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Xülasə. Məqalədə  mühüm analitik informasiya vasitəsi olan mənfəət və 

zərərlər haqqında hesabatın etibarlığının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə 

hazırda istifadə olunan maliyyə təhlili metodikaları araşdırılır, 

manipulyasiyanın məqsədini, onun metodlarını və bu hesabatdakı 

təzahürlərini tədqiq edir. 
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Резюме. В статье рассматриваются методики 

финансового анализа, применяемые в настоя-

щее время с целью оценки достоверности от-

чета о прибылях и убытках, являющегося важ-

ным аналитическим информационным инстру-

ментом, исследуется цель манипуляции, ее 

методы и проявления в данном отчете. 

Ключевые cлова: Mетодология анализа, мани-

пулирование, управление прибылью, сглажи-

вание прибыли. 

 

1. Giriş  

Bazar iqtisadiyyatında fəaliyyət göstərən müəssisənin əsas məqsədi məhsul istehsal 

etmək, iş və ya xidmət göstərməklə mənfəət əldə etməkdir. Mənfəət təkcə ən mühüm 

qiymətləndirmə, keyfiyyət göstəricisi deyil, həm də biznesin stimullaşdırılmasının əsas amili 

kimi, müəssisənin inkişafının və bazar dəyərinin artmasının daxili mənbəyi, öhdəliklərinin 

icrasının qarantı, investisiya cəlbediciliyinin və kredit ödəmə qabiliyyətinin göstəricisi 

rolunda çıxış edir. Buna görə də istər maliyyə hesabatının daxili tərəfləri (menecer, işçi və s.), 

istərsə də xarici tərəfləri (kreditorlar, təchizatçılar, investorlar və s.) üçün  mənfəətin  təhlili və 

qiymətləndirilməsi olduqca önəmlidir. 
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2. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın əhəmiyyəti 

Maliyyə nəticələrinin təhlili və qiymətləndirilməsinin əsas mənbəyi mənfəət və 

zərərlər haqqında hesabatdır. MZHH müəssisənin müəyyən dövrdə əldə etdiyi gəliri və  bu 

gəlirin əldə olunması üçün çəkdiyi xərcləri, habelə dövr üzrə əldə etdiyi mənfəəti göstərən 

maliyyə hesabatıdır. Bu hesabat həm 1 saylı Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına 

(MUBS), həm də Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş 

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması 

Qaydaları”na əsasən tərtibi tələb olunan və ictimaiyyətə açıqlanan əsas maliyyə 

hesabatlarından biridir. Həmçinin bu sənədlər MZHH konseptual və tətbiqi əsaslarını da 

müəyyən edir. 

 1 saylı MUBS MZHH-də əks olunması labüd olan bir sıra hesabat maddələrini (gəlir, 

maliyyə və vergi xərcləri) vurğulayır, gəlir və xərc elementlərinin tanınması şərtlərini 

açıqlayır, onları müəssisənin fəaliyyəti ilə əlaqələndirərək əsas fəaliyyətdən və sair 

fəaliyyətdən əldə olunmuş gəlir (xərc) kimi qiymətləndirir. “Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları” isə müəyyən 

edilmiş metoda görə MZHH əks olunmalı olan maddələr və hesabatın forması 

müəyyənləşdirilir. 

1 saylı MUBS tələblərinə əsasən MZHH-ın tərtibi xərclər xarakterinə və ya 

funksiyalarına görə qruplaşdırılmaqla tərtib edilməlidir. Birinci variantda xərclər öz 

xarakterinə (amortizasiya, materialların alınması, nəqliyyat xərcləri, işçilərin 

mükafatlandırılması, reklam xərcləri) uyğun olaraq birləşirlər və şirkətin daxilində funksional 

istiqamətlər arasında yenidən bölüşdürülürlər ki, bu da hesabatı kiçik şirkətlər üçün daha 

münasib edir. İkinci variant isə xərclərin təyinatına uyğun olaraq ayrılmasını təmin edir. Ən 

azı, müəssisənin digər xərclərdən (satış xərcləri və inzibati fəaliyyətin aparılması) ayrı-

ayrılıqda satışın maya dəyərini açıqlayır. Azərbaycanda və beynəlxalq standartlarda MZHH-

ın hansı metod əsasında hazırlanması müəssisələrin müstəqil seçimi olsa da, Türkiyədə 

tətbiqin və müqayisənin unifikasiyası məqsədi ilə ölkə daxilindəki hesabatlılıq sistemində 

xərclərin funksiyası metodunun tətbiqini tələb edir [1]. 

