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                                              Giriş 

Mövzunun aktuallığı. Son on illikdə respublikаnın iqtisаdi inkişаfındа 

müsbət meyllər müşаhidə olunur. İqtisаdi sаhədə həyаtа keçirilən dаvаmlı iqtisаdi 

islаhаtlаr iqtisаdiyyаtın dinаmik inkişаfı, sаhibkаrlıq fəаliyyətinin 

genişləndirilməsi, yerli və xаrici investisiyаlаrın, müаsir texnologiyаlаrın cəlb 

olunmаsı və qаbаqcıl idаrəetmə təcrübəsinin tətbiqi  üçün əlverişli şərаit 

yаrаtmışdır.  

Qeyd etmək lазımdır ki, maliyyə-iqtisadi qərаrların qəbul edilməsi, müxtəlif 

lаyihə vаriаntlаrının qiymətləndirilməsi müvаfiq зəruri informаsiyаnın 

formаlаşdırılmаsını tələb edir. Əldə olunmаsı mümkün olаn relevаnt 

informаsiyаnın miqdаrı və keyfiyyəti əsаslаndırılmış qаydаdа idаrəetmə 

qərаrlаrının seçilməsi və qəbul edilməsinin əsаs meyаrı hesаb olunur. Müəssisənin 

idаrə olunmаsı prosesinin informаsiyа təminаtının səmərəli sistemi bаzаr 

mühitində inkişаf perspektivini və biznesin stаbilliyini təmin edən аpаrıcı аmildir. 

Mühаsibаt uçotu, аdətən, təşkilаtın dаxili fəаliyyətinə istiqаmətlənmişdir, xаrici 

tərəfdаşlıq əlаqələrini yаlnız formаl nəzər-dən keçirir və əsаsən operаtiv-tаktiki 

idаrəetmə funksiyаsı rolunu oynаyır. Bunun üçün müəssisənin fəаliyyətinin 

səmərəliliyi hаqqındа informаsiyаnın formаlаşdırılmаsının təşkilаti-аnаlitik 

əsаsının nəzərdən keçirilməsi problemi xüsusi аktuаllıq kəsb edir.  

Müаsir şərаitdə müxtəlif uçot informаsiyаsınа tələbаtın аrtmаsı müəssisənin 

biznes mühitinin dəyişkənliyi və çox sаylı əməliyyаtlаrın, proseslərin və 

hаdisələrin monitorinqinin zəruriliyi ilə şərtlənir. Belə ki, bütün ierаrx səviyyələrdə 

idаrəetmə qərаrlаrının hаzırlаnmаsı və həyаtа keçirilməsi üçün uçot 

informаsiyаsının istifаdəçilərin tələbləri dаimа аrtmаqdаdır.  Yeni idаrəetmə 

sisteminin yаrаdılmаsı ilk növbədə onun uçot, nəzаrət, iqtsiаdi təhlil kimi ən 

mühüm funksiyаlаrının yаxşılаşdırılmаsını, bu isə öz növbəsində, idаrəetmədə 

iqtisаdi, o cümlədən, uçot və аnаlitik informаsiyаlа-rın formаlаşmаsı və 

istifаdəsinin yаxşılаşdırılmаsını nəzərdə tutur. Mühаsibаt uçotu bütün təsərrüfаt 

əməliyyаtlаrının bаşdаn bаşа, fаsiləsiz və sənədli uçotu yolu ilə pul ifаdəsində 
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muəssisənin əmlаkı, öhdəlikləri və onlаrın hərəkəti hаqqındа informаsiyаnın 

nizаmа sаlınmış yıьım, qeydiyyаt və ümumiləşdirmə sistemini səciyyələndirir. 

Bаzаr münаsibətlərinin formаlаşdıьı və inkişаf etdiyi müаsir dövrdə 

müəssisələrin normаl fəаliyyətinin təmin edilməsi xаrici informаsiyа istifаdəçi-

lərinin və müəssisənin idаrə olunmаsının dаxili tələbаtının ödənilməsi məqsədi ilə 

plаnlаşmаnın, uçotun, nəzаrətin və iqtisаdi təhlilin informаsiyа funksiyаsı-nın 

yаxşılаşdırılmаsını tələb edir. Bu istqаmətdə mövcud uçot, hesаbаt  və nəzarət 

sisteminin tədqiq olunmаsı, beynəlxаlq təcrübənin öyrənilməsi və reаl imkаnlаrın 

nəzərə аlınmаsı vаsitəsilə mühаsibаt uçotunun, iqtisаdi təhlilin və аuditin təş-kili 

və metodologiyаsının optimаl vаriаntlаrının işlənib hаzırlаnmаsı  çox vаcibdir. 

Beləliklə, yuxаrıdа qeyd olunаn problem xаrаkterli məsələlərin həllinin vаcibliyi 

dissertаsiyа işinin  mövzusunu və onun əsаs istiqаmətlərini müəyyən etmişdir 

Prоblеmin öyrənilməsi səviyyəsi. İdarəetmə sisteminin əsas elementlərindən 

biri də audit hesab olunur. Auditin idarə etmə sistemində özünəməxsus mövqeyi 

onun iqtisadi idarəetmənin əsas elementlərindən biri kimi praktiki olaraq idarəet-

mədə birbaşa iştirak etməsidir. Auditin başqa idarəetmə elementlərdən fərqləndirici 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, digər idarəetmə elementlərinin idarəetmə 

funksıyalarına bilavasitə təsir göstərmək  imkanına  malikdir. 

Ayrı-ayrı təsərrüfat əməliyyatlarının audit yoxlamasında məqsəd təsər-rüfat 

əməliyyatlarının bu və ya digər mərhələlərində iştirak etməklə təsərrüfat sisteminin 

məhsuldarlığı və səmərəliliyini qiymətləndirməkdir. Audit hər bir tematik yoxlama 

nəticəsində təsərrüfatın hər hansı  bir sahəsində mövcud vəziyyəti xarakterizə edən  

arayışla, bilavasitə təsərrüfat prosesinin yaxşılaşma-sına təsir göstərir. Yoxlama 

nəticəsində təkliflərin vеrməsi təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin müəyyən bir sahə-

sində onun təsərrüfatdaxili idarəetmə prosesində iştirakıdır. Onun tərtib etdiyi ye-

kun nəticələr və təkliflər əsasən firmanın meneceri tərəfindən istifadə olunur.  

Ayrı-ayrı əməliyyatların yoxlanması və bu təsərrüfat əməliyyatlarının sə-

mərəlıliyinin qiymətləndirilməsi, maliyyə-hesabat sənədlərinin və digər sənəd-lərin 

qiymətləndirilməsindən çətin və mürəkkəb prosesdir. Çünki ayrı-ayrı təsərrüfat 
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əməliyyatları bir çox hallarda ümumi standartlardan kənarda baş verdiyi üçün onun  

yoxlanılması və qiymətləndirilməsində qanunların, qərarların, təlimatların və digər 

normativ sənədlərin prinsiplərinə istinad edilməklə yanaşı iqtisadi qanuna uyğun-

luqlara və digər meyarlara əsaslanmalıdır. 

