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Xülasə

Məqsəd- Məqalədə müəssisənin rəqabətədavamlı inkişafında mühüm rol oynayan maliyyə təminatının
çatışmamazlığı ilə yaranan risklərin təsnifatı aparılmışdır.

Metodologiya-Bu məqsədlə məqalədə müəssisənin maliyyə imkanlarını nəzərə almaqla risklərin
qiymətləndirilməsinin yeni metodikası işlənilib hazırlanmışdır.

Nəticə-Məqalənin sonunda isə təklif edilmiş metodikanın tətbiqi nəticəsində risklərin qiymətləndiril-
məsi aparılmışdır. Nəticədə isə müəssisənin müflisləşmə ehtimalı  hesablanmış və müəssisənin  inkişafı-
nın strateji istiqamətləri təklif edilmişdir.

Açar sözləri: müəssisə, risk, müflisləşmə, maliyyə təminatı, xalis gəlir, kapital

GİRİŞ
Müəssisə fəaliyyətində yaranan riskləri doğu-

ran əsas səbəbləri tədqiq edən həm xarici, həm də
ölkə ekspertlərinin (96%) tədqiqatlarından   mə-
lum olur ki, müəssisələrin rəqabətədavamlı inki-
şafına  (iqisadi amillər qrupuna daxi olan)  “öz
maliyyə imkanlarının kifayət qədər olmaması”
göstəricisi mühüm təsir göstərir. Buna görədə mü-
əssisənin maliyyə imkanlarının qiymətləndiril-
məsinin yeni metodikasının işlənməsi zəruriyyəti
ortaya çıxır.

Müəssisənin maliyyə  göstəriciləri və onların
qiymətləndirilməsi

Bu göstəricilərə daxildir:
Ømüəssisənin sərəncamında qalan gəlirin

məbləği (xalis gəlir);
Ørealizə edilmədən qalan gəlir;
Øməhsulun istehsalı və realizə edilməsinə olan

xərclər;
Ømüəssisənin dövriyyə kapitalının həcmi;
Øşəxsi kapitalın və müəssisənin bütün kapitalı-

nın ölçüsü.
Bazar iqtisadiyyatının geniş vüsət aldığı ölkə-

mizdə müəssisələrin vəziyyətini daha yaxşı xarak-
terizə edən göstəricilərin seçimini əsaslandırmaq
üçün müəssisə rəhbərlərinin (ekspertlərinin) fikir-
lərini əks etdirən göstəricilər (onların sorğusu əsa-
sında), Altman modelləri tərkibinə daxil olan gös-

təricilər nəzərdən keçirilmişdir. Bu halda aşağıda
verilmiş əsas  göstəricilər  seçilmişdir:

1. Xalis dövriyyə kapitalın (k1=(işlək kapi-
tal)/(aktivlər)) aktivlərə nisbəti.

Göstərici müəssisə aktivlərindən istifadə edilmə-
sinin səmərəliyini qiymətləndirməyə imkan verir.

2. Xalis gəlirin (k2=(xalis gəlir)/(aktivlər)
aktivlərə (birinci hesablama variantı) nisbəti. Bu
əmsal sənaye müəssisəsinin sərəncamında qalan
xalis gəlirin əldə edilməsi üçün öz aktivlərindən
istifadə edilməsi qabiliyyətini göstərir.

3. Gəlirlərin aktivlərə nisbəti (ikinci he-
sablama variantı). Əgər müqayisə edilən müəssisə
kapitalının müxtəlif strukturu ilə olarsa gəlirin
“K2” aktivlərinə nisbəti vəziyyətin qiymətini təh-
rif edə bilər. Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki,
müəssisə cəlb edilmiş kredit vasitələrinə görə nə
qədər böyük faiz məbləği ödəyərsə, vergi tətbiq
edilən gəlir məbləği bir o qədər az olacaqdır. Buna
görə də kapitalın strukturundakı fərqliliklərdən
göstəricini “təmizləmək” üçün K3 göstəricisindən
istifadə edilir.

