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Xülasə. Məqalə ölkənin qida sənayesi müəssisələrində bank 

kreditləşməsinin mövcud vəziyyətinin təhlilinə və onun daha da 

təkmilləşdirilməsi yollarının araşdırılaraq tapılmasına həsr edilib. 

Kreditləşmə mexanizminin iştirakçıları və onların funksiyaları, eləcə də 

biznesin bank kreditləşməsində risklərin idarə edilməsi xüsusiyyətləri 

nəzərdən keçirilmişdir. Tam maliyyə hesabatları tərtib edən müəssisələrin 

kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə yanaşması verilmiş, Azərsun 

Holdinq və onun törəmə müəssisələrinin timsalında borcalanın maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin kəmiyyət göstəriciləri bloku təhlil edilərək 

qiymətləndirilmişdir. 

 

Açar sözlər: müəssisə, borcalan, bank kreditləşməsi, risklərin idarə 

edilməsi, kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, qida sənayesi. 
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Abstract. The paper is devoted to the analysis of 

the current state of bank lending in the food 

industry of the country and the study of ways to its 

further improving. The participants of the lending 

mechanism and their functions, as well as the 

features of risk management in business bank 

lending. The approach to the assessment of 

creditworthiness of enterprises preparing full 

financial statements was given, the block of 

quantitative indicators of financial and economic 

activity of the borrower on the example of Azersun 

Holding and its subsidiaries was analyzed and 

evaluated. 
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Резюме. Статья посвящена анализу современ-

ного состояния банковского кредитования в 

пищевой промышленности страны и изучению 

путей его дальнейшего совершенствования. 

Рассматриваются участники механизма креди-

тования и их функции, а также особенности 

управления рисками в кредитовании коммер-

ческих банков. Приведен подход к оценке 

кредитоспособности предприятий, готовящих 

полную финансовую отчетность, проанализи-

рован и оценен блок количественных показа-

телей финансово-хозяйственной деятельности 

заемщика на примере Azersun Holding и его 

дочерних компаний. 
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1. Giriş 

Son illərdə müəssisələrin müasir bank kreditləşməsi əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz 

qalmışdır. Bank kreditləşməsi mexanizmində ən nəzərəçarpan dəyişikliklər məhz maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilini özündə cəmləşdirən əməliyyat üzrə işin təşkilində baş 

vermişdir. Bu cür əməliyyatların quruluşu Azərbaycanın nümunəsindən istifadə edərək daha 

ətraflı nəzərdən keçiriləcəkdir. 

 

2. Kreditləşmə mexanizminin iştirakçıları və onların funksiyaları 

Müəssisələrin kreditləşdirilməsində adətən kreditləşmə mexanizminin iştirakçıları olan 

bir sıra xidmətlər iştirak edir. 

1. Müştəri bölməsi. Müştəri bölməsinin əsas funksiyası müştəriləri kredit və kredit olmayan 

xidmətlər üçün cəlb etməkdir. Kreditləşmə imkanlarının təcili qiymətləndirilməsi, 

əməliyyatın strukturlaşdırılması aparılır. Əməliyyat "kredit fabriki"nə aid ediləcəksə, 

kreditləşmə imkanlarının müstəqil təhlili, anderraytinqlə əlaqələndirmə və kredit-təminat 

sənədlərinin hazırlanması aparılır. Əməliyyat "kredit konveyeri"nə uyğun qurulmuşdursa 

("kredit fabriki"nə daxil olmayan kiçik müəssisələrə kredit verilməsini özündə birləşdirən 

kreditləşmə prosesi), borcalan kredit bölməsinə köçürülür. 