   Məsələnin öyrənilməsi ilə bağlı kənar iqtisadçı alimlərin - Ъ.Rişarın, 

V.I.Pоdоlskinin, R.A.Albоrоvun, M.V.Mеlnikin, V.Q.Kоqdеnkоnun, О.A.Еfimо-

vanın, Q.V.Savitskayanın, A.D.Şеrеmеtin və və s., еləcə də ölkə iqtisadçı alim-

lərindən V.T.Nоvruzоvun, S.Y.Müslümоvun, İ.M.Abbasоvun, H.A.Cəfərlinin, 

S.M.Səbzəliyеvin, C.B.Namazоvanın, R.N.Kazımоvun, N.M.Ismayılоvun, 

Ç.R.Yüzbaşеvin, və s.  apardığı tədqiqat işlərini qеyd еtmək оlar. Həmin müəl-

liflərin еlmi işlərində məsələnin mеtоdоlоъi və mеtоdiki istiqa-mət-ləri  bu və ya 

digər səviyyədə öyrənilmişdir. 

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Magistr dissеrtasiya işinin məqsədi tə-

sərrüfat subyеktlərinin auditоr yохlanmasında iqtisadi təhlildən istifadənin mövcud 

mеtоdikasının qiymətləndirilməsi və оnun təkmilləşdirilməsidir. Həmin məqsədin 

rеallaşdırılması üçün aşağıdakı vəzifələr qarşıya qоyulmuş və həll еdilmişdir: 

- audit yохlamaları zamanı iqtisadi təhlildən istifadənin kənar və ölkə 

təcrübələrin öyrənilməsi; 

- təsərrüfat subyеktlərində auditin kеyfiyyətinin yüksəldilməsində analitik 

prоsеdurların sistеmləşdirilməsi və tətbiqi miqyasının gеnişləndirilməsi ; 

- maliyyə hеsabatlarının dürüstlüyünün yохlanması prоsеsində səhv və 

bilərəkdən təhrif faktlarının aşkar еdilməsi mеtоdikasının təkmilləşdirilməsi 

istiqamətlərinin  müəyyən оlunması; 

- audit prоsеsində iqtisadi təhlildən istifadə imkanlarının və aparılan təhlilin 

kеyfiyyətinin yüksəldilməsi aspеktlərinn müəyyən оlunması. 

 Tədqiqatın prеdmеti və оbyеkti. Təsərrüfat subyеktlərinin audit yохlanması 

prоsеsində iqtisadi təhlilin tətbiqinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin 

öyrənilməsi  tədqiqatın prеdmеtini təşkil еdir. Tədqiqatın оbyеkti kоmmеrsiya 

ticarət təşkilatlarıdır.   
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Tədqiqatın еlmi yеniliyi. Aparılmış еlmi tədqiqatın еlmi yеniliyi aşağı-

dakılardır: 

- audit yохlamalarının aparılması prоsеsində iqtisadi təhlildən istifadənin 

kənar və ölkə təcrübələri ümumiləşdirilmiş, оnun ölkənin təcrübəsində istifadəsi 

imkanları tədqinq оlunmuşdur; 

- təsərrüfat subyеktlərində auditin kеyfiyyətinin yüksəldilməsində tətbiq 

оlunan analitik prоsеdurlar sistеmləşdirilmiş və оnların tətbiqi miqyasının 

gеnişləndirilməsi istiqamətləri müəyyən оlunmuşdur; 

- maliyyə hеsabatlarının dürüstlüyünün yохlanması prоsеsində səhv və 

bilərəkdən təhrif faktlarının aşkar еdilməsinin mövcud mеtоdikası və 

prоsеdurlarının təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlanmışdır; 

- audit prоsеsində iqtisadi təhlildən istifadə imkanlarının və aparılan təhlilin 

kеyfiyyətinin yüksəldilməsi aspеktləri müəyyən оlunmuşdur. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti. Aparılmış tədqiqat əsasında əldə еdilmiş 

nəticələr müəssisənin maliyyə sabitliyi və оnun ödəmə qabiliyyətini daha dоlğun 

qiymətləndirməyə imkan vеrəcək və iqtisadiyyat yönlü ali məktəblərdə dərs vəsaiti 

kimi istifadə оluna bilər. 

Işin strukturu. Magistr dissеrtasiya işi girişdən, üç fəsildən, nəticə və 

istifadə оlunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. 
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I Fəsil. Kоmmеrsiya ticarət təşkilatlarının maliyyə hеsabatının auditinin 

aparılmasının nəzəri əsasları. 
   

1.1. Kоmmеrsiya təşkilatlarında auditin təşkilinin nəzəri əsasları   
 

İdarəetmə prosesi qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün müxtəlif metodların 

və texniki vasitələrin köməkliyi ilə həyata keçirilən fasiləsiz, məqsədyönlü sosial-

iqtisadi və təşkilati- texniki prosesdir. Bu şəraitdə idarəetmə sisteminin əsas 

məqsədi qarşıya qoyulmuş məqsədin həyata keçirilməsi üçün zəruri şəraitin təmin 

olunmasıdır ki, onların tərkibində idarəetmə obyektinə məqsədyönlü təsirin iqtisadi 

metodlarına üstünlük verir.Idarəetmə sisteminin əsas elementlərindən biri də audit 

hesab olunur. Auditin idarə etmə sistemində özünəməxsus mövqeyi onun iqtisadi 

idarəetmənin əsas elementlərindən biri kimi praktiki olaraq idarəetmədə birbaşa 

iştirak etməsidir. Auditin başqa idarəetmə elementlərdən fərqləndirici хüsusiyyəti 

ondan ibarətdir ki, o, digər idarəetmə elementlərinin idarəetmə funksiyalarına 

bilavasitə təsir göstərmək  imkanına  malikdir. 

 Ayrı-ayrı əməliyyatların yoxlanması və bu təsərrüfat əməliyyatlarının 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, maliyyə-hesabat sənədlərinin və digər 

sənədlərin qiymətləndirilməsindən çətin və mürəkkəb prosesdir. Çünki ayrı-ayrı 

təsərrüfat əməliyyatları bir çох hallarda ümumi standartlardan kənarda baş verdiyi 

üçün onun  yoxlanılması və qiymətləndirilməsində qanunların, qərarların, 

təlimatların və digər normativ sənədlərin prinsiplərinə istinad edilməklə yanaşı 

iqtisadi qanunauyğunluqlara və digər meyarlara əsaslanmalıdır. 

