
KOS üçün MHBS 

üzrə PMS 

(I mərhələyə hazırlıq)

KOS üçün MHBS üzrə PMS (I mərhələyə hazırlıq) 
nədir?

Bu təlimimiz Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartlarını (KOS üçün MHBS) əhatə etməklə PMS imtahanı üçün I mərhələyə hazırlığı 
əhatə edir.



KOS üçün MHBS təlimimiz KOS-lar üçün aparılan mühasibat uçotu ilə bağlı anlayışların 
mahiyyəti və tətbiq qaydaları, o cümlədən əsas maliyyə hesabatı formaları və onların 
hazırlanması qaydaları ilə bağlı vacib məsələlər nəzərdən keçirilir.



Təlim prosesi DİM-in proqramı və son PMS imtahanlarında düşən suallar əsasında yenidən 
təkmilləşdirilən tədris vəsaitimiz əsasında həyata keçirilir. 



Təlim mühasiblər, müəssisə rəhbərləri, insan resursları menecerləri, həmçinin ixtisası 
öyrənən tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.



Sən də KOS üçün MHBS üzrə PMS imtahanına hazırlıq təlimimizə qoşularaq PMS 
imtahanında uğurlu nəticə əldə et!

Mobil: +99477 490 29 21

Mobil: +99477 220 70 21

Tel: +99412 480 28 45

office@iatm.az
iatm.edu.az
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Nə Öyrənəcəksiniz?
 Mühasibat Uçotu Standartlarına Giriş, maliyyə hesabatları üzrə konseptual 

əsasla
 Hesablar və ikili qeydiyyat üsulu ilə maliyyə hesabat
 KOS-lar üçün maliyyə hesabatı formaları və onun tərkib elementlər
 Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeydiyyat
 KOS-larda sınaq balansından maliyyə hesabatlarına keçi
 KOS-larda PVHH-nin hazırlanmas
 Ehtiyatların uçot
 Torpaq, Tikili və Avadanlıqların (TTA-nın) uçot
 Qeyri-maddi aktivlərin uçot
 Debitor borcların, ümidsiz və şübhəli borcların uçot
 Valyuta məzənnələrinin uçot
 Konsolidə olunmuş maliyyə hesabatlarının hazırlanmas
 Maliyyə Hesabatı Formalarının Təhlili

Fərqlərimiz
Tədris vəsaitləri
Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat

İmtahan sistemi
Tədris müddətində mütəmadi olaraq 

yoxlama imtahanların təşkili

Peşəkar Təlimçilər
Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi

Mentor dəstəyi
Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və 
tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək

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.

#iATMiləuğura