2. Kredit bölməsi. Bu bölmənin əsas funksiyaları borcalanın, zəmanətçının, girovverənin 

əsas sənədlərinin təhlili və ekspertizasıdır. Verilən məlumatlar kredit vəsaitlərinin 

verilməsi ilə bağlı baxılan müraciət parametrləri haqqında əsas məlumatlar bazasına daxil 

edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu bölmə aparıcıdır, çünki bütün daxil olan sənədləri 

məhz kredit müfəttişləri görüntüləyir. Borcalanın hüquq qabiliyyətinin araşdırılması və 

qiymətləndirilməsi, sənədlərin surətlərinin çıxarılması və hüquqi tərtibatı aparılır, öz 

ekspert rəyləri hazırlanır. Bu bölmənin funksiyalarına aşağıdakılar daxildir: kredit tarixi 

bürosuna sorğu göndərmək; zəruri hallarda bankın digər bölmələrini müəyyən məsələlərə 

dair rəy almaq üçün cəlb etmək; maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; kredit limiti 

hesablanması; əmlak və qeyri-əmlak dəstəyinin təhlili və qiymətləndirilməsi; kreditləşmə 

barədə qərar qəbul etmək üçün bankın kollegial orqanına rəy hazırlamaq; kredit-təminat 

sənədlərinin hazırlanması və bağlanması; kredit vəsaitlərinin məqsədli istifadəsinə 

nəzarət; kredit borcunun növbəti monitorinqi və saxlanılması. 

3. Kredit əməliyyatlarını dəstəkləyən bölmə aşağıdakıları həyata keçirir: kredit bölməsindən 

kredit-təminat sənədlərinin əslinin saxlanılmasını almaq; borc verən qurumdan imza 

nümunəsi kartlarını almaq; müayinə üçün pasport məlumatlarının surətləri; borcalanların 

qarşıdakı ödənişlər barədə hesablanması və xəbərdarlığı; borcalanlara qoyulan limitlərə 

əməl olunmasına nəzarət etmək; borcalanın cari hesabına kredit vəsaitlərinin köçürülməsi 

barədə kredit bölməsinin sifarişlərinin icrası; kredit vəsaitlərini ödəmək üçün 

plandankənar silinmə; sığorta hadisəsi baş verdikdə borc ödəmək üçün sığorta 
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ödəmələrinin ödənilməsi üçün sığorta şirkətləri ilə işləmək. Bu bölmə, mümkün kredit 

itkisinə görə ehtiyat yaratmaq və nəzarət etmək üçün cavabdehdir. 

4. Hüquq bölməsi. Borcalanın, zəmanətçinin, girov qoyanın hüquq qabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsi və yoxlanılması ilə məşğul olur, kreditləşdirilmiş əməliyyatın, 

layihənin strukturuna hüquqi qiymət verir. Növbəti əmlak girovunun rəsmiləşdirilməsi 

imkanlarını və onun rəsmiləşdirilməsində məhdudiyyətlərin olmamasını yoxlayır. Kredit-

təminat sənədlərinin təsdiqlənməsini, o cümlədən sənədlərdə uyğun olmayan şərtlərin 

razılaşdırılmasını həyata keçirir. 

5. Təhlükəsizlik bölməsi. Təhlükəsizlik bölməsinin vəzifələrinə borcalan, zəmanətçi, 

girovqoyan, əsas tərəfdaşlar haqqında mənfi məlumatları yoxlamaq və müvafiq nəticəni 

yazmaq daxildir. Bölmə borcalana, zəmanətçi və girov qoyan şəxsə qarşı irəli sürülən 

tələbləri yoxlayır və qiymətləndirir, həmçinin girov predmetinin mövcudluğuna nəzarət 

edir. 

6. Girov xidməti. Bu bölmə girov predmetlərinin dəyər qiymətləndirilməsini həyata keçirir, 

banka təqdim olunan müstəqil ekspertlərin qiymətləndirmələrini araşdırır və kredit və 

təhlükəsizlik bölmələri ilə birlikdə girov predmetlərini yoxlayır. 

7. Hesablaşma-kassa  xidmətləri göstərən bölmə. Kredit vəsaitləri hesabına borcalanın 

hesablaşma (valyuta) hesabı üzrə xərc əməliyyatları aparmaqla məşğul olur. 

8. Bankın zəruri hallarda kreditləşmə prosesində iştirak edəcək bir sıra xidmətləri də 

mövcuddur. Yuxarıda göstərilən xidmətlərin təhlilində kreditləşmə prosesində mütləq 

iştirak etmək tələb olunur. 

 

2. Biznesin bank kreditləşməsində risklərin idarə edilməsi xüsusiyyətləri 

Tədqiqat prosesində biznesin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla bank kreditləşməsində 

risklərin idarə edilməsində xüsusiyyətlər müəyyən edilmişdir. Onları daha ətraflı nəzərdən 

keçirək. 