4. Xalis gəlirin müəssisənin öz kapitalına
nisbəti: k4=(təmiz gəlir)/(müəssisənin şəxsi
kapitalı). Bu göstərici öz kapitalına sərmayələrin
səmərəliyini xarakterizə edir.

5. Aktivlərin (k5=(hazır məhsuldan gəlir)/
(aktivlər)) dövriyyə əmsalı. Əmsal istehsalat sə-
mərəliyini xarakterizə edir, yəni, mövcud və cəlb
edilmiş vasitələrlə nə qədər məhsul istehsal və
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realizə edilə bilər (göstərilən aktivlər dəstinin
malların realizə edilməsini generasiya etmək
qabiliyyəti) ?

6. Gəlirin (balans mənfəətinin) məcmu ka-
pitala nisbəti (k6=(balans mənfəəti)/(məcmu
kapital)). Bu göstərici göstərilən müəssisəyə in-
vestisiya edilmiş bütün kapitalın fəaliyyət
səmərəliyini xarakterizə edir.

7. Gəlir marjı (fərqi) (k7=(təmiz gəlir)/(hazır
məhsuldan gəlir)).

8. Bu ğöstərici müəssisədə realizə edilmiş
məhsulun bütün həcmindən gəlir əldə etmək
qabiliyyətini xarakterizə edir. Bu göstəricinin öl-
çüsü nə qədər böyük olarsa, səhmdarlar bir o
qədər çox gəlir əldə edə bilər.

8.Gəlir norması (k8=(təmiz gəlir)/(xərclər)).Bu
göstərici müəssisənin bütün    fəaliy yətinin səmə-
rəliyini, onun davamlılığını və rəqabət qabiliy-
yətinin yüksəldilməsi üçün maliyyə ehtiyatlarının
mövcudluğunu müəyyən edir.

 9.Maliyyə əmsalı (rıçaqı). Bu əmsal müəssisə-
nin təsərrüfat fəaliyyətinin  maliyyələşdirilməsi
strukturu haqqında təsəvvürlər verir.

10. Ümumi qarşılama nisbəti (k10=(cari
aktivlər)/(qısamüddətli öhdəliklər)). Bu  əmsal bü-
tün dövriyyə vasitələrini səfərbər etdikdə müəs-
sisənin hansı qısamüddətli öhdəliklərinin qarşılan-
masının mümkünlüyünü göstərir.

11. Müəssisənin aktivlərdəki şəxsi kapitalının
xüsusi çəkisi    (k11=(şəxsi kapital)/(aktivlər)). Bu
əmsal müəssisəyə sərmayə qoyuluşunun təhlükəli
olduğunu göstərir.

12. Sərmayələrin qarşılanması əmsalı.(k12
=(xüsusi vəsait+üzunmüddətli öhdəlik)/aktivlər).

Əmsal müəssisənin sərmayələrinin hansı
hissəsinin öz vəsaitləri və uzunmüddətli borc
vasitələri, yəni dayanıqlı mənbələr hesabına
maliyyələşdirilməsini göstərir.

13.Şəxsi kapitalın dövriyyə göstəricisi
(k13=(hazır məhsuldan gəlir)/(dövriyyə kapitalı)).
Bu göstərici dövriyyə kapitalının istifadə edilməsi
səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan verir.

Müəssisənin müflişləşmə təhlükəsi dərəcəsi-
nin hesablanması

Müəssisənin müflisləşməsi təhlükəsi dərəcəsi-
nin proqnozlaşdırılması modelinin tərtib edilməsi
üçün ölkədə fəaliyyət göstərən emal sənayesi
müəssisələrinin neft maşınqayırma müəssisələ-
rinin maliyyə hesabatlarından üç müstəqil və təsa-
düfi seçilmiş bazalar formalaşdırılmışdır. 1 saylı
əsas məlumatlar bazası –müəssisələrin rüblük
maliyyə hesabatları (“Balans” və “Gəlirlər və
zərərlər haqqında hesabat”) məlumatları bazasıdır.