 Maliyyə nəticələrinin təhlilinin göstəricilər sistemi müvafiq olaraq gəlir, xərc və 

mənfəət növləri əsasında formalaşdığını nəzərə alsaq, qeyd olunan hər iki metodda iqtisadi 

fəaliyyətin maliyyə nəticələrinin göstəriciləri rəhbərliyin səlahiyyətlərini və idarəetmə 

qərarlarının keyfiyyətini əks etdirir. Buna görə də müasir analitik təcrübədə MZHH təşkilatın 

təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi effektivliyinin səviyyəsi haqqında informasiya mənbəyi kimi 

nəzərdən keçirilir. Maliyyə nəticələrinin formalaşması tendensiyalarını müəyyənləşdirmək və 

təhlil etmək və hesabat dövründə idarəetmə qərarlarının qiymətləndirilməsi üçün istifadə 

olunur [6]. 
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3. Təhlil metodikası 

Maliyyə nəticələrinin təhlili üçün tədqiqatçılar tərəfindən onların elmi fəaliyyəti və 

fəaliyyət göstərdikləri ölkədəki iqtisadi şəraitin tələblərinə uyğun metodikalar 

müəyyənləşdirilmişdir. Maliyyə nəticələrinin təhlili metodikası onun həyata keçirilməsinin 

məqsədləri və vəzifələri ilə müəyyən edilir. Xarici istifadəçilər tərəfindən maliyyə 

hesabatlarının məlumatlarına əsasən və ya daxili istifadəçilər tərəfindən idarəetmə uçotu 

məlumatlarını cəlb etməklə təhlil edildiyindən asılı olaraq, maliyyə nəticələrinin təhlili 

metodikası öz xüsusiyyətlərinə malik olacaqdır. 

O.V. Efimovaya görə maliyyə nəticələrinin xarici təhlilinin aparılması iki mərhələni 

əhatə etməlidir. Birinci mərhələdə analitikin müəssisədə gəlir və xərclərin formalaşması 

prinsipləri haqqında dəqiq təsəvvürləri formalaşdırılmalıdır (bunun üçün əsas məlumat 

müəssisənin uçot siyasətini, onun bütün dəyişiklik faktlarını və bu dəyişikliklərin hesabatlılığa 

təsiri barədə izahedici qeyd olmalıdır), ikinci mərhələdə  isə mənfəət və zərər hesabatının 

təhlili aparılır [7]. 

A.D. Şeremet aşağıdakı ardıcıllıqla mənfəət və gəlirlilik təhlili aparmaq təklif edir [9]:  

1. Maliyyə nəticəsi göstəricilərinin ilkin təhlil.  

2. Maliyyə nəticəsi göstəricilərinin dərin təhlili. 

3. inflyasiyanın maliyyə nəticələrinə təsiri təhlili. 

4. Mənfəətin keyfiyyətinin təhlili. 

5. Müəssisənin aktivlərinin rentabelliyinin təhlili aparılır. 

6. Mənfəət marjinal təhlili həyata keçirilir. 

A.D. Şeremet tərəfindən təklif olunan metodikanın klassik istiqamətlərdə təhlilin 

həyata keçirilməsi idarəetmə və fəaliyyət səmərəliliyinin təhlili üçün kiçik və orta müəssisələr 

səviyyəsində istifadəsi mümkün hesab etmək olar 

Q.V. Savitskaya aşağıdakı metodikanı formalaşdırmışdır [8]: 