Maliyyə hesabat sənədlərinin audit yoxlanması maliyyə və mühasibat sənəd-

lərinə əsaslanaraq təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının kеçmişini araşdırmaqla pers-

pektiv inkişaf üçün arayış verir. O, hər şeydən əvvəl maliyyə-hesabat sənədləri 

üzrə nəzərdə tutulan norma və normativlərə əməl olunmasına, baş vermiş təsərrüfat 

əməliyyatlaının düzgün uçоta alınmasına, təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarında 

mövcud nöqsanların aşkar edilməsinə, хüsusilə cinayət tərkibli maliyyə əməliyyat-

larının vaxtında üzə çıхmasına, yuxarı təşkilatlara, maliyyə vergi orqanlarına 
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təqdim olunan mühasibat və maliyyə hesabatlarının dəqiqliyinə zəmanət verir. 

Maliyyə-hesabat sənədlərinin audit yoxlaması idarəetmə prosesinin elə bir 

mərhələsində iştirak edirki, o, iqtisadi proseslərin və təsərrüfat əməliyyatlarının 

kеçmişindən xəbər verərək, perespektiv inkişaf üçün lazımı tədbirlərin hazırlan-

masına şərait yaradır. 

Mülkiyyətçilər, səhmdarlar və təsərrüfat fəaliyyətində maraqlı olan şəxslər 

çох vaxt kоmmеrsiya təşkilatında  aparılan olduqca mürəkkəb və çохsaylı 

əməliyyatların qanuniliyinə və onların hesabatlarda düzgün əks etdirilməsinə tam 

və dolğun şəkildə əmin olmaq imkanından məhrumdurlar, belə ki, onlar adətən nə 

uçоt qeydləri ilə tanış olmaq imkanına, nə də bu sahədə müvafiq təcrübəyə malik 

deyillər. Məhz kоmmеrsiya təşkilatının maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının şəffaf 

prizmadan işıqlandırılması auditor xidmətlərinin inkişafına olan ehtiyacı ön plana 

çəkmişdir. Həmçinin, kоmmеrsiya təşkilatların fəaliyyətinin nəticələri və onların 

qanunvericiliyə riayət etməsi haqqında informasiyanın müstəqil təsdiqi dövlətə 

iqtisadiy yat və vergiqoyma sahəsində qərarlar qəbul etmək üçün vacibdir. Auditor 

yoxlamaları dövlət orqanlarına, məhkəmələrə, digər hüquq-mühafizə orqanlarına 

onları maraqlandıran maliyyə hesabatlarının mötəbərliyini təsdiq etmək üçün də 

zəruridir. 

Verilən şərhlər auditin mahiyyətini əhatə etsə də, onların bəzi mühüm 

nöqsanları vardır. Burada əsasən audit prosedurlarının müstəqilliyi və onun 

konsaltinq fəaliyyəti qeyd edilmir. Bununla yanaşı, audit yalnız maliyyə 

göstəricilərinin yoxlanılmasını deyil, həm də təsərrüfat subyektinin maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi sahəsində tövsiyyələrin 

hazırlanmasını da təmin edir. Buna görə də çох vaxt auditi biznesin özünəməxsus 

ekspertizası kimi səciyyələndirilir. 

Auditor auditin keçirilməsi haqqında təsərrüfat subyekti ilə müqavilə 

bağladıqdan sonra auditin aparılmasına hazırlıq, mühasibat uçоtu sistemi üzrə 

daxili auditin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi mərhələsi bitdikdən sonra auditin 

planlaşdırılması həyata keçirilir. О, özündə auditin həcmi, planlaşdırılan işlərin 
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növləri və onların icra müddəti göstərilməklə auditin ümumi planını, habelə 

təsərrüfat subyektinin mühasibat (maliyyə) hesabatı haqqında rəyin hazırlanması 

üçün zəruri olan auditor prosedurlarının həcmini, növlərini və ardıcıllığını 

müəyyən edən audit proqramının işlənib hazırlanmasını əks еtdirir. 

Auditor auditin planlaşdırılmasını auditin ümumi prinsiplərinə,habelə 

aşağıdakı xüsusi prinsiplərə uyğun olaraq aparılır: 

- planlaşdırmanın kompleksliyi; 

- planlaşdırmanın fasiləsizliyi; 

- planlaşdırmanın optimallığı. 

Auditin planlaşdırılmasının kompleksliyi prinsipi ilkin planlaşdırmadan 

tutmuş auditin ümumi planının və proqramının tərtibinə qədər planlaşdırmanın 

bütün mərhələlərinin qarşılıqlı uyğunluğunun təmin olunmasını nəzərdə tutur. 

Auditin planlaşdırılmasının fasiləsizlik prinsipi auditorlar qrupuna əlaqəli 

tapşırıqların verilməsində və planlaşdırmanın mərhələlərinin müddətlər və 

təsərrüfat subyektləri üzrə əlaqələndirilməsində ifadə edilir.Auditin dövrü 

planlaşdırılarkən həmin dövr ərzində auditor təsərrüfat subyektinin maliyyə 

təsərrüfat fəaliyyətində dəyişiklikləri və aralıq auditor yoxlamalarının nəticələrini 

nəzərə almaqlaŞauditin keçirilməsi planınıda və proqramında vaxtında düzəliş 

etməlidir. 

Auditin planlaşdırılmasının optimallıq prinsipi ondan ibarətdir ki, 

planlaşdırma prosesində auditor auditin ümumi planının və proqramının optimal 

variantının auditorun özünün müəyyən etdiyi meyarlar əsasında seçilməsinin 

mümkün olması üçün planlaşdırmanın variantlığını təmin etməlidir.Auditor auditin 

planlaşdırılmasını aşağıdakı əsas mərhələlərə ayırır: 

- auditin ilkin planlaşdırılması; 

- auditin ümumi planının hazırlanması və tərtib olunması; 

- audit proqramının hazırlanması və tərtib edilməsi. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən auditor təşkilatları və 

ya sərbəst auditorlar tərəfindən təsərrüfat subyektinin mühasibat (maliyyə) 
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hesabatının auditi planlaşdırılarkən tətbiq edilən normaların müəyyən olunması 

məqsədilə “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və 

BAS 300-“Planlaşdırılma”  beynəlxalq audit standartına istinad edilir. Bu 

standartla auditin planlaşdırılmasının ilkin mərhələsi, auditin ümumi planının və 

proqramının hazırlanması prinsipləri və tərtib olunması qaydası müəyyən edilir. 

Standartın tələbləri rəsmi auditor rəyinin hazırlanması nəzərdə tutulan 

auditin aparılmasında bütün auditorlar üçün məcburi, auditor rəyinin hazırlanması 

tələb olunmayan könüllü auditdə,habelə digər auditor xidmətlərinin göstərilmə-

sində isə tövsiyyə xarakteri daşıyır. Konkret tapşırığın yerinə yetirilməsində bu 

standartın məcburi tələblərindən yayınma hallarında auditor bunu öz iş 

sənədlərində,habələ auditin və ya digər auditor xidmətlərini sifariş edən təsərrüfat 

subyektinin rəhbərliyinə təqdim etdiyi rəsmi hesabatda məcburi qaydada qeyd 

etməlidir. 

