Referat
Diplom işi 38 səhifədə kompüter yazısından, 6 cədvəldən və 25 adda
ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
Açar sözlər: Milli Mühasibat Uçotu standartları, ümumi məhsul, əmtəəlik
məhsul, mənfəət, zərər, ümumi gəlir, rentabellik səviyyəsi, satış, kommersiya
xərcləri, satış hesabının bağlanması
Tədqiqat obyekti : Samux rayonundakı Gəncə Regional Aqrar Elm
mərkəzi seçilmişdir.
Tədqiqatın məqsədi: Samux rayonu Gəncə Regional Aqrar Elm Mərkəzinin
misalında Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun

məhsulların (işlərin,

xidmətlərin) satışının uçotu və onun təkmilləşdirilməsinn verməldən ibarətdir.
Tədqiqatın

elmi yeniliyi

: Tədqiqatın elmi yeniliyi aşağıdakılardan

ibarətdir:
- Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun məhsul satışının uçotunun
təşkili məsələləri öyrənilmişdir;
- Məhsul satışının uçotunun

yeni hesablar planına uyğun aparılması

öyrənilmişdir, belə ki, satılan məhsulun maya dəyərinin 701 N-li satışçın
maya dəyəri hesabında və satışdan əldə edilən gəlirin 601 N-li hesabda
aparılması qaydası müəyyənləşdirilmişdir;
- Satışla əlaqədar olan xərclərin 711 N-li kommersiya xərcləri hesabında
aparılmasının zəruriliyi əsaslandırılmışdır;
- İlin axırında satış hesabının maliyyə nəticəsinin mənfəət və zərərlər hesabına
keçirilməklə satış hesabının bağlanması qaydası müəyyənləşdirilmişdir;
- Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun yeni hesab planı üzrə
məhsulların (işlərin, xidmətlərin) satışının uçotunun aparılması qaydasının
təsərrüfatlara tətbiq edilməsi tövsiyə edilmişdir.
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GİRİŞ
Respublikamızda hazırda kənd yerlərində mülkiyyətin formaları inkişaf
etdirilir, yeni istehsal müəssisələri formalaşdırılır və iqtisadi

müstəqillik

genişləndirilir.
Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatını

yaxşılaşdırmaqda bazar

iqtisadiyyatının rolu daha böyükdür. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində insanların
mənafeyi tam və dolğun şəkildə müdafiə olunur. Sosial yönümlü iqtisadiyyat
yaratmaq, bütün istehlakçının tələbatına tabe etmək, qıtlığı aradan qaldırmaq,
adamların iqtisadi azadlığını təmin etmək, əməksevərliyi, yaradıcılığı və təşəbbüsü
həvəsləndirməkdən ötrü şərait yaratmaqdır. Bu gün kənd təsərrüfatı müəssisələri
bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərir və müsbət nəticə əldə edilmişdir.
Respublikanın istər iqtisadi, istərsə də sosial inkişafında müəyyən
nailiyyətlər əldə etmək üçün ilk növbədə onun malik olduğu ehtiyatlardan tam
səmərəli istifadə olunması və bunun əsasında müvafiq yüksək inkişafa malik
istehsal sahələri yaradılmalıdır.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal ehtiyatlarının istifadə göstəricilərinin
yaxşılaşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu da məhsulun maya dəyərinin
aşağı salınması üçün böyük ehtiyat mənbəyidir.
Özəlləşdirmədə

başlıca məqsəd təsərrüfat subyektləri üçün xüsusi

mülkiyyət və sərbəst rəqabət əsasında öz-özünü tənzimləyən bazar iqtisadiyyatının
tələblərinə uyğun yenidən qurulması, istifadə olunmamış ehtiyatların hərəkətə
gətirilməsi, iqtisadiyyatı həm daxili, həm də xarici investisiyaların cəlb edilməsi
və nəticə etibarı ilə əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasıdır.
Ölkənin xalq təsərrüfatının bütün sahələrində idarəetmə sisteminin yenidən
qurulması və təsərrüfat mexanizminin təkmilləşdirilməsi , mühasibat uçotunun
təşkilinin yaxşılaşdırılmasını və onun nəzarət funksiyasının

gücləndirilməsini,

idarəetmədə uçotun rolunun artırılmasını tələb edir. Bütün bunları nəzərə alaraq
mənim yazdığım diplom işində bu məsələni ön plana çəkmişəm.
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