli bir vasitədir. 

 İnstitusional münasibətlərin elementləri birbaşa mühasibat uçotunun məlumatlarının 

düzgünlüyü, yəni keyfiyyətidir və iqtisadi fəaliyyət təhlili analitik tədqiqat formasını və 

analitik prosedurları müəyyən edən analiz metoduna əsaslanır. Təsərrüfat-maliyyə 

fəaliyyətinin analizinin prosedur tərəfinin təfərrüatı informasiya dəstəyindən və seçilmiş 

analiz sahələrindən asılıdır. 

 Bundan əlavə, beynəlxalq standartlar şirkətlərə hər zaman səriştəli olmayan 

mühasiblərin qərar almalarına imkan verir və bu da hesabatların təhrif olunmasına səbəb olur. 

MHBS tətbiq edilərkən mühasibat uçotu təhriflərinin digər səbəbi həm də beynəlxalq və yerli 

standartlara uyğun ikiqat mühasibat uçotunun aparılması zərurətidir. Bu vəziyyətdə daxili 

qaydalara uyğun olaraq yenidən işlənmiş sənədlər tez-tez beynəlxalq standartlar şəklində 

verilir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, iri yerli müəssisələrin MHBS-yə keçməsi maliyyə 

hesabatlarının şəffaflığına yetərli təsir göstərməmişdir. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində hesablama prosedurlarının çatışmazlıqlarından ən 

çox müşahidə olunanı hesablama məlumatlarında fərqlərin"uyğunlaşdırılması"sıdır. Əsasən 

məhsulun itkisi real göstərici üzrə proporsional şəkildə deyil, təsərrüfatın müsbət maliyyə 

nəticəsini təmin etmək üçün lazımi miqdarda silindiyi müşahidə edilə bilir. Beləliklə, 

hesablama məlumatlarının belə bir "uyğunlaşdırılması" ayrı-ayrı təsərrüfatlar üçün real 

məhsuldarlığını müəyyənləşdirməyə imkan vermir. Bu da maya dəyərini azaltmaq üçün 

ehtiyatları axtarılmasında mühasibat məlumatlarının dəyərini azaldır.  

Bunun üçün müəssisə daxili məsrəflərə nəzarət etmək və maya dəyərinin 

hesablanmasında məlumatların düzgünlüyünü təmin etmək üçün aşağıdakı yoxlama 

tədbirlərinin görülməsini təklif edirik: 

 mütəmadi olaraq ilkin sənədlərin düzgün doldurulmasının seçmə üsulu ilə 

yoxlanılması; 

 xərclərin hesab maddəsinin iqtisadi məzmununa uyğunluğunun yoxlanılması; 

 xərclərin qanuni olmasının yoxlanılması; 

 hesablamaların düzgünlüyünün yoxlanılması; 

 uçot regitrlarının və hesabların verilənlərinin, xərclərin göstərilən və faktiki 

göstəricilərinin müqayisəsi, eyniliyinin yoxlanılması. 

Mühasibat (maliyyə) hesabatlarının təhrif edilməsi, mühasibat (maliyyə) hesabatlarında 

saxtalaşdırmanın konkret bir əməliyyatın mənşəyini gizlətmək, daxili və xarici istifadəçiləri 

aldatmaq üçün məlumatı qəsdən təhrif etməyə, çatışmayan məlumatları gizlətməyə və ya 
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müəyyən miqdarda məlumatı nəzərə almamağa imkan verir. Saxtalaşdırma və təhrifi aradan 

qaldırmaq üçün ilk növbədə hesabatdakı məlumatları təhrif etməyə imkan verən maddələri 

nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Balansın hansı maddələrində və ya maliyyə nəticələrində 

məlumat səhvlərinin təsirini müəyyən etmək, bu səhvlərin son nəticəyə təsir dərəcəsini təyin 

etmək və bəzi məlumatları qiymətləndirmək üçün fərqli maliyyə təhlili metodlarını tətbiq 

etmək zəruridir. İqtisadi inkişafın hazırkı mərhələsində mühasibin peşəkar mühakiməsinə 

etibar edərək beynəlxalq standartlara uyğun hesabat verməyə hazır olmaması nəzərə alınmalı 

və riskin artmasına yol verməmək üçün maliyyə hesabatları hazırlanarkən bu hesabatları 

hazırlamaq prosesinə nəzarət edən menecerlərin rəyini almaq lazımdır. 
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