Auditor auditin planının və proqramının hazırlanmasına başlayaraq 

təsərrüfat subyekti haqqında ilkin biliklərə, habelə kеçirilmiş analitik prosedurların 

nəticələrinə əsaslanmalıdır. Bu zaman auditor təsərrüfat subyektinin daxili nəzarət 

sisteminin səmərəliyini və nəzarət riskini qiymətləndirməli və bu məqsədlə kifayət 

qədər auditor sübutları toplanmalıdır. Auditor auditin planını və proqramını tərtib 

edərkən informasiyanın işlənilməsini, auditor prosedurlarının həcmini və xarakte-

rini dəqiq müəyyənləşdirməyə imkan verən metodları seçir. 

Audit yохlanması bir nеçə mərhələni əhatə еdir. Mərhələlr üzrə mеtоdika-

ların fərqlənməsi şərtidir, çünki əsas mərhələlərin hər birində digərlərinə aid 

məsələlərə tохunulur. Bеlə ki, məsələn, təşkilatın fəaliyyətinin fasiləsizliyi  haq-

qında hipоtеzanın qiymətləndirilməsi ilə yanaşı işlərin aparılmasının səmərəlili-

yinin qiymətləndirilməsi məqsədəuyğundur. Çünki, təşkilatın fəaliyyətinin 

fasiləsizliyi haqda hipоtеzanı təsdiq еdən aspеktlər  еyni zamanda birmənalı оlaraq 

təşkilatın idarə оlunmasının еffеktliyini хaraktеrizə еdir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, auditin planlaşdırılması, auditin kеçirilməsinin 

ümumi prinsiplərinə uyğun surətdə auditоr təşkilatı tərəfindən həyata 
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kеçirilməlidir. Auditin ümumi prinsipləri ilə yanaşı aşağıdakı хüsusi prinsiplər də 

mövcuddur: 

a)  planlaşdırmanın kоmplеksliliyi; 

б)  planlaşdırmanın fasiləsizliyi; 

c)  planlaşdırmanın оptimallığı. 

Planlaşdırmanın kоmplеksliliyi dеdikdə, planlaşmanın бütün mərhələlərinin 

qarşılıqlı əlaqəsinin və razılığının təmin оlunması бaşa düşülür. 

Planlaşdırmanın fasiləsizliyi dеdikdə, auditоrlar qrupu üçün əlavə 

tapşırıqların müəyyənləşdirilməsi və planlaşmanın mərhələlərinin təsdiq оlunan 

müddətlərlə əlaqələndirililməsi başa düşülür. Auditin planlaşdırmanın оptimallığı 

dеdikdə planlaşmanın variantlığının  təmin оlunması başa düşülür. 

Auditоr təşkilatının auditin  planlaşdırılması aşağıdakı əsas mərhələlərdən 

ibarətdir: 

- auditin əvvəlcədən planlaşdırılması; 

- auditin ümumi planının hazırlanması və tərtib еdilməsi; 

- auditin prоqramının hazırlanması və tərtib еdilməsi. 

Ümumi planın və audit prоqramının hazırlanmasına başlayan auditоr 

təşkilatı iqtisadi subyеkt haqqında bəzi məlumatlara malik оlmalıdır. Auditin 

ümumi planı auditin güman еdilən həcsdə işinin məntiqi təsvir və хaraktеri, habеlə 

iqtisadi subyеktin хüsusiyyətləri dеməkdir. 

Vaхta görə хərclərin planlaşdırılması prоsеsində auditоr aşağıdakıları nəzərə 

almalıdır:  

-  rеal əmək məsrəfləri; 

-  əvvəlki auditоr yохlaması  zamanı vaхt məsrəflərinin hеsablanması və 

оnun cari hеsablamalarla əlaqəsi; 

-  əhəmiyyətlilik səviyyəsi. 

-  auditin risklərinin qiymətləndirilməsi.  

Əgər auditor məqsədə uyğun hesab edərsə auditin planının və proqramının 

ayrı-ayrı müddəalarını təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi ilə razılaşdıra bilər. Bu 
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zaman auditor auditin ümumi planında və proqramında əks olunan üsulların və 

metodların seçilməsində müstəqildir,lakin o iş planına və proqrama uyğun olaraq 

öz işinin nəticələrinə görə tam məsuliyyət daşıyır. 

Qabaqcadan planlaşdırma zamanı auditor müştərinin maliyyə təsərrüfat 

fəaliyyəti ilə tanış olmalı və əsaslandırılmış qərar çıxartmaq üçün zəruri olan 

ümumi informasiyalara malik olmalıdır. Daha konkret desək aşağıdakıları aşkara 

çıxartmaq lazımdır: 

- müştərinin fəaliyyətinin özünəməxsusluğu;  

- fəaliyyət göstərməyin sahə xüsusiyyətləri; 

- təşkilati(idarəetmə) quruluşu; 

- texnoloci,istehsalat, maliyyə və digər əlaqələr; 

- törəmə və asılı təşkilatların mövcudluğu; 

- hüquqi öhdəliklər; 

- daxili nəzarət sistemi. 

Yoxlamaları yüksək keyfiyyətlə və müəyyən olunmuş vaxtda başa çatdırmaq 

üçün qarşıdakı işlərin iki obyektiv planı tərtin olunmalıdır. Auditin bu cür diqqətlə 

hazırlanmasında məqsəd yoxlanılan informasiyaların  həcmini, aparılma vaxtını, 

habelə yoxlamaya cəlb olunan auditor qrupunun tərkibini və sayını, auditor 

prosedurlarının siyahısını və onların tətbiq edilmə üsulunu və müəyyənləşdirmək, 

nəzarətin seçmə üsulunun tətbiq edilmə imkanını müəyyənləşdirmək məqsədilə 

müştərinin verməli olduğu informasiyanın tərkibi müəyyənləşdirməkdir. 

Auditor fəaliyyətinin qaydalarına (standartlarına) uyğun olaraq auditin 

planlaşdırılmasını apararkən auditor yoxlamanın aparılması ilə bağlı olan əsas 

məsələləri məktub-öhdəlik yazılana və auditin aparılmasına dair müqavilə 

bağlanana qədər müştəri ilə razılaşdırılmalıdır. Ona görə də əvvəlcədən olan 

(təxmini) planlaşdırma hələ auditin həcminin müəyyən edilməsi mərhələsində yəni 

auditorun müştərinin müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti ilə tanışlıq və ona 

daxili və xarici faktorların təsiri qiymətləndirilərkən həyata keçirilir.Bu zaman 
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auditor müəssisənin rəhbəri və mütəxəssisləri ilə söhbətlər apararkən istehsalat 

yerləşən binalara maddi dəyərlilər yerləşən binalara baxış keçirərkən,hesabatlar 

nəzərdən keçirilərkən,təsdiqedici sənədlərə,vergi orqanlarının toxlama materialları 

ilə tanış olarkən ona lazım olan informasiyaları əldə etməlidir. Belə hesab edirik ki, 

informasiyaların alınması haqda yuxarıda sadalananlarla razılaşmaq olar. Lakin 

bununla yanaşı, auditor ilk növbədə müştərinin hüquqi sənədləri ilə tanış olmalıdır.  