2 saylı məlumatlar bazası –müəssisələrin rüblük
maliyyə hesabatları (Balans” və “Gəlirlər və
zərərlər haqqında hesabat”) məlumatları bazasıdır.
Bu baza onun təhlilləri nəticələrinin 1 saylı
bazanın təhlili nəticələri ilə müqayisə edilməsi
üçün formalaşdırılmışdır. 3 saylı əsas məlumatlar
bazası (“Balans” və “Gəlirlər və zərərlər haqqında
hesabat”) məlumatları bazasıdır.1

Hər bir bazada müəssisənin müflisləşmə təhlü-
kəsi dərəcəsinin proqnozlaşdırılması modelinin
tərtib edilməsi üçün yuxarıda sadalanan on üç gös-
təricinin ölçüləri hesablanmış və balansların şaquli
və üfüqi təhlili aparılmışdır. Balansların struktur-
larının aparılmış təhlili nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, müəssisələrin cəmi 2% uzunmüd-
dətli kreditlərdən istifadə edir, 91% qısamüddətli
kreditlərdən yararlanır, müəssisələrin 7% ümu-
miyyətlə kredit vəsaitlərindən istifadə etmir,
müəssisələrin 72% isə az istifadə edilən aktivlərlə
həddən artıq yüklənmişdir. Bütün təhlili aparılmış
müəssisələrin hamısının debitor və kreditor
borcları mövcuddur.2

Müşahidələrin sayının artırılması üçün “zavod-
il” metodundan istifadə edilmişdir, yəni, seçimlərə
eyni müəssisə üzrə bir neçə zaman dövrü üzrə
məlumatlar daxil edilmişdir. Bu səmərəli müşahi-
dələrin sayını azaldır ki, nəticədə müşahidələrinin
müstəqilliyini tələbinin pozulmasına, deməli ki,
təhlil nəticələrinin təhrif edilməsinə gətirib çıxara
bilər. Buna görə də “zavod-il” metodundan istifa-
də edilməsi zamanı göstəricilərin hesablanması
nəticələrinin müstəqilliyinin statistik yoxlanması
üçün seriyaların statistik meyarlarından istifadə
edilmişdir. Əldə edilmiş nəticələrinin təhlili
əsasında belə qənaətə gəlinmişdir ki, K3, K6, K9,
K10, K11, K13 göstəricilərinin kəmiyyət ölçüləri
asılıdırlar və sonrakı təhlildən çıxarılmalıdırlar.
Variasiya əmsalının hesablanması və təhlili kö-
məkliyi ilə aparılmış ilkin məlumatın yekcins-
liyinin qiymətləndirilməsi belə qənaətə gəlməyə
imkan verdi ki, K6 və K7 göstəricilərinin ölçüləri
yekcins deyil, deməli sonrakı təhlildən çıxarılma-
lıdırlar. Müəssisənin müflisləşməsi təhlükəsinin
müəyyən edilməsi üzrə hazırlanan modelə təkrar-
lanan amillərin düşməsinin istisna edilməsi üçün
xüsusi korrelyasiya əmsalları hesablanmışdır ki,
bu K2/K3, K2/K4, K3/K4 amillərinin təkrar-
lanması qənaətinə gəlməyə imkan vermişdir. Buna

1Bax.Azərbaycanın sənayesi. Statistik məcmuə.
Bakı,2015, 334 s.
2Bax.М.В.Грачева, Анализ проектных рисков,-
М.Финстатинформ, 1999, с 215
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görə də K2 və K3 göstəriciləri sonrakı təhlildən
çıxarılmışdır. Modelin amilləri ölçüləri və göstə-
ricisinin dəyişkənliyinin əlavə qiymətləndirilməsi
üçün seçimdən asılı olaraq 13 amil ölçülərinin və
modelin birinci və ikinci məlumatlar bazasındakı
ölçülərinin müqayisəsi aparılmışdır3,4

İlkin və hesablama məlumatlarının statistik
təhlili nəticəsində aşağıda qeyd edilən dörd amil-
lik model əldə edilmişdir:

R=К1+К4+К5+К8, (1)

Bundan sonra rahatlığı üçün 1 düsturunu
aşağıdakı şəkildə köçürək:

R=К1+К2+К3+К4,(2)

burada, R- müəssisənin müflisləşmə təhlükəsi
göstəricisidir;

k1=(işlək kapital)/(aktivlər) ;
k2=(xalis gəlir)/(müəssisənin şəxsi kapitalı) ;
k1=(hazır məhsuldan gəlir)/(aktivlər) ;

Mövcud vəziyyət onu göstərir ki,   gələcəkdə
biz ehtimal edəcəyik ki, K1, K2, K3 və K4 amil-
ləri özlərinin müəssisənin müflisləşməsi təhlü-
kəsinə təsirləri üzrə bərabər hüquqludurlar. Buna
görə də amillərin təsirinin müqayisə edilən növə
uyğunlaşdırılması üçün təhlil edilən zaman üçün
müəssisələrin bütün məcmusu üzrə hər bir amilin
orta ölçüsü müəyyən edilmişdir. Amillərin müqa-
yisə edilən növə “uyğunlaşdırılması” əmsallarının
hesablanması üçün baza qismində K2 amilinin
orta ölçüsü qəbul edilmişdir. Hesablama nəticələri
2 saylı cədvəldə verilmişdir.

Aparılmış yeniləmələr nəticəsində “R” modeli
aşağıdakı görkəmi almışdır:

R = 8,38·К1 + К2 + 0.054·К3 + 0,63·К4 ,   (3)

Modelə daxil edilən hər bir amilin köməkliyi
ilə müəssisənin müflisləşməsinin proqnozlaşdırıl-
ması mümkünlüyünün təhlili aşağıda göstərilən
şəkildə aparılmışdır. Sənaye müəssisələrinin  hər
biri üzrə hər bir amilin dinamika və xarakterini və
təhlil edilən məcmuda bütün çalışan müəssislər
üzrə müvafiq amillərin orta ölçülərini əks etdirən
diaqramlar qurulmuşdur. Bundan sonra müəssisə-

3 ,4Bax. Дубинин Евгений,Анализ рисков инвестиционного
проекта. Журнал “Финансовый директор”
http://www.cfin.ru/finanalysis/invrisk/inv_risk.shtml  24.04.2008
(c.23-28). Коломина М.  Сушность и измерение инвестиционных
рисков, Финансы-1994 №4 (c.17-19)

lərin hər biri üzrə çalışan müəssisələrin bütün
məcmusu üzrə müvafiq amillərin orta ölçülərinin
dəyişməsi xarakteri və ölçüsünə münasibətdə hər
bir amilin ölçüsünün dəyişməsi xarakteri və ölçü-
sü izlənmişdir.

Hər hansı bir müddətə proqnoz zamanı müəs-
sisənin müflisləşməsi ehtimalının müəyyən edil-
məsi üçün sənaye müəssisələrinin hər biri üzrə hər
bir amilin ölçüsünün bütün çalışan müəssisələr
üzrə müvafiq amilin orta ölçüsü və izlənilən ölçü-
yə müvafiq olaraq təhlil edilən müəssisənin ləğvi
müddəti ilə müqayisəli təhlili yerinə yetirilmişdir.
Yekun nəticələr 3 saylı cədvəldə göstərilmişdir.

Müəssisənin müflisləşməsi proqnozunun ehti-
malı ölçüsü təhlil edilən müəssisələrin ümumi sa-
yına ləğv edilməsinə qədər müəyyən zaman ər-
zində təhlil edilən amilin verilmiş ölçüsü zamanı
ləğv edilmiş müəssisələrin sayına nisbəti kimi he-
sablanmışdır. Müəssisənin müflisləşməsi proqno-
zunun hesablanması müddətinin yüksəlməsi o
vaxta qədər davam etmişdir ki, hesablamanın növ-
bəti addımında proqnozun dəqiqliyi (hesablama
addımı bir rübə bərabərdir) 50% az olmasın.

