Maliyyə Uçotu

Maliyyə Uçotu nədir?
Maliyyə uçotu kursu mühasibatlığın “əlifbası”nı əhatə etməklə sıfırdan mühasib olmaq
istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları tədris
olunan bu mühasibat kursu həm nəzəri, həm də praktiki bilikləri özündə birləşdirir.


Təlim ACCA F3 (Financial Accounting) proqramının praktiki izahını əhatə etməklə 90% real iş
şəraitinə uyğun olaraq keçilir.


10 ildən çox vaxt ərzində mühasibat uçotunun konseptual əsasları tədris etdiyimiz bu
təlimdə məqsəd mühasib-təlimçilərimiz tərəfindən müxtəlif bilik səviyyəsinə malik şəxslərə
maliyyə uçotunu öyrətməkdir.


Maliyyə uçotu - əsasən kənar istifadəçilərin tələblərinə uyğun informasiya formalaşdıran bir
uçotdur. Belə ki, bu uçot müəssisənin maliyyə məqsədlərinə hansı səviyyədə çatdığını
yoxlamaq və gələcək dövr üçün plan qurmaq üçün aparılır. Maliyyə uçotunun əsas məqsədi
şirkətin aşağıdakı maliyyə hesabatlarını hazırlamaqdır:
1
2
3
4

Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Balans hesabatı

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
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Nə Öyrənəcəksiniz?
Maliyyə Uçotunun mahiyyət
Hesablar planı ilə işləm
Müxabirələşmənin praktiki izah
İkili yazılış texnikası
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması proseduru
TTA-nın (Torpaq, Tikili və Avadanlıqlar) hərəkət
Maliyyə əməliyyatlarının uçotunun aparılması

Fərqlərimiz
Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı

Peşəkar Təlimçilər

10 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim
optimallaşdırılan təlim proqramı

Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi

Tədris vəsaitləri

Mentor dəstəyi

Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat

Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və
tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək

İmtahan sistemi

Sertifikasiya

Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama
imtahanların təşkili

İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın
verilməsi

Kurs Proqramı

Maliyyə Uçotu

Müəssisənin fəaliyyəti və beynəlxalq mühasibat uçotuna giriş
Maliyyə hesabatı formalarının tərkib elementlərinin izahı
Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyatı
Hesablar planı və maliyyə hesabatı formaları ilə tanışlıq
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması mərhələri
T-hesablar, ikitərəfli qeydiyyat üsulu və ilkin sınaq balansının tərtib
Düzəliş qeydləri və düzəliş olunmuş sınaq balans
Müvəqqəti hesabların bağlanması, son sınaq balansı və maliyyə hesabatlarının
hazırlanması mərhələləri
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı məsələ həllər
Ticarət əməliyyatlarının, ehtiyatların uçotu və hesabatda əks etdirilməsi:
fasiləsiz və dövri uçotmetodları
Ehtiyatların (ticarət mallarının) maya dəyərinin hesablanması üsulları: FİFO,
LİFO, AVCO və Spesifik identifikasiya metodları
Debitor borclarının və ümidsiz borcların uçotu və hesabatda əksi
Kreditor borclarının və qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu və hesabatda əks
Uzun müddətli aktivlərin (TTA-nın) uçotu: ilkin dəyər, amortizasiya və
silinmələrin uçot
Uzun müddətli aktivlərin (TTA-nın) uçotu və hesabatı: vergi məcəlləsinin
tətbiqi, yenidən qiymətləndirilmə və TTA-nın hərəkət cədvəli 
Qeyri-maddi aktivlərin uçotu və konsolidə olunmuş maliyyə hesabatlar
İstehsal məsrəflərinin və maya dəyərinin uçot
Valyuta məzənnələrinin uçot
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

#iATMiləuğura
İATM - Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin ehtiyaclarına uyğun
mühasibat uçotu sahəsində Mütəxəssislər yetişdirən 10 ildən çox təcrübəyə
malik ixtisaslaşmış araşdırma və tədris mərkəzidir. Mərkəzimizin əsas Fərqi
mühasib və maliyyəçi kimi çalışan, eyni zamanda biliklərini paylaşmaq həvəsi
olan yüksək pedaqoji qabiliyyətə malik Müəllim Komandası yetişdirən,
həmçinin tələbələr üçün asan anlaşılan Tədris Vəsaitləri hazırlayaraq tədrisi
praktiki şəkildə təşkil edən bir qurum olmasıdır.
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