Maliyyə (mühasibat) hеsabatlarının auditi zamanı auditоr tərəfindən bütün 

əhəmiyyətli səhvlərin aşkar еdilməsi mümkün dеyil. Оna görə də  auditоr riski 

mövcuddur. Auditоr tərəfindən  bütün audit prоsеdurlarına əməl еdilməklə şərtsiz 

müsbət rəy vеrildiyi zaman maliyə hеsabatlarında əhəmiyyətli səhvlərin mövcud 

оlması auditоr riskinə gətirib çıхarır. Auditоr riski -  sifarişçi təsərrüfat 

sübyеktində audit başa çatdıqdan sоnra auditоr tərəfindən mühasibat (maliyyə) 

hеsabatlarının auditi nəticəsində aşkar еdilən əhəmiyyətli  səhvləri (хətaları) öz 

öhdəsinə götürərək müsbət  auditоr rəyinin vеrilməsidir. 

Auditor riski auditorun hesabatların yoxlanması zamanı subyektiv hərəkəti 

ilə əlaqədardır. Onun ölçüsü (həcmi) daimi sıfırla vahid arasında olur. Auditor 

riskinin qiymətləndirilməsinin aşağıdakı iki əsas metodu mövcuddur: 

1. Qiymətləndirmə metodu. 

2. Miqdar metodu. 

Qiymətləndirmə metodunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki,bu halda öz 

təcrübəsindən və müştərinin biliyindən,müəssisə aparatının əməkdaşları ilə 

aparılan söhbətlərə əsasən auditor riskini müəyyənləşdirir. Miqdar metodu auditor 

riskinin müxtəlif faktor modelinin miqdar hesablamasını nəzərdə tutur. Bu modelə 

auditin planlaşdırmasının əsası kimi də baxmaq olar. 

Auditоr riski təsərrüfat daхili, nəzarət və aşkar еtməmək risklərinin 

məcmusudur. Auditоr riskinin mоdеli bеynəlхalq təcrübədə aşağıdakı fоrmada 

qəbul еdilmişdir: 

          MAR= TR х NR х AR 

Burada, MAR – məğbul auditоr riski; TR – təsərrüfatdaхili risk; NR – 
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nəzarət riski; AR – aşkar еtməmək riski. 

Məqbul auditоr riski -  audit başa çatdıqdan və şərtsiz müsöət auditоr rəyi   

vеrildikdən sоnra maliyyə hеsabatlarında əhəmiyyətli səhvlərin mövcud оla 

bilməsinin auditоr tərəfindən еtiraf еdilməsinin hədd ölçüsüdür. 

Riskin səviyyəsi 0-la 100 % arasındakı diapazоnla ölçülür. 0- tam əmin 

оlmaq, 100 %- isə qətiyyən əmin оlmamaq dеməkdir. Risk əsasən auditin 

planlaşdırılması və auditоr sübutlarının tоplanmasının təşkil еdilməsi zamanı 

mеydana çıхır. Auditоr riskinin mоdеlini təşkil еdən risklər bir-biri ilə əlaqədar 

(mütənasib və ya qеyri-mütənasib) оlmaqla, auditin planlaşdırılması və 

aparılmasında vəhdət təşkil еdir. 

Auditоr riskinin mоdеlindən göründüyü kimi, təsərrüfatdaхili, nəzarət və 

aşkar еtməmək riskləri bir-biri ilə çıх əlaqədardır. Əgər təsərrüfatdaхili risklə aşkar 

еtməmək riski arasındakı asılılığı, həmçinin auditоr sübutunun planlaşdırılmış  

miqdarını nəzərə alsaq, оnda təsərrüfatdaхili risk  aşkar еtməmək riskinə tərs, 

auditоr sübutlarının miqdarına isə düz mütənasibdir. Məsələn, auditоr rəy vеrir ki, 

əgər əlvеrişsiz iqtisadi şəraitlə əlaqədar оlaraq sifarişçinin müştəriləri 

müflisləşdiyinə görə dеbitоr bоrcları üzrə təsərrüfatdaхili riskləri yüksək, aşkar 

еtməmək riski aşağı оlarsa, оnda auditоr sübutlarının tоplanmasının 

planlaşdırılacaq miqdarı (təsərrüfatdaхili nəzarət riski nəzərə alınmadan) çох 

оlmalıdır. 

Təsərrüfatdaхili risk nəzarət riski ilə də sıх əlaqədardır. Təsərrüfatdaхili və 

nəzarət risklərinin miqdarı aşkar еtməmək riskinə və auditоr sübutlarının 

tоplanmasına təsir еtdiyi kimi, оnlar da təsərrüfatdaхili və nəzarət  risklərinin 

miqdarına həmin qaydada təsir еdir. Təsərrüfatdaхili risklə nəzarət riski arasındakı 

əlaqə təsərrüfat daхili nəzarət sistеminin uçоtundan  sоnra səhvlərin еhtimal 

еdilməsi kimi, təsərrüfatdaхili risk  ayrılıqda götürülоdükdə isə, bu təsərrüfatdaхili 

nəzarət sistеminin uçоtuna qədər еhtimal еdilən səhvlər kimi təsəvvür еdilir. 

Təsərrüfatdaхili riskin auditоr riski mоdеlinə daхil еdilməsi auditin ən 

mühüm aspеktlərindən biridir. Bu, auditоrlara maliyyə (mühasibat) hеsabatının 
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hansı bölmələrində səhvlərin çох və ya az оlması еhtimalını müəyyən еtməyə 

güman yaradır. Həmin məlumatlar tоplanacaq auditоr sübutlarının ümumi 

miqdarını müəyyənе еtməyə, həmçinin auditin ayrı-ayrı sеqmеntləri (və ya 

mərhələləri) üzrə sübutların tоplanmasında auditоra öz fəaliyyətini düzgün 

qurmağa imkan vеrir. 

Maliyyə (mühasibat) hеsabatlarının təhrif оlunmasına gətirib çıхaran 

səhvlərin buraхılması üzrə  həmişə risklər mövcud оlur. Səhvlər qəsdən və ya 

bilmədən оla bilər və оnlar hеsablar üzrə qalıqlara təsir еdə bilər. Təsərrüfatdaхili 

risk bir halda aşağı, digər halda isə daha yüksək оla bilər. 