1. Kredit məbləğinin razılaşdırılması investisiya layihəsinin real dəyəri, layihənin xarakteri 

və həyata keçirilmə vaxtı əsasında hesablanan zəruri ehtiyatların formalaşdırılması 

xərcləri ilə diktə olunur. Eyni zamanda, kredit məbləğinin azaldılması, layihənin tam 

maliyyələşdirilməməsi və əslində onun son mərhələdəki uğursuzluq təhlükəsi səbəbindən 

riskləri artırır. 

2. Kredit müddətinin seçimi. Daha uzun kredit müddəti onun risklərini artırır; lakin kredit 

müddətinin süni şəkildə "sıxılması" borcalana mənfi təsir göstərə bilər, onu daha riskli və 

hətta səhv biznes qərarlarına məcbur edə bilər və buna görə həm borcalanın, həm də 

bankın ümumi risklərini artıra bilər. 

3. Artan faiz dərəcəsi. Əksər hallarda banklar kiçik müəssisələrə böyük və birinci dərəcəli 

borcalanlara nisbətən daha yüksək faizlə borc verirlər. Bununla yanaşı, bankların kiçik 

müəssisələrlə qarşılıqlı fəaliyyətində dünya təcrübəsi göstərdiyi kimi, bu vəziyyətdə 

riskləri idarəetmə aləti səmərəsizdir. 
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4. Risklərin bölünməsi və vasitəçiliyi. Biznes sektoruna ayrılan kredit resursları üçün risk 

vasitəçiliyi, resursların birbaşa borcalanlara deyil, müəssisələrin ehtiyaclarına yönəlmiş 

və müəyyən prosedurlara, işçi heyətinə və s., məsələn, müəssisələrin kredit ittifaqlarına, 

regional biznesə dəstək fondlarına, lizinq şirkətlərinə, müəssisələr üçün müvafiq 

xidmətlər təqdim edən təminat fondlarına yönəldilməsindən ibarətdir. 

5. Sahənin (alt sahənin) izlənilməsi. Dəyişikliklərə vaxtında cavab vermək üçün sahədə 

onları proqnozlaşdırmaq lazımdır. Bank müştərinin mümkün dəyişikliklərə hazırlaşmaq 

və qabaqlayıcı tədbirlər görmək qabiliyyətini qiymətləndirməlidir. 

6. Təminatlı kreditlər praktikası əsas risklərin idarə edilməsinin əsas alətidir. Bununla 

yanaşı, bir tərəfdən, AMB qaydaları bankları girov qarşılığında kreditlər verməyə məcbur 

edir, çünki təminatsız kreditlər ehtiyatlara qarşı böyük miqdarda vəsaitin 

immobilizasiyasını tələb edir, digər tərəfdən girovu idarə etmək və onu saxlamaq bank 

üçün çox vaxt əməktutumlu və gəlirsiz əməliyyatdır. Müəssisələrin kreditləşməsinin 

inkişafında əhəmiyyətli maneə girovların reallaşdırılması üzrə infrastrukturun 

olmamasıdır. 

 

4.  Tam maliyyə hesabatları tərtib edən müəssisələrin kredit qabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsinə yanaşma 

Borcalanın kredit qabiliyyətini qiymətləndirilməsinə mövcud yanaşmanın təhlili 

göstərdi ki, mövcud iqtisadi vəziyyətdə bank borcalanın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsinə daha diqqətlə yanaşır, lakin mövcud sistemi təkmil adlandırmaq yalnız 

şərtidir. Məsələn, banklar borcalanın maliyyə vəziyyətini yalnız üç kəmiyyət göstəricisindən - 

likvidlik əmsalı, xüsusi vəsaitlərin mövcudluğu əmsalı və rentabellik əmsalından istifadə 

edərək qiymətləndirir. 

Lakin bu göstəricilərin məcmusu borcalanı obyektiv qiymətləndirməyə imkan vermir, 

bunu keçmiş dövrlərin kredit portfelinin aşağı keyfiyyəti sübut edir. Sadələşdirilmiş 

vergitutma sistemində olan maliyyə hesabatlarının tam paketini tərtib etməyən sahibkarların 

və müəssisələrin qiymətləndirməsi yalnız üç göstərici üzrə aparılır: likvidlik əmsalı; dövriyyə 

aktivlərinin xüsusi dövriyyə vəsaitləri ilə təminatı əmsalı; rentabellik əmsalı. 

