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Ba k ühasi atlığı 
 

Mühasi atlı da 2 ü  etod va dı :  

1. Kassa metodu 

2. Hesablama metodu 

Kassa etodu a görə gəlirlər və xərclər nəğd olaraq qazanıldığı və ya ödənildiyi zaman 

tanınır. Fiziki şəxslər hal-hazırda da kassa metodu istifadə edirlər, məs: fiziki şəxslər 

vergi ödədikləri zaman xərc kimi qeydə alırlar. 

Banklarda isə beynəlxalq mühasibatlıq standartlarına uyğun olaraq hesablama 

metodundan istifadə olunur.  Hesablama metoduna görə gəlir-xərc nəğd vəsaitin alınıb-

alınmasından asılı olmur. Yəni burada iki metoddan istifadə olunur: 

1) Nəğd vəsait gəlir-xərc tanınmamışdan əvvəl daxil olur (deferal method) 

2) Nəğd vəsait gəlir-xərc tanınandan sonra daxil olur (accrual method)  

Defferal method (cash-basis method)- nəğd vəsait əvvəlcədən alınır, gəlir-xərc isə 

mallar alınandan və ya xidmətlər göstərliəndən sonra tanınır. 

Misal1: 4 aylıq icarə haqqını (3000 AZN) icarədardan əvvəlcədən almaq. Bu zaman 

nəğd olaraq, kassaya 3000 AZN gələcəkdir, həmçinin 3000 AZN-lik öhdəlik 

yaranacaqdır icarədar qarşısında (unearned revenue). Balansın gəlir hissəsi (deferal 

revenue) isə birinci ay tamamlanandan sonra 750 AZN (3000/4) qədər artacaqdır, nəğd 
vəsait 3000 AZN alınan zaman deyil, yəni: 

Dt: 10010 (kassa) 

Cr: 45159 (qazanılmamış gəlir) 

Am: 3000 

Hər icarə ayının sonu isə gəlir hesabı artır: 

Dt: 45159 

Cr: 65130 (icarə gəliri) 

Am: 750 

Misal2: 1 illik reklam xərcini əvvəlcədən ödəmək (deferal expenses) 

Dt: 25159 ( əvvəllcədən xərc-prepaid expenses) 
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Cr: 10010 (kassa) və ya 25170 ( müxbir hesabdan köçürmə) 

Am: 2400 

Hər reklam ayının sonunda isə xərc kimi tanınır: 

Dt: 90083 (reklam xərci) 

Cr: 25159 ( əvvəllcədən xərc-prepaid expenses) 

Am: 200 (2400/12) 

Accrual method - nəğd vəsait sonradan alınır, gəlir-xərc isə baş verdiyi zaman 
tanınır.  

Misal 1: Kreditlərin faiz gəlirləri gündəlik olaraq hesablanır, borcalanlar tərəfindən isə 

sonradan ödəniş olur (accrual revenue): 

Dt: 21112 (kredit faiz hesabı) 

Cr: 64012 (faiz gəliri hesabı) 

Misal 1: Depozitlərin faiz xərcləri gündəlik olaraq hesablanır, depozitorlara isə 

sonradan verilir (accrual expenses): 

Dt: 84010 (faiz xərci) 

Cr: 41112 (depozit faiz hesabı) 

 

Bank mühasibatlığı 2 yerə bölünür: 

 1. Balans və 2. balansdankənar. Bankda bütün əməliyyatların uçotu hesablar üzrə aparılır. 
Onun üçün balans və balansdankənar hissələr hesablardan ibarətdir. 