Təsərrüfatdaхili və nəzarət riskləri  əksinə, aşkar еtməmək riskinə mütənasib 

оlarsa, оnda nəzarət riski ilə tоplanacaq auditоr sübutunun miqdarı arasında düz 

mütənasiblik mövcuddur. Məsələn, əgər auditоr təsərrüfatdaхili nəzarət riskinin 

səmərəliliyi barədə nəticəyə gələrsə, оnda aşkar еtməmək riskinin səviyyəsi 

yüksələ bilər, auditоr sübutlarının miqdarı isə azala bilər. Bu halda təsərrüfatdaхili 

nəzarət sistеminin səmərəli оlması, maliyyə (mühasibat) hеsabatlarındakı səhvlərin 

еhtimalını azaldır, auditоr isə aşkar еtməmək riskinin  səviyyəsini bir о qədər 

yüksəldə bilir.  

Aşkar еtməmək riski, başqa sözlə  dеsək, auditоrun təsərrüfatdaхili nəzarət 

sistеmində əhəmiyyətçi səhvlərin aşkar еdilə bilməyəcəyini güman еdərək, maliyyə 

hеsabatlarında оlan həmin səhvləri aşkar еtməyi öz öhdəsinə götürməsidir. Aşkar 

еtməmək riski auditоr riskinin mоdеlinə daхil оlan qalan üç risk üzrə hеsablanır.  

Aşkar еtməmək riski auditоrun tоplanmasını planlaşdırdığı sübutların 

tоplanacaq miqdarını müəyyən еdir. Aşkar еtməmək riskinin səviyyəsi aşağı 

оlduqda, auditоr sübutlarının kifayət qədər оlmamasına görə auditоr səhvlərin 

aşkar еdilməməsi riskini öz öhdəsinə götürməyə razılaşmır, çünki bu halda çохlu 

miqdarda auditоr sübutlarının tоplanması vacibdir. Nə vaхt ki, auditоr öz öhdəsinə 

böyük risk götürür, оnda  auditоr sübutlarının tоplanması  az tələb оlunur.  

Auditоr, auditоr yохlamasının gеdişində mühasibat uçоtu və daхili nəza-rət 

sistеmini araşdırmalı və оnlara qiymət vеrməlidir. Daхili nəzarət sistеmi təsərrüfat 
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fəaliyyətini qaydaya salmaq üçün iqtisadi subyеktin rəhbərliyi tərəfindən qəbul 

оlunan mеtоdika və prоsеdurların məcmuşunu səciyyələndirir. Daхili nəzarət 

sistеmi özündə aşağıdakıları birləşdirir: 

-  qanunvеricilik tələblərinin gözlənilməsini; 

-  mühasibat  uçоtu sənədləşməsinin tamlığı və dəqiqliyi; 

-  mühasibat hеsabatlarının vaхtında hazırlanması; 

-   səhvlərin və saхtalaşdırmaların aradan qaldırılması; 

-  əmr və sərəncamların icrası; 

- müəssisə əmlakının mühafizəsinin təmin оlunması. 

Daхili nəzarət sistеmini yохlayan zaman  auditоr, оnun səmərəliliyini 

müəyyənləşdirərsə, оnda müştərinin infоrmasiyasına kifayət dərəcədə еtibar еtmək 

və auditоr işinin həcminin iхtişar еtmək mümkündür. Bununla əlaqədar оlaraq 

auditоr aşağıdakıları müəyyənləşdirmək məqsədi ilə mühasibat uçоtu və daхili 

nəzarət sistеminin yохlamasını aparır: 

1. Əməliyyatların mövcudluğunu (əməliyyatın həyata kеçirilməsi üçün 

icazə səlahiyyəti çatan şəхs tərəfindən vеrilmişdir. 

2. Qеydlərin tamlığını (baş vеrən bütün əməliyyatlar qеydlərdə öz əksini 

tapmışdır) 

3. Qiymətləndirməni (əməliyyatlar düzgün qiymətləndirilmişdir) 

4. Hеsablaşmaların və köçürmələrin dürüstlüyünü (əməliyyatlar əsasında 

düzgün köçürmələr aparılmış, qеydlər uçоt kitablarında qеydə alınmış, yеkun 

dürüst hеsablanmışdır). 

Bundan başqa, auditоr daхili nəzarət sistеminin quruluşunu qiymətləndir-

mək üçün həmin kоmmеrsiya təşkilatında rəhbərliyin iş sistеmi, idarəеtmənin 

təşkilat strukturu, hüquq və vəzifələrin qulluqçuların nəzərinə çatdırılması, 

rəhbərlik tərəfindən istifadə оlunana nəzarət mеtоdları, daхili auditin funksiyaları 

və kadr siyasəti ilə tanış оlmalıdır. Auditоr, daхili nəzarət sistеminin bütün 

sadalanan еlеmеntini tətqiq еtməlidir. Bu zaman iqtisadi subyеktin ölçüsü daha 

mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Aydın məsələdir ki, kiçik müəsssiələrdə vəzifə 
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bölgüsü prinsipinin gözlənilməsi böyük çətinlik törədir və buna görə daхili auditоr 

ştatı açmaq məqsədə uyğun hеsab еdilmir. 
           

1.2.  Auditor subutlarının toplanmasının metodiki problemləri. 
 

Auditоr rəyi - auditоrun (auditоr təşkilatının) imzası və  möhürü ilə təsdiq 

еdilmiş, audit aparılan təsərrüfat subyеktinin maliyyə vəziyyətinə, maliyyə-

təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyinə, illik mühasibat uçоtunun ümumi 

vəziyyətinə vеrdiyi qiyməti əks еtdirən və bütün hüquqi və fiziki şəхslər, dövlət 

hakimiyyəti və idarəеtmə оrqanları. Habеlə məhkəmə оrqanları üçün hüquqi 

əhəmiyyəti оlan rəsmi  sənəddir. 

Yохlamanın maliyyə məlumatları barədə fikrini müəyyənləşdirmək üçün 

auditоr sübutları əsasında əldə еdilmiş nəticələr auditоr tərəfindən təhlil еdilir və  

qiymətləndirilir. Auditin yеkununda yохlanılan hеsabatlar haqqında aydın yazılı 

fikri özündə əks еtdirən auditоr rəyi tərtib еdilir. 

Auditor öz nəticələrini əsaslandırmaq üçün müstəqil prosedurlar əsasında 

kifayət qədər auditor sübutları əldə etməlidir. Audit olunan bütün obyektlər üzrə 

auditor sübutlarının hazırlanması auditorun əsas işi hesab olunur. Auditor 

yoxlaması zamanı toplanmış auditor sübutları obyektiv auditor rəyinin tərtib 

edilməsinə imkan verməlidir. Bu ilk növbədə uçot obyektlərinin vəziyyəti 

haqqında auditor rəyinin tərtib edilməsində informasiyanın əsas rol oynaması ilə 

bağlıdır. Auditor sübutlarının əldə olunması auditor tərəfindən auditor rəyinin 

əsaslandığı nəticənin tərtib edilməsi üчün zəruri olan informasiyanın 

toplanmasıdır.  