Tam maliyyə hesabatlarını tərtib edən müəssisələr üçün əmsalların sayına dair tələblər 

gücləndirilir. Aşağıdakı əmsallardan istifadə edilir: mütləq likvidlik əmsalı (Ə1), sürətli 

likvidlik əmsalı (Ə2), cari likvidlik əmsalı (Ə3), xüsusi vəsaitlərin mövcudluğu əmsalı (Ə4), 

dövriyyə əmsalı (Ə5) və rentabellik göstəriciləri (Ə6). 

Ə1=Pul vəsaitləri / Fəaliyyətdə olan kapital; 

Ə2=(Dövriyyə aktivləri-Ehtiyatlar) / Qısamüddətli passivlər; 

Ə3= Dövriyyə aktivləri / Qısamüddətli borc öhdəlikləri; 

Ə4= Xüsusi dövriyyə vəsaitləri/Dövriyyə aktivləri 

Ə5=(Xüsusi kapital- Dövriyyədənkənar aktivlər) / Dövriyyə aktivləri; 
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Ə6=Satışdan mənfəət / satış həcmi. 

Qiymətləndirmə üç sinif metodu üzrə aparılır və əmsalların dəyərlərinə aşağıdakı 

tələblər qoyulur (cədvəl 1). 

 

Cədvəl 1. Borcalanın qiymətləndirmə meyarları [1, s.84] 

 

Əmsallar I sinif II sinif III sinif 

Ə1 0,1 və yuxarı 0,05-0,1 0,05-dən aşağı 

Ə2 0,8 və yuxarı 0,5-0,8 0,5-dən aşağı 

Ə3 1,5 və yuxarı  1,0-1,5 1,0-dən aşağı 

Ə4 0,4 və yuxarı 0,25-0,4 0,25-dən aşağı 

Ə5 0,1 və yuxarı  0,1-dən aşağı Səmərəsiz 

Ə6 0,06 və yuxarı 0,06-dən aşağı Səmərəsiz 

 

Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, tam maliyyə hesabatlarını tərtib edən 

müəssisələr üçün əmsalların sayının altıya çatdırılması müəssisəyə bu hesabatda zəruri 

göstəricilərin  dəqiq hesablanmasını tələb edir. Bunun üçün tədqiqat obyekti kimi qəbul 

etdiyimiz Azərsun Holdinq MMC üzrə həmin göstəricilərin hesablama nəticələrini aşağıdakı  

cədvəldə verək (Cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2. 2014-2018-ci illərdə Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələri üzrətam maliyyə 

hesabatının hazırlanmasındaistifadə edilən əmsalların dinamikası [2] 

 

Göstəricilər 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 

Mütləq likvidlik əmsalı 

(Ə1) 

0,05 0,03 0,03 0,04 0,10 200,0 

Sürətli likvidlik əmsalı 

(Ə2) 

0,42 0,31 0,21 0,67 0,53 126,2 

Cari likvidlik əmsalı (Ə3) 1,69 1,48 1,13 1,61 1,25 74,0 

Xüsusi vəsaitlərin 

mövcudluğu əmsalı (Ə4) 

0,41 0,32 0,11 0,38 0,20 51,2 

Dövriyyə əmsalı (Ə5) 0,07 0,09 0,24 0,19 0,03 42,9 

Rentabellik əmsalı (Ə6) 0,07 0,03 0,07 0,05 0,05 71,4 

 

Mənbə: Azərsun Holdinq və onun törəmə müəssisələrinin konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları 

əsasında müəllif tərəfindən hesablanmışdır. 

 

Cədvəldən aydın olur ki, Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələri üzrə 

cari likvidlik əmsalı 2014 və 2017-ci illərdə 1,5-dən yuxarı olmaqla 1-ci sinif əmsallarının 

normativ tələbinə uyğun olsa da, qalan illərdə 1,0-1,5 aralığında yerləşdiyindən 2-ci sinif 
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əmsallarının məhdud çərçivəsində yerləşmişdir. Həmçinin qeyd edək ki, təhlil olunan dövrdə 

likvidlik əmsalının dinamikasında azalma (26%) müşahidə edilmişdir.  