Sənaye müəssisələri üzrə K1 amili ölçüsünün
dinamikasını təhlil edərək belə bir nəticəyə gəl-
mək olar ki, həmin amil əsasında 50-54% dəqi-
qliklə 1-2 rüb əvvəldən müəssisənin ləğvini (müf-
lisləşməsini) proqnozlaşdırmaq mümkündür. K2
amili ölçüsünün dinamikasının təhlili nəticəsində
belə bir nəticə əldə edilmişdir ki, həmin amil əsa-
sında 11% dəqiqlikdən yüksək olmayaraq hətta 1
rüb əvvəl də belə müəssisənin ləğvini (müf-
lisləşməsini) proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. K3
amili ölçüsünün dəyişməsi dinamikasının təhlili
göstərdi ki, 70-78% dəqiqliklə 2 rüb əvvəldən
müəssisənin ləğvini (müflisləşməsini) proqnozlaş-
dırmaq mümkündür.

Gəlir norması balans gəlirinin onun əldə
edilməsi üçün həyata keçirilən xərclərə nisbəti
kimi hesablanmışdır. K4 amili ölçüsünün dəyişmə
dinamikasının tədqiqi göstərdi ki, sahə üzrə orta
gəlir norması ilə müqayisədə üç rübü keçən
müddətə 30% çox olmaqla gəlir norması rəqə-
minin azalması zamanı təhlil edilən müəssisə 64%
ehtimalla növbəti dörd rüb ərzində ləğv
ediləcəkdir (əgər rəhbərlik gəlir normasını sahə
üzrə orta rəqəmə qədər yüksəltmək üçün cəhdlər
etməzsə və ya obyektiv amillər gəlirin sahə üzrə
orta normasını azaltmazsa).
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Cədvəl №1
Uyğunlaşdırma əmsallarının müəyyən edilməsi

Amil Amilin orta ölçüsü “Uyğunlaşdırma” əmsalı
К1
К2
К3
К4

0,0108198
0,090673
1,685214
0,143342

8,38
1

0,054
0.63

Cədvəl №2
Müəyyən müddət üçün müəssisənin müflisləşməsi ehtimalı

1 rübə 2 rübə 3 rübə 4 rübə 5 rübə
К1
К2
К3
К4

54%
11%
78%
72%

51%
3%
70%
71%

41%
—
47%
69%

17%
—
—
64%

—
—
27%

Müəssisənin rəqabətədavamlılıq
səviyyəsinin  müəyyənləşdirilməsi

Yuxarıda göstərilənlərdən istifadə etməklə gə-
lir normasının müəyyən edilməsi üçün təhlil edi-
lən müəssisənin rəqabət qabiliyyətli olmaması
təhlükəsinin 100% yaxınlaşması zamanı aşağıda-
kı düsturu təklif etmək olar:

GNmin = GNor • (100 - 30) / 100 = 0.7 • GNor,   (4)

burada, GNmin – təhlil edilən müəssisənin
malının rəqabət qabiliyyətli olmaması təhlükə-
sinin 100% yaxınlaşdığı halda minimal gəlir
normasıdır; GNor – rəqiblərin orta sahə və ya orta
gəlir normasıdır.

Gəlir norması ölçüsünün azalması səbəbindən
təhlil edilən müəssisənin malının rəqabət qabiliy-
yətli olmaması təhlükəsini aşağıda göstərilən
şəkildə müəyyən etmək olar:

      Rgn = GNmin / GNs,                             (5)

burada, Rgn – gəlir norması ölçüsünün azal-
ması səbəbindən təhlil edilən müəssisənin malı-
nın rəqabət qabiliyyətli olmaması təhlükəsi;
GNs – təhlil edilən müəssisənin gəlir normasıdır.

Əgər hər hansı bir rəqibə münasibətdə təhlil
edilən müəssisənin malının rəqabət qabiliyyətli
olmaması təhlükəsini qiymətləndirmək lazım gə-
lərsə,  onda GNs (bax düstur 4) yerinə rəqibin gə-
lir norması daxil edilir. Gəlir norması ölçüsü
dəyişikliyinin məhsulunun istehlakçısına təsirinin
müəyyən edilməsi üçün professor
M.İ.Bakanovun metodikasından istifadə

edilmişdir. Həmin metodikanın köməkliyi ilə mü-
əyyən edilmişdir ki, təhlil edilən müəssisədə gəlir
norması ölçünün rəqiblərdəki gəlir norması öl-
çüsünü 30% çox üstələməsi halında təhlil edilən
müəssisənin məhsulunun qiyməti, rəqiblərdə olan
gəlir kütləsi həcmi qədər olmaqla 9% azaldıla
bilər ki, bu da rəqiblərin öz istehlakçılarını itir-
məsinə gətirib çıxaracaq.  K4 amilinin (gəlir nor-
ması) köməkliyi ilə kəmiyyətcə təhlil edilən
müəssisənin 64-68% dəqiqliklə dörd rüblük
rəqabət qabiliyyətli olmaması təhlükəsini qiymət-
ləndirmək olar.