 

Beynəlxalq  hesablar planına (attachment: Hesablar planı) görə hesablar 2 yerə bölünür: 
(Hesablar planinda hər bir hesabın qarşısında aktiv, passiv və ya aktiv-passiv( yəni kontra 

olması yazılır) 

 1) balans hesabları; 2) balansdankənar hesablar. Balans və balansdankənar hesablar isə öz 
növbəsində aktiv və passiv hesablara bölünür. Balansın passiv hissəsi isə öhdəlik və kapital 

hissələrindən ibarətdir. Bu bərabərlik formulası daim saxlanılmalı: 

A = P ( ÖHDLİK + KAPİTAL) 
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Aktiv hesablar debit üzrə artır, kredit üzrə azalır, passiv hesablar isə debit üzrə azalır, kredit 
üzrə artır. T-formasından istifadə etsək: 

 

 

 

 

 

    

 Bəzi hesablar da var ki, onlar aktiv və ya passiv olsalar da, artıb-azalma debit və kredit üzrə 

fərqli gedir. Belə hesablara kontra-aktiv balans hesabı ( e.g.: kreditlər üzrə ehtiyat hesabı debit 
üzrə azalır, kredit üzrə artır), kontra-passiv balans hesabı (e.g.: xərc hesabı debit üzrə artır, 
kredit üzrə azalır), balansdankənar kontra-aktiv hesablar ( 99490), balansdankənar kontra-

passiv hesab (99990).  

     Beynəlxalq mühasibatlıq sisteminin əsas prinsiplərindən olan ikili-effekt (duality-effect) 

prinsipinə əsasən bütün müxabirləşmələr ikili effektə malikdir, yəni balansda aktiv hesab üzrə 

artım baş verirsə, passiv hesab üzrə artma müşahidə edilir və ya aktiv hesabdan biri artırsa, 
digəri azalır, nəticədə gün sonunda trial balans üzrə bütün gəli-xərc hesabları da bağlandıqdan 
sonra balansın aktiv hissəsi passiv hissəsinə bərabər olmalıdır. 

 Examples: 

1. Müştəri cari hesabına mədaxil edirsə (hm aktiv , hm d passiv hesab üzr artma) 

D: 10010  (kassa hesabı-aktiv debit hesab üzrə artır) 

            K: 41010 (müştəri hesabı-passiv hesab, passiv sayılır, çünki öhdəlikdir, kredit üzrə artır) 

2. Müştəri kredit ödənişi silinirsə: (hm aktiv , hm d passiv hesab üzr azalma) 

D: 41010  (müştərinin hesabından silinir- passiv hesab debit üzrə azalır) 

K: 21110   (kredit üzrə əsas borc hesabı- aktiv hesab kredit üzrə azalır) 

3. Əsas vəsait alınırsa: (bir aktiv hesab üzr artma, digr aktiv hesab üzr azalma) 

 D: 28060  (əsas vəsait hesabı artır- aktiv hesab debit üzrə artır) 

 K: 10010  (kassa hesabından məxaric- aktiv hesab kredit üzrə azalır) 

4. Müştəri depozit qoyursa: (bir passiv hesab üzr artma, digr passiv hesab üzr 

azalma) 

 Passivlr 

Debit Kredit 

   - azalır 

 

+artır 

Aktivlr 

Debit Kredit 

   + artır 

 

-azalır 
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 D:  41010  (müştərinin hesabından silinir- passiv hesab debit üzrə azalır) 

 K: 41110  (depozit üzrə əsas məbləğ hesabı- passiv hesab kredit üzrə artır) 

5. Depozitin faizi gündəlik olaraq hesablandıqda: 

D:  84010 (depozit üzrə faiz xərc hesabı- kontra-passiv hesab debit üzrə artır) 

K:  41112 (depozitin faiz hesabı artır - passiv hesab kredit üzrə artır) 

6. Kredit verilərkən ehtiyat məbləğin tutulması: 

D:  89150 (ver-miş kredit üzrə ehtiyat ayırma xərci- kontra-passiv hesab debit üzrə artır) 

K:  21910 (ehtiyat hesab- kontra-aktiv hesab kredit üzrə artır) 

Balansdankənar kontra-hesabların əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, balansdankənar 

üzrə müxabirləşmə verilərkən müxabirləşmənin bir tərəfində həmin kontra hesablar 

dayanır. Əgər balansda müxabirləşmə balansın hesabları arasında gedirsə, 

balansdankənarda kontra hesablarla gedir. Məs: Əgər b/kənar aktiv hesab artırsa, 
balansın debit hissəsində həmin aktiv hesab, kredit hisəəsində isə b/kənar kontra-aktiv 

hesab artır: 