Dövriyyə aktivlərinin xüsusi dövriyyə vəsaitləri ilə təminatı əmsalı (Ə4) 2014, 2015 

və 2017-ci illərdə 0,25-0,5 aralığında yerləşdiyindən 2-ci sinif zonasına uyğun gəlsə də, 2016 

və 2018-ci illərdə bu əmsal 3-cü sinif zonası üzrə əmsalların tələblərinə cavab vermişdir. Bu 

əmsalın kəmiyyəti təhlil edilən dövr ərzində demək olar ki, yarıbayarı azalaraq 0,41-dən 0,20-

yə enmişdir. Əsas səbəb xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin həcminin 2017-ci il istisna olmaqla 

azalan dinamikasıdır.  

MMC-nin rentabellik əmsalına (Ə6.) gəldikdə isə demək lazımdır ki, bu göstərici də 

son illər 0,05-0,1 intervalında yerləşdiyinə görə, yalnız 2-ci sinif əmsallarının tələblərinə 

uyğun gəlir.  Bunun başlıca səbəbi isə vergitutmaya qədərki mənfəətin gəlirlə müqayisədə 

daha aşağı dinamika ilə artmasıdır. 

Dövriyyə əmsalının (Ə5) hesablanması məqsədilə MMC-nin maliyyə hesabatından 

istifadə edilərək müvafiq hesablamalar aparılmışdır (Cədvəl 3). 

 

Cədvəl 3. 2014-2018-ci illərdə Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələri üzrədövriyyə 

əmsalının hesablanması [2] 

 

Göstəricilər 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 

Xüsusi kapital 167771,5 181698,7 232356,9 258275,7 279876,0 166,5 

Dövriyyədənkənar 

aktivlər 149110,3 154354,4 

164256,3 169886,1 266602,3 178,8 

Dövriyyə aktivləri 275156,0 313807,9 285377,7 476214,7 438777,3 159,5 

Dövriyyə əmsalı (Ə5) 0,07 0,09 0,24 0,19 0,03 42,9 

 

Mənbə: Azərsun Holdinq və onun törəmə müəssisələrinin konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları 

əsasında müəllif tərəfindən hesablanmışdır. 

 

Əmsallara dair müvafiq tələblər müsbət kredit tarixçəsi də daxil olmaqla bütün 

müştərilər üçün təqdim olunur, Ə5 və Ə6 əmsallarının dəyəri həmişə sıfırdan çox olmalıdır. 

Bu nisbətlərin mənfi dəyəri ilə kreditləşmə aparılmır. Təxmini əmsalların dəyəri kredit üzrə 

faiz dərəcəsinə birbaşa təsir göstərir. 

Borclanmış maliyyələşdirmə mənbələrinin təhlilini aparmaqla belə qənaətə gəlmək 

olar ki, daimi olaraq borc vəsaitləri cəlb etmədən müəssisənin səmərəli fəaliyyətini təmin 

etmək mümkün deyil. 

Borc götürülmüş kapitaldan istifadə müəssisənin iqtisadi fəaliyyətinin həcmini 

əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirə, kapitaldan daha səmərəli istifadəni təmin edə, müxtəlif 

hədəfli maliyyə fondlarının formalaşmasını sürətləndirə və nəticədə bazar dəyərini artıra bilər. 

İstənilən biznesin əsası xüsusi kapital olsa da, qida sənayesi müəssisələrində istifadə olunan 

borc vəsaitlərinin həcmi xüsusi kapitalın həcmindən xeyli çoxdur. Bu baxımdan borc 
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vəsaitlərinin cəlb edilməsi və səmərəli istifadəsinin idarə edilməsi qida sənayesi 

müəssisələrində fəaliyyətin yüksək yekun nəticələrinin əldə olunmasını təmin edən ən vacib 

funksiyalardan biridir. 