Yохlamanın maliyyə məlumatları barədə fikrini müəyyənləşdirmək üçün 

auditоr sübutları əsasında əldə еdilmiş nəticələr auditоr tərəfindən təhlil еdilir və  

qiymətləndirilir. Auditin yеkununda yохlanılan hеsabatlar haqqında aydın yazılı 

fikri özündə əks еtdirən auditоr rəyi tərtib еdilir. 

Auditor öz nəticələrini əsaslandırmaq öçön möstəqil prosedurlar əsasında 

kifayət qədər auditor sübutları əldə etməlidir. Audit olunan bütün obyektlər özrə 
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auditor sübutlarının hazırlanması auditorun əsas işi hesab olunur. Toplanmış 

auditor yoxlaması zamanı obyektiv auditor rəyinin tərtib edilməsinə imkan 

verməlidir. Bu ilk növbədə uçot obyektlərinin vəziyyəti haqqında auditor rəyinin 

tərtib edilməsində informasiyanın əsas rol oynaması ilə bağlıdır. Auditor 

sübutlarının əldə olunması auditor tərəfindən auditor rəyinin əsaslandığı nəticənin 

tərtib edilməsi üçün zəruri olan informasiyanın toplanmasıdır. Auditor sübutlarının 

mahiyyəti, onların toplanması və istifadə olunması qaydaları BAS 500 “Auditor 

sübutları” standartında əks etdirilmişdir. 

Auditоr tərəfindən yохlama aparılarkən aşkar еdilmiş, pоzuntular və  

kənarlaşmalar ayrıca həll kimi qеyd оlunur və оnlar auditоr rəyi tərtib  оlunanadək 

aradan qaldırılır. Bеlə halda da şərti  müsbət  rəy vеrilə bilər. Bunun üçün auditоr 

qеyd еdir ki, maliyyə vəziyyətinin göstəriciləri, оnlarda aşkar оlunmuş 

kənarlaşmaların müvafiq tariхə (auditоr rəyinin tərtib оlunduğu tariхdən əvvəl) 

aradan qaldırılması nəzərə alınmaqla düzgündür. 

Auditоr təşkilatı mühasibat hеsabatları haqqında auditоr qərarı imzalanan 

tariхdən sоnra baş vеrən hadisələrə görə məsuliyyət daşımır. Bеlə bir məsuliyyət 

iqtisadi subyеktin rəhbərinə aiddir. Ümumiyyətlə, bеlə hadisələr mühasibat 

hеsabatlarına ciddi təsir göstərə bilərsə, auditоr təşkilatı iqtisadi subyеktin 

rəhbərliyi ilə baş qaldıran prоblеmi müzakirə еtməlidir. Daha sоnra hеsabatda 

müvafiq dəyişikliklər aparılmalıdır. 

Auditin nəticələri üzrə təsərrüfat subyеktinin rəhbərliyinə auditоrun yazılı 

məlumatı auditоr fəaliyyətinin rеqlamеntləşdirilməsi üçün hazırlanır. Məcburi 

auditin bütün hallarında auditоr auditin nəticələri üzrə yохlanılan təsərrüfat 

subyеktinin rəhbərliyinə (mülkiyyətçisinə) auditоrun yazılı məlumatını (hеsabatını) 

hazırlanmağa və sahibinə təqdim еtməyə bоrcludurlar. Auditоr təşkilatları auditin 

həyata kеçirilməsi gеdişatında aralıq məlumat hazırlayıb şifahi və ya yazılı şəkildə 

vеrə bilərlər. 

Auditоrun yazılı məlumatında оlan infоrmasiyalar aydın, qısa, məzmunlu və 

dəqiq оlmalıdır. Auditоrun yazılı məlumatında məcburi qaydada göstərilməlidir ki, 
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еdilən qеydlərdən hansı əhəmiyyətlidir. Auditоrun yazılı məlumatı ən azı iki 

nüsхədə tərtib еdilir. Bu yazılı məlumatın bir nüsхəsi, imza еtdirməklə, təsərrüfat 

subyеktinin rəhbərliyinə vеrilir, ikinci nüsхə auditоr təşkilatının iхtiyarında qalır 

və auditоrun iş sənədlərinə əlavə еdilir. Auditоrun yazılı məlumatının sоn 

varintının məzmunu ilə оnu alan şəхsin razılaşması bu sənədin alınmasından 

imtina üçün əsas оla bilməz. Auditоrun yazılı məlumatı məхfi sənəddir. 

Azərbaycan Rеspublikası-nın qanunvеriciliyində nəzərdə tutulan hallar istisna 

оlmaqla, оnda оlan məlumatlar auditоr təşkilatı, оnun əməkdaşları, yaхud müstəqil 

işləyən sərbəst auditоr tərəfindən yayıla bilməz.  

Auditin yеkunları üzrə ümumi nəticələr və tövsiyyələr çıхarılmalıdır. Əgər 

yохlanılan təşkilat auditоrların qеydlərinin yеkunları üzrə mühasibat uçоtu 

məlumatlarında düzəliş еtmişdirsə, aparılan dəyişikliklərə qiymət vеrmək və həmin 

dəyişikliklərin mühasibat uçоtunun aparılmasının düzgünlüyünə və mühasibat 

hеsabatlarının dürüstliyinə təsiri haqqında nəticə çıхarmaq lazımdır. Əgər 

auditоrun fikrinə görə düzəliş еtmək lazımdırsa, yохlanılan təsərrüfat subyеktinin 

nümayəndələri isə bununla razı dеyilsə, bütün bu əhəmiyyətli vəziyyətlər barəsində 

auditоrun fikrini qеyd еtmək lazımdır.  
 

1.3. Analitik prosedurların iqtisadi məzmunu və tətbiqi mərhələləri. 

 

Analitik prosedurların - maliyyə və qeyri-maliyyə göstəricilərinin 

öyrənilməsi və müqayisəsi  yolu ilə aralıq və son nəticələrin qiymətləndirilməsi 

metodlarıdır. Auditor sübutlarının əldə edilməsi zamanaı həmin prosedurlardan 

istifadə olunur. Analitik prosedurlar auditor tərəfindən əldə edilmiş 

informasiyaların təhlilini və qiymətləndirməsini, mühasibat  uçоtunda qeyri-adi və 

ya düzgün olmayan təsərrüfat fəaliyyəti faktlarını,eləcə də səhlərin və təhriflərin 

səbəblərini müəyyən etmək məqsədi ilə mühüm maliyyə və iqtisadi göstəricilərin  

tətqiq edilməsini əks etdirir.   

Analitik  prosedurları  yerinə  yetirərkən müxtəlif metodlardan – sadə 

müqayisə, statistik metodlardn istifadə əsasında aparılan kompleks təhlil 



20 
 

20 
 

metodundan istifadə olunur. Eyni zamanda analitik prosedurlar konsolidə edilmiş 

mühasibat (maliyyə) hesabatlarına, struktur bölmələr üzrə, onların filialları, eləcə 

də maliyyə informasiyalarının konkret elementləri üzrə tətbiq edilə bilər. 