1. Əmanət kitabçası müştəriyə verildikdə, ciddi hesabat blankları b/kənar aktiv hesab 

sayılır və bu məqamda azaldığı üçün əmanət kitabçası hesabı kredit hissədə azalır, 
debit hissədə isə b/kənar kontra-aktiv hesab olur: 

D:  99990 (aktivlər üçün b/kənar kontr-hesab) 

K:  99286 (ciddi hesabat blankları) 

A: 1  

Tyinat: n saylı əmanət kitabçası (müştərinin SAA) 

2. Müştərinin krediti üçün girov götürüldükdə balansdankənar uyğun b/kənar passiv 

girov hesabında otuzdurulur: 

D:  99490 (passivlər üçün b/kənar kontr-hesab, artır) 

K:  99743 (daşınmaz əmlak hesabı artır) 

 

Növ olaraq is Bank hesabları aşağıdakı növlr bölünür:  

• cari hesablar;  

• cari subhesablar;  
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• ssuda hesabları;  

• əmanət (depozit) hesabları;  

•  müxbir  hesablar.  

Bundan başqa bankdaxili hesablar, faiz hesabları, gəlir-xərc hesabları vardır. 

Hesabın aktiv və ya passiv olduğunu başa düşmək üçün bilmək lazım ki, aktiv hesablar 

gəlir əldə etmək üçün dövriyyəyə buraxılan vəsaitlərdir, passivlər isə aktivlər üçün bir 
mənbədir, həmin mənbə isə həm bankın öz vəsaitləri (kapitalı, ehtiyatı) ola bilər və ya 

cəlb olunmuş vəsaitlər (depozitlər, müştərilən cari hesabları, başqa banklardan alınmış 
borclar ola bilər. 

Aktivlr aiddir: 
- Kassa 
- Alınacaq vəsaitlər 

- Nostro hesablar (digər banklarda olan vəsaitlər) 
- Verilmiş kreditlər 
- Verilmiş kreditlər üzrə faiz hesabları 
- Verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar (kontra-aktiv) 
- Əsas vəsaitlər 
- Əsas vəsaitlər üzrə köhnəlmə (kontra-aktiv) 
- Qiymətli kağızlar 
- İnvestisiyalar 
- Qeyri-maddi aktivlər və s. 

 

            Passivlr aiddir: 

- Cari hesabları 
- Loro hesablar (digər bankların bizdə olan müxbir hesabları) 
- Depozit hesabları 
- Depozitlər üzrə faiz hesabları 
- Ödəniləcək vəsaitlər 

- Baş ofisdən alınmış vəsaitlər 
- Gəlir hesabları 
- Xərc hesabları (kontra-passiv) 
- Səhmdar kapitalı 
- Nizamnamə capital 
- Bölüşdürülməmiş mənfəət 
- Digər ehtiyatlar 

 

Bankın balansı aşağıda olan kimi trtib olunur: 

Aktivlr Passivlr 
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- Kassa 

- Alınacaq vəsaitlər 
- Müxbir hesabda olan vəsait(25170,25180) 

- Verilmiş kreditlə r 
- Verilmiş kreditlər üzrə  %  
- Verilmiş kreditlər üzrə  ehtiy.  

- Əsas vəsaitlə r 
- Əsas vəsaitlər üzrə  köhnə lmə   

- Digər aktivlər 

5000 

3200 

48000 

2000000 

25000 

-20000 

57000 

-32500 

        1430 

- Cari hesabları 
- Depozit hesabları                              
- Depozitlər üzrə  faiz hesabları 
- Ödəniləcək vəsaitlər 

- Baş ofisdən alınmış vəsait(45171,45181) 
- Digər öhdə liklər 

- Keçmiş illərin zərəri 
- Cari ilin mənfəə ti 

 

15000 

1839530 

117000 

3000 

79000 

9800 

-6700 

30500 
 

Cmi aktivlr:  2087130 

 

Cmi passivlr:  2087130 
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