Borc kapitalı müəssisənin üçüncü tərəflər qarşısında hüquqi və iqtisadi öhdəliklərini 

özündə ehtiva edir. Cəlbedilmiş kapitalın tərkibinə debitor borcları və qarşı tərəflərdən cəlb 

olunan digər vəsaitlər daxildir. Qısamüddətli öhdəliklərə bir ilə qədər müddətli borc 

kapitalının bütün növləri və bir ildən çox müddətli uzunmüddətli öhdəliklər daxildir. Bu 

öhdəliklərin əsas formaları bank kreditləri və borc vəsaitləri, mallar, işlər və xidmətlər üzrə; 

alınan avanslar üzrə; büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalar üzrə; əmək haqqı üzrə; 

törəmə müəssisələrlə müxtəlif kreditor borcları və digər maliyyə öhdəlikləri. 

Maliyyə öhdəlikləri ödənildiyi üçün müəssisənin inkişafı prosesində yeni borc 

vəsaitlərinin cəlb edilməsinə ehtiyac yaranır. Əsas olaraq kreditor borcları dövriyyə 

aktivlərinin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunur və buna görə də onların 

maliyyələşdirilməsində fərqli yanaşmaları fərqləndirirlər. Qısamüddətli öhdəliklər iqtisadi 

dövriyyədə əmtəə krediti və daxili qısamüddətli borcun mövcudluğu şəklində ortaya çıxır. 

Təhlilin ilk mərhələsində əsas meylləri müəyyənləşdirmək üçün son illərdə borc vəsaitlərinin 

ümumi həcminin dinamikasını qiymətləndirmək lazımdır. Borc götürülmüş vəsaitlərin tərkibi 

və quruluşu, yəni uzunmüddətli, orta müddətli və qısamüddətli maliyyə öhdəliklərinin nisbəti 

müəssisənin maliyyə vəziyyətinə böyük təsir göstərir. 

 

Cədvəl 4. 2014-2018-ci illər üçün «Azərsun holdinq MMC” üzrə borc vəsaitlərinin formalaşdırılması 

mənbələrinin tərkibi [2] 

Cədvəl 4-də verilən məlumatlar göstərir ki, 2018-cü ildə bank krediti dövriyyə 

aktivlərinin əsas mənbəyi olmuşdur. Onun məbləği 141,6 mln. manat təşkil edib ki, bu da 

bütün borc mənbələrinin 33,2%-inə bərabərdir. Bundan əlavə, 73,3 mln. manat (17,25%) 

məbləğində uzunmüddətli kreditlər cəlb edilmişdir.  

Beləliklə, 2014-2018-ci illər ərzində cari aktivlərin formalaşması üçün əsas kredit 

resurslarının cəlb edilməsi olmuşdur. Ancaq mənbə kimi ödəniləcək borclar kreditlərdən 

fərqli olaraq heç bir dəyəri yoxdur, yəni kreditlər və borclar üzrə faiz ödənilirsə, onda burada 

 

Göstəricilər 
                          İllər 

2014 2015 2016 2017 2018 

Uzunmüddətli mənbələr, min. manat 93530,7 74087,8 77917,3 93629,2 73534,6 

Bank kreditləri, min. manat 71759,1 54476,1 94731,7 81982,1 141606,5 

Borclar, min. manat 76671,1 130818,1 66773,7 147461,3 119865,3 

               Kreditor borclanma,  min. manat  14534,5 27081,6 45955,0 65953,0 91027,0 

Cəmi, mln. manat 256495,4 286463,6 285377,7 389025,6 426033,4 

 

Mənbə: Azərsun Holdinq və onun törəmə müəssisələrinin konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları  

əsasında müəllif tərəfindən hesablanmışdır. 
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kapitalın dəyəri sıfırdır. Bununla birlikdə, əhəmiyyətli kreditor borcları təşkilat üzərində 

nəzarətin itirilməsi üçün şərait yaradır. 

Müəssisə tərəfindən planlaşdırılan dövriyyə kapitalının miqdarı dövriyyə vəsaitlərinə 

olan maksimum və minimum tələb arasındakı uzlaşmanı təmin etməlidir. Dövriyyə 

aktivlərinin maksimum dəyəri məqsədəuyğunluq prinsipi ilə müəyyən edilir və onun ölçüsü 

yalnız şirkətin miqyası ilə məhdudlaşdırıla bilər. Bununla birlikdə, V.V. Kovalyova [3] görə, 

qısamüddətli kredit və ya borc almaq imkanı varsa, maksimum az ola bilər, ehtiyatların 

təxminən 60-80% -i. Kredit resurslarına zəmanətli giriş miqdarı xərclərin və material 

ehtiyatların dəyərinin ən azı 50% -ni əhatə etməlidir. Bizim üçün minimal tələbatı 

müflisləşmə (müəssisənin müflis olması) haqqında qanun təyin edir. 

