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TƏQDİMAT

TƏQDĠMAT
Hörmətli oxucular!
Sizə təqdim olunan bu kitab beynəlxalq mühasibatlığı daha asan və
sadələşdirilmiş üsulla öyrənmək məqsədi ilə yazılmışdır. Ümid edirik ki,
kitabla tanışlıqdan sonra, sizin uçot və hesabata baxış tərziniz və mövqeyiniz
dəyişəcək, beynəlxalq uçot və hesabat sisteminin işlədiyiniz müəssisədə
tətbiq edilməsində sizə yardımçı olacaqdır.
Maliyyə uçotu üzrə müxtəlif mövzulardan ibarət olan bu kitab məzmun
etibarilə dərslik səviyyəsindədir. Fikrimizcə, kitab oxucunun maliyyə
hesabatlarını asan bir şəkildə hazırlaya bilməsi üçün mühüm bir vəsait ola
bilər. Kitaba həmçinin idarəetmə uçotuna aid olan xərclərin təsnifatı və
istehsalat məsrəfləri barədə də mövzu daxil edilmişdir.
Qeyd edək ki, kitabın yazılmasının çox maraqlı bir tarixçəsi vardır. Belə
ki, 2006-cı ildə köhnə mühasibatlıq sahəsində dərs keçdiyimiz 1 tələbəyə
debet və kreditin mahiyyətini heç cürə başa salmaq mümkün olmurdu. O
dövrdə beynəlxalq mühasibatlıqla bağlı yenicə öyrəndiyimiz bir üsulla debet
və kreditin mahiyyətini izah etməyə çalışdıq. Baxdıq ki, hər şey birdən
dəyişdi və tələbə artıq anlamağa başladı. Hətta “müəllim, bu nə asan
üsuldur” dedi. O gündən sonra köhnə mühasibatlıqdan dərs keçməyi
dayandıraraq, yeni metodologiyanın daha dərindən öyrənilməsi qərarına
gəldik. Öyrənmə zamanı hazırladığımız mühazirələr bu kitabın ərsəyə
gəlməsi ilə nəticələndi. Ümid edirik bu kitab sizlər üçün də mühasibatlığın
öyrənilməsində daha sadə asan və sadə dildə yazılmış bir vəsait olacaqdır.
Kitabın hazırlanması prosesində həmçinin Azərbaycan Mühasiblər
Assosiasiyasının (AMA) rəhbərliyi və mütəxəssisləri ilə mütəmadi əlaqə yaradılmış və fikir mübadiləsi edilmişdir.
Sonda onu da qeyd edək ki, kitabda tərtibat və texniki nöqteyi-nəzərdən
müəyyən qüsurlar ola bilər. Ona görə də hər zaman oxucuların irad və
təkliflərini qəbul etməyə hazırıq. Sizin irad və təkliflərinizi inşaAllah
növbəti nəşrlərimizdə nəzərə almağa çalışacağıq.
Əlaqə telefonları: 012 480 28 45, Mob: (050) 531 03 81, (055) 203 07 85;
radilfatullayev@gmail.com
MÜƏLLİFLƏRDƏN
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KĠTABDAN ĠSTĠADƏ QAYDALARI
Kitab kimlər üçündür?
“Beynəlxalq mühasibatlığa giriş” kitabı maliyyə, mühasibat uçotu, audit,
konsaltinq sahəsində çalışan, tədris edən və eləcə də bu sahələri öyrənən şəxslər
üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotunun Əsaslarının öyrədilməsi məqsədi ilə nəşr
olunmuşdur. Siz bu kitabdan həm sərbəst öyrənmə vasitəsi, həm də müəllimlə fərdi və həmçinin qrup halında təlimlərin keçirilməsi zamanı dərs vəsaiti kimi
istifadə edə bilərsiniz.