Deməli, neft maşınqayırma müəssisələrinin
müflisləşmə təhlükəsi dərəcəsi dörd amilin
bundan sonrakı təhlili üçün seçilmiş mütləq
ölçüləri zamanı yüksəlir. Proqnoz modeli isə onu
deməyə əsas verir ki,  beşinci rübün əvvəlinə qə-
dər “R” modeli və çalışmayan müəssisələr üzrə
orta ölçülər üst-üstə düşür, lakin beşinci rübün
ortalarından çalışmayan müəssisələr üzrə “R”
modelinin orta ölçüləri azalmağa başlayır. Altıncı
rübün əvvəlindən və 12-ci rübün sonuna qədər
çalışmayan müəssisələr üzrə “R” modeli ölçüləri
0,19 səviyyəsində nisbətən sabitləşir. Çalışmayan
müəssisələr üzrə “R” modelinin ölçülərinin bun-
dan sonra aşağı düşməsi sonradan ləğv edilmələri
səbəbindən təhlil edilmiş müəssisələrin seçilməsi
ilə əlaqəlidir.

698 müəssisə üzrə “R” modeli ölçüləri
dinamikasını təhlil edərkən belə bir nəticəyə gəl-
mək olar ki, həmin model əsasında müəssisənin
81% qədər dəqiqliklə üç rüb əvvəldən ləğvini
(müflisləşməsini) proqnozlaşdırmaq mümkündür
( Şək. 2).
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Şəkil №2
Müəsisənin iflasının proqnoz  göstəriciləri

Deməli, həmin metodikadan istifadə etməklə
81% qədər dəqiqliklə üç rüb əvvəldən müəssisənin
müflisləşmə təhlükəsi dərəcəsini müəyyən etmək
olar.  Əldə edilən nəticələrin təhlili əsasında “R”
modeli ölçülərinin qiymətləndirilməsi üçün şkala
qurulmuşdur.

Praktiki məqsədəuyğunluqdan çıxış edərək
şkala beş aralığa bölünmüş və cədvəl 4-də təqdim
edilmişdir. Hər bir qonşu aralıq arasında 55-dən
15% qədər laq saxlanmışdır. Bu müflisləşmə
ehtimalı üzrə “R” müəssisəsinin müflisləşmə
təhlükəsi dərəcəsinin dəqiq bölüşdürülməsinin
mümkünsüz olması olması ilə izah olunur. Xüsusi
ilə də müəssisənin müflisləşməsi ilə “Müflisləş-

mənin aşağı ehtimalı” və “Müflisləşmənin orta
ehtimalı” arasında həddi müəyyənləşdirmək daha
çətindir, belə ki, həmin diapazonda “R” ölçüləri
titrəyişlərinə daha tez-tez rast gəlmək olar.

Müəssisənin müflisləşmə təhlükəsinin amillər
üzrə təhlili üçün bir və ya bir neçə (hansı ki, daha
üstünlük veriləndir) amillərin orta sahə ölçüləri
üzrə məlumatların əldə edilməsinin mümkün-
süzlüyü halında “R” modelinin hesablanması
düsturundan (bax düstur 3) və verilmiş şkala üzrə
müflisləşmə təhlükəsinin qiymətləndirilməsindən
(bax cədvəl 3) istifadə etmək olar.