 

5.  Borcalanın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin kəmiyyət göstəriciləri blokunun  

     təhlili və qiymətləndirilməsi  

Müasir kreditləşmə mexanizmi borcalanın maliyyə vəziyyətini qiymətləndirərkən 

borcalanın fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət 

göstəricilərinin təhlil edildiyini nəzərdə tutur ki, bu da daha obyektivdir. 

Borcalanın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin kəmiyyət göstəriciləri blokunun təhlili 

maliyyə hesabatları əsasında aparılır. Cari maliyyə təhlili aşağıdakı göstəricilər dəsti üzrə 

aparılır: 

Əmtəə-material qiymətlilərinin (ƏMQ) dövriyyəsi müddəti = ƏMQ dəyəri 

(qablaşdırma və xammal daxil olmaqla) / Satılan malların orta aylıq dəyəri x 30 gün. 

Kreditor borcun dövriyyə müddəti = Kreditor borc / Orta aylıq gəlir x 30 gün. 

Debitor borcun dövriyyəsi müddəti = Debitor borc / Mal satışından orta aylıq gəlir x 

30 gün. 

Rentabellik əmsalı = Orta aylıq xalis mənfəət / orta aylıq satışdan gəlir x 100%. 

Xüsusi vəsaitlərin mövcudluğu əmsalı = Xüsusi kapital / Balans valyutası x 100%. 

Cari likvidlik əmsalı = Cari aktivlər / Cari borc. 

Apardığımız hesablamalar əsasında MMC-dəcari maliyyə təhlili göstəriciləri 

hesablanmışdır (Cədvəl  5). 

Hesab olunur ki, emal sənayesində, məhz qida sənayesində dövriyyə kapitalının 

dövriyyəsi bir neçə mərhələni əhatə edir, yəni: tədarük mərhələsi, istehsal, satış və hesablaşma 

mərhələləri. Müəssisənin dövriyyə aktivlərinin hərəkəti əməliyyat dövrü ərzində ardıcıl olaraq 

dəyişən formada dörd mərhələni həyata keçirir [4, s. 70]. 

Qida sənayesinin bəzi altsahələri nümunəsində dövriyyə kapitalından istifadə 

səmərəliliyini nəzərdən keçirək. Təşkilatın əsas maliyyə göstəriciləri dövriyyə kapitalını idarə 

etmək qabiliyyətindən asılıdır: istehsal həcmi, satış həcmi, mənfəət və s. Cədvəl 1-də statistik 

məlumatlara görə qida emalı sənayesinin alt sektorlarında dövriyyə kapitalının idarə edilməsi 

göstəriciləri verilir. 
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Cədvəl 5. 2016-2018-ci illərdə Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələri üzrəcari maliyyə təhlili 

göstəricilərinin dinamikası [2] 

 

Göstəricilər 2016 2017 2018 2018/2016 

ƏMQ-nin dövriyyəsi 

müddəti 

67,7 90,0 167,9 248,0 

Kreditor borcun dövriyyə 

müddəti 

32,6 192,7 25,4 77,9 

Debitor borcun dövriyyəsi 

müddəti 

61,5 56,6 54,1 88,0 

Rentabellik əmsalı  0,07 0,05 0,05 71,4 

Xüsusi vəsaitlərin 

mövcudluğu əmsalı 

0,11 0,38 0,20 181,8 

Cari likvidlik əmsalı  1,13 1,61 1,25 110,6 

 

Mənbə: Azərsun Holdinq və onun törəmə müəssisələrinin konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları 

əsasında müəllif tərəfindən hesablanmışdır. 