Kitabın strukturu:
“Beynəlxalq mühasibatlığa giriş” kitabı 19 fəsildən ibarətdir. Buraya
Maliyyə uçotuna aid 16, Vergi uçotuna aid 1 (o cümlədən 14-cü fəsin 6-cı
sualı), İdarəetmə uçotuna aid 1 vəMaliyyə hesabatlarının təhlilinə aid 1 fəsil
daxildir.
Kitabda verilmiş hər bir mövzu nəzəri (nəzəri məlumatlar, terminlərin izahı,
sxemlər,qrafiklər, təsvirlər və s.) hissə və praktiki nümunələrdən təşkil olunmuşdur.
Kitabın nəzəri hissəsi sizə Maliyyə uçotu, İdarəetmə uçotu və Vergi uçotuna
dair əsas anlayışları, metodaları, müxabirləşmələri, uçot qaydalarını izah edir.
Mövzuların izahı və praktiki nümunələri kommersiya təşkilatlarının
prizmasından verilmişdir. Ümumiyyətlə götürdükdə isə kitabın nəzəri hissəsi
kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları üçün ümumi qəbul edilmiş
prinsiplər əsasında şərh olunub.
Əgər siz təcrübəli mühasibsinizsə və sizi yalnız işinizə aid olan əməliyyatlar
maraqlandırırsa, bu halda siz bütün fəsilləri deyil, yalnız özünüzə aid olan
mövzuları oxumaqla kifayətlənə bilərsiniz. Lakin uçot və hesabatın məntiqini
dərindən öyrənmək üçün tövsiyyə edirik ki, bütün mövzuları oxuyasınız.
Kitabın sonunda Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
hazırlanmış“Kommersiya Təşkilatlar üçün Yeni Hesablar Planı” əlavə edilmş,
həmçininmaliyyə və mühasibatlığa aid terminlərin mənasını daha tez anlamağa
imkan verən terminaloji lüğət və oxucular üçün faydalı ola biləcək həlli ilə birgə
nümunəvi məsələlər də verilmişdir.

Sərbəst hazırlaĢərkən kitabdan necə istifadə etməli?
Kitabla sərbəst şəkildə hazırlaşan şəxslərə məsləhət bilərdik ki, paralel
olaraq məhz bu kitab əsasında hazırlanmış “Mühasibatlığa dair
məsələlər”toplusunu da əldə etsinlər. Mündəricatdan sizin üçün maraqlı olan
mövzunu tapın. Fəsli tam oxuduqdan sonra İATM-ın nəşri olan “Mühasibatlığa
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dair məsələlər toplusu” kitabından həmin mövzuya aid məsələləri
cavablandırmağa çalışın.
Kitabla bərabər öz bloknotunuzda müəyyən qeydlər aparmaq, hesablamaları
və məsələləri yazılı yerinə yetirmək sizin hazırlıq səviyyənizi bir qədər də artıra
bilər. Kitabda verilmiş nümunələrdə hesab nömrələrindən demək olar ki,
istifadə olunmamışdır. Yalnız vergi bölməsində və istehsal məsrəfləri bölməsində müəyyən qədər istifadə olunmuşdur. Bunun səbəbi hesab nömrələrinin hər
zaman dəyişmə ehtimalının olması, hesabın orijinal adlarının isə heç zaman
dəyişməməsi ilə əlaqədardır.
Fikrimizcə, oxucununbu kitablanəzəriyyədən praktikaya doğru uğurlu
addımlar atması üçün aşağıdakı 4 tövsiyəyəəməl etməsi vacibdir:
1. Mühasibat uçotunda əsas məqsədinmaliyyə hesabatlarının hazırlanması
olduğunu daimi xatırlamaq lazımdır. Ona görə də ilk növbədə maliyyə
hesabatı formalarının tərkibinə daxil olan maddələri bir-bir incələmək,
onların mahiyyətini və struktur prinsiplərini analamq vacibdr. Bundan sonra
ikili yazılış üsulu ilə maliyyə hesabatının hazırlanmasına başlamaq olar.
Unutmaq olmaz ki, ikili yazılış üsulunun tətbiqi maliyyə hesabatının hazırlanması üçün sadəcə bir vasitədir. Tətbiq olunan üsul heç vaxt məqsəd ola
bilməz. Təcrübə göstərir ki, çox vaxt tələbələr ikili yazılış üsulunda ilişdikləri zaman əsas məqsədin maliyyə hesabatlarını hazırlamaq olduğunu
unudurlar.
2. Maliyyə bərabərliyinə (aktivlər = öhdəlik + xüsusi kapital + gəlirlər – xərclər) sadə bir düstur kimi deyil, uçot və hesabatın kökündə dayanan bir aksioma kimi baxın. Bu düsturun məntiqini dəqiq başa düşsəniz, çətinlik çəkmədən maliyyə hesabatının məhz bu düsturdan qaynaqlandığını görə biləcəksiniz. Həmçinin maliyyə bərabərliyindəki elementləri əzbərləmək deyil,
onların hər birinin mahiyyətini anlamağa çalışın. O zaman müxabirələşmə
mexanizmini də sərbəst başa düşə biləcəksiniz;
3. Uçotu təzəcə öyrənməyə başlayan şəxslər əməliyyatın qeydiyyatını birbaşa
əməliyyat jurnalında deyil, birinci T-hesablarda qeyd aparmaqla, sonradan
əməliyyat jurnalına köçürsünlər. Kitabın 4, 6 və 7-cı mövzularında düstur
əsasında T hesablarda qeydetmə kifayət qədər aydın şəkildə izah edilmişdir.
4. Hesabları və müxabirələşmələri əzbərləmək deyil, onların məntiqini
anlamaq lazımdır. Debet və kreditə məna verməyə çalışmayın. Bunlar
sadəcə hesabın sağ və sol tərəfləridir. Debet və kreditə hesabların artma və
ya azalması gözü ilə baxın. Bunun üçün 4-cü mövzuda da izah edildiyi kimi,
əməliyyat baş verdiyi anda aşağıdakı düstur vasitəsi ilə 2 sadə sualın
verilməsi və onların cavablandırılması kifayət edəcək:
Aktivlər
+