1. Mənfəətin tərkibi və dinamikasının təhlili  

2. Mənfəətin tərkibinin, onun strukturunun, dinamikasının və planın həyata 

keçirilməsinin təhlili  

3. Məhsul və xidmət satışından əldə olunan mənfəətin təhlili  

4. Müəssisənin qiymət siyasətinin analizi və orta satış qiymətlərinin səviyyəsinin amil 

təhlili  

5. Digər gəlir və xərclərin təhlili.   

6. Müəssisənin rentabelliyinin təhlili.   

7. Mənfəətdən istifadənin təhlili 

Q.V. Savitskaya tərəfindən formalaşdırılan metodika mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektləri tərəfindən istifadə oluna biləcək universal xüsusiyyətlərə malikdir. 

Nəzərdən keçirilən hər üç metodika maliyyə nəticələrinin müxtəlif aspektlərdən 

yanaşsa da, ortaq punktlardan biri dolayasi ilə də olsa, informasiyanın etibarlılığının 

qiymətləndirilməsidir. Belə ki, Efimova və Şeremet ilkin təhlilin tərkib hissəsi kimi, 
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Savitskaya isə metodikanın 1-ci və 3-cü mərhələlərində informasiyanın etibarlılığının 

qiymətləndirilməsi məsələlərinə toxunur. Maliyyə nəticələri ilə bağlı informasiyaların 

etibarlılığının qiymətləndirilməsi istər hesabat maddələrinin reallığının müəyyənləşdirilməsi, 

istər təhlil nəticələrinin daha real interpretasiyası, istərsə də müəssisənin maliyyələşmə 

imkanları və işgüzar nüfuzu olduqca vacibdir. 

 

4. Təhlildə etibarlılıq 

Bazar iqtisadiyyatı reallığında ən çox manipulyasiyaya məruz qalan informasiyaların 

maliyyə nəticələri ilə əlaqədar olduğunu desək, yəqin ki, yanılmarıq. Bəzi hallarda uğurlu və 

səmərəli fəaliyyətini, stabil maliyyə vəziyyətini “sübut etmək” üçün informasiyalar 

“şişirdilir”, bəzən isə tam əksi vergi və digər məcburi mükəlləfiyyətlərdən yayınmaq, 

müəssisə  əməkdaşının qeyri-rəsmi mükafatın (bonusun) "potensial sərmayəçilər"dən alınması 

barədə razılığın icrası  üçün müvafiq göstəricilər “hamarlanır” [5]. Bundan əlavə, yerli vergi 

qanunvericiliyinin və əlaqəli qanunların boşluqlarından istifadə etməklə qanunvericilik 

normalarını pozmadan optimallaşdırması - “pozitiv manipulyasiya” da baş verən hallardan 

biridir. 

Beynəlxalq təcrübədə MZHH-da əks olunan göstəricilərlə əlaqədar aşağıdakı 

manipulyasiya metodları tətbiq edilməkdədir [5, 2]: 

 Mənfəətin idarə edilməsi (Earnings Management) menecerlərin qısamüddətli mənfəətə 

təsir etmək üçün həyata keçirilən fəaliyyət kimi müəyyən edilə bilər. Başqa sözlə, 

mənfəət idarəedilməsi sərmayəçilərin və ya digər maliyyə məlumat istifadəçilərinin 

qərarlarına və düşüncələrinə təsir göstərmək və ya dəyişdirmək üçün mühasibat 

məlumatlarının bilərəkdən təhrif edilməsi və ya açıqlanmamasıdır. Qeyd edilən 

mənfəətin investisiya və kredit qərarlarını təsir etdiyinə inandığına görə menecerlər 

hesabat mənfəətini bilərəkdən dəyişdirməyə cəhd göstərirlər. Belə ki, menecer 

hədəflənən mənfəət və maliyyə analitikləri tərəfindən müəssisələri üçün mənfəət 

təxminlərinə çatmaq üçün maliyyə hesabatlarının qeyd olunan mənfəəti dövr ərzində 

