REFERAT
Diplom işi 41 səhifə kompyuter yazısından, 9 cədvəldən 26 ədəbiyyat
siyahısından ibarətdir.
Tədqiqat obyekti – Tərtər rayonunun Bölgə Təcrübə stansiyası.
Mövzu üzrə əsas terminlər – məhsul satışının dinamikası, mənfəət, tam
maya dəyəri, əmtəəlik səviyyəsi, rentabellik səviyyəsi və s.
Tədqiqatın məqsədi – Tərtər rayonunun Bölgə Təcrübə Stansiyasında kənd
təsərrüfatı məhsullarının satışı və müəssisənin maliyyə nəticəsini təhlil edib,
istehsalın rentabelliyinin yüksəldilməsi ehtiyatlarını aşkar etməkdən ibarətdir.
İş prosesində

- Diplom işinin yazılmasında

ilk və analitik uçot

sənədlərindən istifadə edilmişdir.
Tərtər rayonunun Bölgə Təcrübə stansiyasında əsas növ məhsulların satışı,
kənd təsərrüfatı məhsullarının

satışına ayrı-ayrı amillərin təsiri, əsas növ

məhsulların əmtəəlik səviyyəsi, məhsul satışı maliyyə nəticəsi təhlil edilmiş,
məhsul satışının faydalılığının və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının
rentabelliyinin yüksəldilməsi ehtiyatları göstərilmişdir.
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GİRİŞ
Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçməsi sahibkarlığın
sürətli inkişafı, müəssisələrin yeni taşkilati-hüquqi formalarının və müxtəlif
mülkiyyət növlərinin yaranması, ölkənin dünya birliyinə inteqrasiyası idarəetmədə
əsaslı dəyişikliklər aparılmasını, nəzarətin təşkili metodologiyası və həyata
keçirilməsi sisteminin yenidən qurulmasını tələb edir.
Bеləliklə

auditin

aparılması

qarşısında

qоyulan

vəzifələr aşağıdakı

fоrmada хaraktеrizə оlunur:
-

hеsabat

dövrünü

əhatə

еdən

maliyyə

(mühasibat)

hеsaba-tının

düzgünlüyünün təsdiqi və ya оnların qеyri-düzgün оlmasının müəyyən оlunması;
- audit aparılan dövrdə məsrəflərin, gəlirlərin və müəssisənin fəaliyyətinin
maliyyə nəticələrinin mühasibat uçоtunda və hеasabatda aydın, düzgün və
dəqiq əks еtdirilməsinin müəyyən оlunması;
-

uçоtun

icrası

və

hеsabatların

tərtibi

qaydalarını

tənzim-ləyən

qanunvеriciliyə və nоrmativ sənədlərə, aktivlərin, öhdəçi-liklərin və хüsusi
kapitalın qiymətləndirilməsi qaydalarına əməl оlunmasının öyrənilməsi;
- əsas və хüsusi dövriyyə vəsaitlərindən, maliyyə еhtiyatla-rından

və

öhdəçiliklərdən daha faydalı istifadə оlunması imkanlarının müəyyən оlunması.
Bütün bu məsələlərin əhəmiyyətini nəzərə alaraq Əsas vəsaitlərin auditi və
təkmilləşdirilməsi (Tərtər rayonunun Bölgə Təcrübə stansiyasının misalında)
mövzusunda diplom işi yazmışam.
Diplom işi giriş, ədəbiyyat xülasəsi, VI fəsil, nəticə və təkliflərdən ibarətdir.
Diplom işində Tərtər rayonunun Bölgə Təcrübə stansiyasının iqtisadi
xarakteristikası, mövzu ilə əlaqədar ədəbiyyat xülasəsi işlənilmişdir.
Diplom işinin axırında Bölgə Təcrübə stansiyasında məhsul satışının
faydalılığının və rentabellik səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün nəticə və təkliflər
verilmişdir.
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