 

Cədvəl 6. Qida sənayesinin bəzi altsahələri üzrə dövriyyə aktivlərindən səmərəli istifadə 

 göstəriciləri [5, s.34] 

 

Sahə Dövriyyə əmsalı, dəfə 
Bir dövrənin vaxtı, 

günlər 
Yüklənmə əmsalı, manatıa 

Çörəkbişirmə 24 15 0,04  

Ət 18 20 0,06  

Şirniyyat 5  75 0.20  

Şərabçılıq 2  180 0,50  

Şəkər 5  75 0,20  

 

Cədvəldən görünür ki, qida sənayesi müəssisələri dövriyyə kapitalının yüksək 

dövriyyəsi olan və qısa müddət aralığında vəsaitləri dövriyyədə olan müəssisələrə aiddir. Qida 

sənayesi müəssisələrinin effektiv idarəetmə fəaliyyəti zamanı yüksək artım potensialına 

malikdir. 

Cədvəl 6-da nəzərdən keçirilən üç əsas göstərici dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin 

səmərəliliyini xarakterizə edir. Dövriyyə əmsalı, dövriyyə kapitalının hesabat dövrü ərzində 

başa vurduğu dövrlərin sayını göstərir, bir dövrənin müddəti, cari aktivlərin tam dövriyyəni 

neçə günə başa vurduğunu göstərir və yüklənmə əmsalı, satılan 1 manatlıq məhsula 

xərclənmiş dövriyyə vəsaitlərinin məbləğini göstərir və bununla da dövriyyə vəsaitlərindən 

istifadə səmərəliliyini xarakterizə edir, dövriyyə vəsaitlərinin yüklənmə əmsalının kəmiyyəti 

nə qədər az olarsa, deməli onda dövriyyə vəsaitləri daha səmərəli istifadə olunur. Cədvəl 

göstərir ki, çörəkbişirmə və ət sənayesində dövriyyə kapitalından daha səmərəli istifadə edilir. 

Dövriyyə əmsalı 24 dəfə və bir dövr müddəti 15 gün olan çörəkbişirmə, 18 dəfə dövriyyə 

əmsalı və 20 günlük dövr müddəti olan ət sənayesi sahəsi, dövriyyə əmsalı 2-yə, dövr müddəti 

180 günə bərabər olan şərabçılıqdan daha effektivdir. 
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Nəticə. Cari aktivlərin idarə edilməsi prosesində şirkət maliyyə vəziyyətini 

yaxşılaşdırır. Dövriyyə kapitalına bütün istehsal prosesini həyata keçirən, müəssisənin 

mənfəət səviyyəsini, istehsal həcmini tənzimləyən rıçaq kimi baxıla bilər. Nəticədə qeyd 

etmək istərdim ki, tədqiqat dövründə qida sənayesində dövriyyə kapitalının idarə edilməsində 

müsbət dinamika mövcuddur. Cari aktivlərin formalaşmasına həm kapitalın axını, həm də 

çıxması təsir göstərir. 

Borcalanların risklərini qiymətləndirmək üçün mövcud sistemin təhlilini 

ümumiləşdirərkən qeyd etmək istərdim ki, bank kreditləşməsinin müasir mexanizmi 

borcalanın kredit qabiliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsinə yönəldilmişdir. Borcalanın 

maliyyə vəziyyətinin təhlilinin qiymətləndirilməsinə daxil edilməsi, əməliyyatın baxılmasının 

ilkin mərhələsində gələcəkdə problemli və vaxtı keçmiş borcların yaranmasının qarşısını alan 

kifayət qədər yüksək keyfiyyətli qiymətləndirmədən xəbər verir. Borcalanın maliyyə 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsində əsas məqsəd kredit borclanmasına keyfiyyətli xidmətin 

təhlili və yüksək keyfiyyətli kredit portfelinin formalaşdırılması olmalıdır. Borcalanın 

maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə yanaşma, kreditin obyektiv şəkildə geri 

qaytarılması imkanına şübhə yaradan amilləri müəyyənləşdirməlidir. 

Tədqiqatı müəssisələrin kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi baxımından 

yekunlaşdıran müəllif hesab edir ki, borcalanın qiymətləndirilməsi məsələsini əlavə olaraq 

öyrənmək lazımdır. Müəllifin fikrincə, yuxarıda göstərilən əmsalların yalnız tam öyrənilməsi 

potensial borcalanın maliyyə vəziyyətinin borc vəsaitlərinə xidmət etmək baxımından real 

qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir. 
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