məqsədli ölçülərə çatdırmağa çalışırlar. Belə məqsədlərlə yanaşı, mənfəətin idarə 

edilməsi praktikası fond birjasında qiymətli kağızların dəyərini dəyişməyə, 

menecerlərin əmək haqqının və mükafatlarının artırılmasına, borc (maliyyələşmə) 

xərclərinin azaldılmasına və bazar tənzimləyicilərinin müdaxilələrinin qarşısının 

alınmasına yönəldilə bilər. Bir çox tədqiqat mənfəət idarəetmə üsullarının hesabat 

mənfəətini artırmaq və ya biznesin kapital xərclərini azaltmaq üçün nəzərdə 

tutulduğunu göstərdi.  

 Mənfəətin sabitləşməsi və ya hamarlanması (Income Smoothing) mənfəətin sabit bir 

tendensiyanı dəstəklədiyi təəssüratı yaratmaq üçün müxtəlif mühasibat metodları və 

fəaliyyət qərarları ilə mənfəətin əvəz olunmasıdır, stabil dinamika sayəsində gəlirlər 

uğurlu illərdən uğursuz illərə keçirilir və illik mənfəət dalğalanmalarının qarşısı alınır,  
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buna görə də müəssisənin rentabellik riski minimal olur.  Beləliklə, şirkətlərin maliyyə 

göstəriciləri ilə əlaqəli olanlar və ya maliyyə məlumatlarının istifadəçiləri yanılırlar. 

Sabitləşmə təcrübəsində, sabit hala gətirməyə çalışan mənfəət xalis mənfəət, əməliyyat 

mənfəəti, vergidən əvvəl mənfəət, səhmə düşən mənfəət ola bilər. Mənfəətin 

sabitləşdirilməsi, mənfəətin ümumi tendensiyadan kənarlaşmasını minimuma 

endirəcək ölçü və hesabat qaydalarının istifadəsini tələb edir. Mühasibat təcrübəsinin 

və ya ölçmə qaydasının sabitləşdirici vasitə kimi istifadə edilməsi üçün müəyyən 

xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Effektiv sabitləşdirmə vasitəsi hesabat dövrü 

mənfəətlərini üç yolla istənilən səviyyədə saxlaya bilər:  

 Hesablama prinsipinə əsasən sabitləşmə bildirilən mənfəətdəki dəyişkənliyi 

azaltmaq üçün menecerlər hadisələrin vaxtını müəyyən hesablama vaxtında, öz 

qərarları ilə tənzimləyə bilərlər. 

 Zaman görə stabilləşmə rəhbərlər hesabat mənfəətini sabitləşdirmək üçün bəzi 

gəlirləri və ya xərcləri müxtəlif dövrlərə paylaya bilərlər. Məsələn, məzənnə 

fərqləri kapitallaşdırıla və ya öhdəliklərdə göstərilə bilər və hesabat mənfəətini 

sabitləşdirmək üçün zamanla mənfəət və zərər hesablarına paylana bilər. 

 Təsnifləşdirmə yolu ilə sabitləşmə menecerlər adi mənfəəti sabitləşdirmək üçün 

öz mühakimələrindən istifadə edərək bəzi mənfəət və zərər hesablarını 

hazırlayırlar; Məsələn, adi gəlirlər (xərclər) və sair  gəlirlər (xərclər) yenidən 

təsnif edilə bilər. 

Gəlirin artırılması onun endirimlər, vergilər və digər zəruri ayırmalar nəzərə 

alınmadan əks olunması, xərclərin azaldılması halında malların (xidmətlərin) satışının maya 

dəyərini qeyri-satış xərcləri kimi formalaşdıran xərclərin əks etdirilməsi və bu xərcin ümumi 

mənfəətə mənfi təsirini azaldılması, xərclərin kapitallaşdırılaraq aktivlərin balansında əks 

edirilməsinə də rast gəlinir. 