=

Öhdəliklər
+


+

Xüsusi kapital
+
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Sual 1: Aktivdə nə dəyiĢdi (nə artdı, yaxud azaldı)?
Sual 2: Passivdə nə dəyiĢdi (nə artdı, yaxud azaldı)?
Tapılan cavabı düstur şəklində verilmiş T hesabda yerinə yazın;
Məsələn, fərz edək ki, müəssisə fəaliyyətə başlamaq üçün 10 000 dəyərində
avadanlıqlarla investisiya (kapital) qoyuluşuedir. Aktivdə nə artdı sualına əlbəttə ki, avadanlıq cavabı, haradan artdı sualına isə nizamnamə kapitalı
cavabı veriləcəkdir. Bu əməliyyatın maliyyə bərabərliyi düsturundakı yazılışı
aşağıdakı kimi olacaqdır:
Avadanlıq
Debet
Kredit
10 000

=

Öhdəliklər

+

təsir etmir

Nizamnamə kapitalı
Debet
Kredit
10 000

İndi isə T-hesablardan bu hərəkəti əməliyyat jurnalına köçürək:
Hesablar
Avadanlıq
Nizamnamə kapitalı

Debet
800

Kredit
800

Göründüyü kimi, biz sadəcə artma və azalmanı taparaq yerləşdirdik.
Müəllimlər əlavə vasitələrdən necə istifadə etməli?
Hər bir müəllimin dərslikdən əlavə bir sıra digər “silahları” da olmalıdır.
Belə ki, bu kitab sizə slaydlar, keyslər vəpraktiki nümunələr kimi vasitələrlə
auditoriyanın tələblərini keyfiyyətli şəkildə qarşılamaqda kömək olacaqdır.
Həmçinin İATM-ın nəşri olan “Mühasibatlığa dair məsələlər” kitabındakı
praktik çalışmalar tələbələrlə işləmək üçün daha asan vəsait olacaqdır.
Video dərslərdən necə istifadə etməli?
Mövzuların öyrənilməsi zamanı, paralel olaraq İATM tərəfindən
www.youtube.com internet səhifəsinə daxil edilmiş “Mühasibat uçotu”
dərslərindən istifadə etmənin də çox böyük faydası ola bilər. Xüsusi ilə də
“Mühasibat uçotunu öyrənməyin və öyrətməyin 4 əsas qaydası”adlı video
dərslər sizin kitabı daha yaxşı anlamağınıza səbəb olacaqdır.
Kitabın imkanları:
“Beynəlxalq mühasibatlığa giriş” kitabını yaxşı mənimsəyən hər bir tələbə,
oxucu və ya dinləyici beynəlxalq səviyyədətanınan ACCA, CIMA və CIPFA
kimi təşkilatların sertifikatlarını əldə etmək üçün əhəmiyyətli addım atmış hesab
oluna bilər. Kitab xüsusilə mühasibatlıq sahəsində yerli sertifikatların əldə
olunması üçün ən yaxşı vasitədir.
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