Cədvəl №3
“R” modelinin ölçüsünə müvafiq olaraq müəssisənin müflisləşmə ehtimalı

R ölçüsü Müflisləşmə ehtimalı, faizlə

0-dan az
0—0,18
0,18—0,32
0,32—0,42
0,42-dən çox

Maksimal (90 — 100)
Yüksək (60 — 80)
Orta (35 — 50)
Aşağı(15—20)
Minimal (10-a qədər)

NƏTİCƏ
Aparılmış tədqiqat nəticəsində aşağıdakılar

əldə edilmişdir:
1. Azərbaycanda mövcud emal sənayesi

müəssisələrinin müflisləşməsinin proqnozlaşdırıl-
ması üzrə iki amilli və beş amilli E.Altman mode-
linin tətbiq olunmasının, həmin modellərin məlu-
matlarının bizim ölkəmizin iqtisadi şərtlərinə mü-
vafiq olmaması səbəbindən mümkünsüzlüyü
əsaslandırıldı.

2. “Gəlir norması” göstəricisi əsasında sınaq
yolu ilə təhlil edilən müəssisənin malının rəqabət
qabiliyyətli olmaması təhlükəsinin 100% və ya va-
hidə yaxınlaşması halında qiymətin müəyyən edil-
məsi üçün düstur əldə edilmişdir.

3. Özü özlüyündə birinci qaydadan olan tənliyi
əksə etdirən, ticarət müəssisəsinin müflisləşmə
təhlükəsinin müəyyən edilməsi üzrə dördamillik
model təklif edilmiş və iqtisadi cəhətdən əsas-
landırılmışdır. Həmin modelin köməkliyi ilə təhlil

müəssisənin iflasının
proqnozunun ehtimal

payı

12%
müəssisənin iflasının

proqnozunun sərf
payı

7%

müəssisənin iflasının
proqnozunun dəqiq

payı

81%

"R" modelinin köməkliyi müəssisənin iflasının dəqiq proqnozu
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QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

edilən müəssisənin müflisləşmə təhlükəsini 81%
qədər dəqiqliklə üç rüb əvvəldən müəyyən etmək
olar.

4.Ticarət müəssisəsinin müflisləşmə dərəcə-
sinin kəmiyyət qiymətləndirilməsi şkala hazırlan-
mışdır ki, onun köməkliyi ilə təklif edilən “R”
modelinin hesablama ölçüləri ilə həmin iqtisadi
subyektin müflisləşmə ehtimalı müqayisə edilir.
Praktiki məqsədəuyğunluqdan çıxış edərək həmin
şkala beş aralığa bölünmüşdür.

5. Bizim tərəfimizdən hazırlanmış metodikanın
praktiki fəaliyyətdə istifadə edilməsinin üstünlüyü
ondan ibarətdir ki, o, istənilən mülkiyyət formalı
və istənilən sahədən olan müəssisənin müflisləşmə
təhlükəsinin üç rübə qədər müddətdə qiymətlən-
dirilməsi üçün şkalanın müvafiq dəyişiklikləri ilə
diaqnostikasını həyata keçirməyə imkan verir ki,
bu müəssisənin imkansızlığı vəziyyətinin baş

verməsinin qarşısını almaq üçün müvafiq idarə-
etmə qərarlarını qəbul etməyə zaman verir.
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Оценка рисков, возникших  на  предприятии   на основе финансовых показателей

Резюме
В статье ведется отбор рисков, возникающих  от  нехватки финансового обеспечения, играю-

щего важную роль в развитии конкурентоспособности  предприятия.
С этой целью в статье было разработана и подготовлена новая методика оценки рисков,  учтен

финансовых  возможностей предприятие.
В конце статьи было проведена оценка рисков, в результате применение методики.
В результате , была вычислена вероятность банкротства и предложенье стратегические направ -

ления развитие предприятии.
Ключевые слова: предприятие, риск, банкротства, финансовое обеспечении, чистая прибыль,

капитал
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Basically financial indicators risk valorizing formed at enterprise

Abstract
In the article classified created risks by under lack of finacial provision as plays essential role on en-

terprises’s competativeness growth. In that case by considering enterprise’s financial opportunaties risk
estimating’s new methods has already prepared. In summary has led risks’ evaluating by utilizing offered
methods. Consequently calculated enterprice’s bankruptcy probability and offered enterprice’s growth
strategic directions.

Key words: enterprise, risk, bankruptcy, financial provision, net profit, capital
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