Ümumiyyətlə, MHBS kontekstində manipulyasiya halları əsasən prinsiplərin və 

standartların müddəlarının düzgün tətbiq edilməməsi ilə baş verir. Aşağıdakı qeyd olunan 

maddələr MHBS-in konseptual əsasından irəli gələn və müəssisələrdə rast gəlinən 

manipulyasiya istiqamətləri fikrimizi bir daha təsdiq edir [2, 3, 4]: 

 Uçot siyasətinə dəyişikliklərin edilməsi. “Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində 

dəyişikliklər və səhvlər”  adlı 8 saylı MUBS-un tələblərinə əsasən uçot siyasəti hər 

hesabat dövrünün sonunda nəzərdən keçirilməli və xüsusi hallar mövcud olmadıqca 

(bu hallar standartda qeyd olunmuşdur) hesabat dövründə uçot siyasətində dəyişiklik 

aparılmamalıdır, dəyişiklik olduğu təqdirdə zəruri informasiyalar izahlı qeydlərdə 

açıqlanmalı və maliyyə hesabatının müqayisəlilik prinsipini qorumaq üçün 

retrospektiv yenidən tətbiqetmə həyata keçirilməlidir. Müəssisələr bir çox halda bu 

tələbi göz ardı edir və hər hansı uçot metodunun dəyişməsindən yaranan fərqi mənfəət 

kimi təqdim edir. 
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 Tədqiqat və təcrübə-konstruktor xərclərinin uçotu. “Qeyri-maddi aktivlər” adlı 38 

saylı MUBS tələblərinə əks olaraq tədqiqat xərclərinin kapitallaşdırılması (standartın 

tələbinə görə tədqiqat xərcləri heç bir halda kapitallaşdırla bilməz) və ya təcrübə-

konstruktor məsrəflərinin tanınma meyarlarının nəzərə alınmaması (standart müvafiq 

məsrəflərin tanınması və kapitallaşdırlması üçün  bir sıra meyarlar 

müəyyənləşdirmişdir). Beləliklə, müəssisə xərclərini kapitallaşdırmaqla azalda və 

yaxud cari xərcini artırmaqla maliyyə nəticələrini dəyişdirmiş olur. 

 Amortizasiya metodunun dəyişməsi. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 saylı 

MUBS tələblərinə görə amortizasiya metodu gələcək iqtisadi səmərənin istehlak 

sxemini əks etdirməklə, müstəqil şəkildə təyin olunmalıdır. Eyni aktiv üzrə fərqli 

metodların tətbiqi müxtəlif amortizasiya məbləğlərini yaratdığı üçün, müvafiq 

amortizasiya xərci də maliyyə nəticəsinə təsirsiz ötüşmür. Bundan əlavə, aktivlərin 

amortizasiya dövrlərinin uzadılması xərcləri azaltmaq üçün istifadə olunan ən ümumi 

təcrübələrdir.  

 Borclar üzrə məsrəflərin kapitallaşdırılması və ya dövr üçün xərc kimi uçota alınması. 

Məsrəflər kapitallaşdıqda faydalı istifadə müddəti ərzində sistematik şəkildə dəyərdən 

düşən aktiv olur. Bu vəziyyət isə yaxın gələcəkdə mənfəətin artmasına gətirib çıxarır. 

Mühasibat uçotunun hamı tərəfindən qəbul edilmiş prinsipləri təklif edir ki, 

beynəlxalq standartlar tələb etdiyi qədirdə müvafiq məsrəflər aktivləşdirilsin. 

 Ehtiyatların qiymətləndirilməsi metodu dəyişdirilməsi. “Ehtiyatlar” alı 2 saylı MUBS-

in tələblərinə əsasən müəssisə aktivlərin qiymətləndirilməsi qaydasını müstəqil şəkildə 

müəyyən edir və standart üç mümkün metoddan ancaq birinin (LİFO) tətbiqini tövsiyə 

etmir. Ehtiyatların qiymətləndirmə metodunun dəyişməsi SMMD dəyişməsinə, 

dolayısı ilə maliyyə nəticəsinin dəyişməsinə gətirib çıxardığı üçün metod 

dəyişikliyinin yaratdığı fərq müəssisə tərəfindən mənfəət və ya zərər kimi təqdim 

edilir. 

 Ədalətli dəyər və ya balans dəyəri ilə əldə edilmiş biznesin qeydiyyatı eyni şəkildə 

xərclərin təxirə salınması üsuluna tətbiq edilə bilər, səhmlərin və ya investisiyanın 

dəyərini itirməyən ehtiyatları tərk edə bilməz. Digər tərəfdən, bəzi müəssisələr də 

səhmlərin alqı-satqısını və kommersiya borcunu azaltmaqla satış xərclərini azaltmağa 

çalışırlar; beləliklə, dövr ərzində mənfəətin artırılması. 

 Biznes maraqların konsolidasiyası üsulu. Törəmə və asılı şirkətlərin köməyi ilə 

xərclərin müəyyən hissənin konsolidə olmuş hesabatda əks olunmaması ilə baş verir. 

Mövcud standartlardan kənara çıxmadan gəlirləri öz mühasibat uçotunda əks 

etdirməyə, xərclərin bir hissəsini isə nəzarət etdikləri şirkətlərin hesabına həyata 

keçirməyə çalışırlar. Bundan əlavə, qrup daxili  qısamüddətli aktivlərin hərəkətini 

mənfəət olaraq xarakterizə etməkdə maliyyə nəticəsini süni olaraq “şişirtməyə” cəhd 

göstərilir. 



E. ZEYNALLI: MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HAQQINDA HESABATIN… 

 

 

 
127 

 Gələcək dövrün gəlirinin hazırkı hesabat dövründə tanınması. Hələ qazanılmamış 

gəlirin uçotu hesablama prinsipində nəzərdə tutulan dövrdən əvvəlki dövr üçün faktiki 

satışın uçotuna aiddir. Məsələn, gəlir dekabrda, onun alınması ilə bağlı xərclər isə 

gələn ilin yanvarında tanınır. 

 Sövdələşmə şərtlə bağlandıqda, malların satışından əldə edilən gəlir müqavilənin 

mülkiyyət hüquqlarının keçməsi və gəlir əldə edilməsi ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri-

müəyyənliyə malik olmasına baxmayaraq tanınır. Belə sövdələşmənin nümunəsi 

müəyyən vaxt ərzində geri qaytarılma hüququ olan malların satışı ola bilər. Öz iqtisadi 

mahiyyətinə görə bu sövdələşmələr satış kimi deyil, malın girovu altında pul krediti 

kimi təsnifləşdirilməlidir. 

Nəticə. Fikrimizcə, analitik prosesdə müəssisənin uçot siyasətinin öyrənilməsi 

etibarlılığın müəyyən edilməsinin əsas vasitəsidir. Bir neçə əlaqəli dövr üzrə maliyyə 

nəticələrinin təhlili zamanı amortizasiya metodlarının, istehsala buraxılış zamanı materialların 

qiymətləndirilməsi metodlarının, maya dəyərinin hesablanması və ehtiyatların formalaşması 

metodlarının seçilməsi ilə bağlı uçot siyasəti nəzərə alınmalıdır. Belə ki, amortizasiya 

metodunun dəyişməsi obyektin təyinatına uyğun olaraq maya dəyəri və yaxud inzibati 

xərclərin dəyişməsinə, dolayısı ilə mənfəətin əvvəlki hesabat dövründəki analoji 

göstəricisindən fərqlənməsinə səbəb olacaqdır. Buna görə də təhlil prosesində müəssisənin 

qəbul edilmiş uçot siyasətinin mühasibat uçotunun aparılması üzrə qüvvədə olan normativ 

müddəalara uyğunluğunu müəyyən etmək və uçot siyasətində dəyişikliklərin ümumi, vergi 

tutulan və xalis mənfəətin məbləğinə təsirini müəyyən etmək lazımdır. 
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