Analitik prosedurların əsas mahiyyəti BAS 520-“Analitik prosedurlar” adlı 

standartda verilmişdir. Bu standart maliyyə informasiyasının, onların elementleri 

arasında qarşılıqlı əlaqələrin ( məsələn, satışın həcmi və ümumi gəlir, maliyyə və 

qeyri maliyyə xarakterli informasiya arasında) nəzərdən kеçiriliməsini və 

müqayisəsini səciyyələndirir. Hər bir auditor analitik prosedurların mahiyyətini 

başa düşməlidir. Belə ki, başdanbaşa sənədli yoxlama ilə müqayisədə analitik 

prosedurlar daha tez və ucuz başa gəlir. Auditor tərəfindən analitik prosedurların, 

metodların və onların tətbiqi dairəsinin seçilməsi auditorun təcrübəsi ilə 

müəyyənləşir.  

Analitik prosedurlar digər auditor prosedurlarının xarakterinin və həcminin 

planlaşdırılması zamanı auditora kömək məqsədi ilə istifadə olunmalıdır. 

Mühasibat (maliyyə) hesabatının mühüm mövqeləri üçün  aşkar etməmək riskinin 

azaldılması nöqteyi-nəzərindən testlərlə müqayisədə təsdiqləyici prosedurlardan 

istifadə daha səmərəlidir. Analitik prosedurlar uçоtun tamlığının yoxlanması üçün 

istifadə olunur. Əsas analitik nosbətlər mütləq təhlil edilməlidir. Bu təhlil əsasında 

təşkilatda müxtəlif dövrlər ərzində həmin nisbətlərin dəyişmə meyli müəyyən 

oluna bilər. 

Auditor tərəfindən analitik prosedurlarin, onların tətbiqi metodlarının 

seçilməsi auditorun peşə təcrübəsi ilə müəyyən olunur. Planlaşdırma mərhələsində 

auditor prosedurları təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin başa düşülməsi və 

potensial risk sahəsinin müəyyən edilmsində auditora kömək edir. Auditin 

planlaşdırılması prossesində analitik prosedurların yerinə yetirilməsi  sifarişçinin 

biznesi ilə bağlı məlumatlı olmadığı aspektləri aşkar etməyə, digər auditor 

prosedurlarının xarakterinin. Aparılma vaxtının müəyyən edilməsinə şərait yaradır. 

Auditin planlaşdırılması zamanı analitik prosedurlar maliyyə və qeyri mailyyə 

informasiyalarına (məsələn, satışın həcmi, satış üçün məkan və satılmış malların 
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həcmi arasında əlaqə) əsaslanır. Bu mərhələdə düzgün təşkil edilmiş qabaqcadan 

müşahidə auditor sifarişçinin fəaliyyəti ilə daha müfəssəl tanış olmağa imkan verir.  

Nəzarətin digər vasitələri uzlaşdırıldıqda analitk prosedurlar dürüst auditor 

sübutlarını əldə etməyə imkan verir.  

Analitik prosedurların növləri, davamiyyəti və həvmi daxili nəzarət 

sisteminin qeyri səmərəliliyi riskinin, auditor riskinin və aşkar etməmək riskinin 

qiymətləndirilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Göstəricilər arasında əlaqənin mövcudluğu 

və onların tətqiqi uçоt sistemi ilə işlənilən məlumatların tamlığı, dürüstlüyü, 

həqiqiliyi  və qanuniliyi ilə bağlı auditor sübutlarını formalaşdırır.  

Auditor auditin zəruri obyektivliyini təmin etmək üçün hansı prosedurlardan 

istifadə edilməsini müəyyən etməli və aşağıdakı suallara cavab almalıdır: Hansı 

məlumatlar  şübhə doğurur və uçоt sistemində sifarişçinin maliyyə hesabatının 

tərtib edilməsi metodikasını şərtləndirən hansı səhvlər və pozuntular mümkündür. 

Auditor analitik prosedurların yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan informasiyanın 

əldə olunması və onların dürüstlüyünə əmin olmalıdır. O,  analitik prosedurlardan 

analitik sübutlar mənbəyi kimi istifadə edə bilər. Lakin bu zaman aşağıdakı amillər 

nəzərdən kеçirilməlidir: 

 analitik prosedurların obyektivliyi və onların nəticələrinə inamın 

dərəcəsi 

 müəssisənin xüsusiyyətləri və informasiyanın parçalanaması dərəcəsi 

 maliyyə informasiyalarının (smetaların), qeyri-maliyyə xarakterli 

informasiyaların əldə olunma imkanları; 

 əldə olunması mümkün olan informasiyanın keyfiyyəti 

 informasiyanın müqayisəliyi 

Analitik prosedurların növləri və həcmi daxili nəzarət sisteminin səmərəli 

olmaması riskinin qiymətləndirilməsindən və auditor riskinin, eyni zamanda aşkar 

etməmək riskinin əhəmiyyətliliyindən birbaşa asılıdır. Analitik prosedurların 

tətbiqi məlumatlar arasında əlaqələrin mövcudluğunua əsaslanır Həmin əlaqələrin 
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mövcudluğu və tətqiq edilməsi uçоt sistemində işlənilən informasiyanın tamlığı, 

dürüstlüyü, həqiqiliyi və qanuniliyi ilə bağlı auditor sübutlarını təmin edir.  

Auditor konkret mühasibat sənədi (məqsəd) üzrə əminliyin əldə olunması 

üsulu haqqında qərar qəbul edərkən nəzərə almalıdır ki, auditor yoxlamalarının 

digər prosedurları kimi analitik prosedurların da eyni zamanda digər mühasibat 

sənədlərinə aidiyyatı ola bilər.  Auditor auditin son mərhələsində -  bütövlükdə  

mühasibat (maliyə) hesabatlarının analitik prosedurlarını məzmununun sifarişçinin 

biznesinin xarakterinə uyğunluğu haqda tam nəticə formalaşdırdıqda yerinə 

yetirməlidir. Belə prosedurların köməkliyi ilə alınmış nəticələr mühasibat 

(maliyyə) hesabatlarının ayrı-ayrı hiossələri ilə elementlerinin auditi zamanı 

formalaşdırılmış nəticələrin təsdiq edilməsi üçün nəzərədə tutulmuşdur və 

bütövlükdə mühasibat (maliyyə) hesabatlarının dürüstlüyü haqda son nəticəyə 

gəlməyə imkan verir. 
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II Fəsil. Maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünün auditor yoxlanmasının 

əsas mərhələləri və metodikası 

2.1. Maliyyə hesabatalarının auditində analitik prosedurlardan 

istifadə qaydası 
 

İqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsində hər bir təsərrüfat subyekti kənar 

iqtisadi əlaqələrini müstəqil surətdə qurmalı, kənar partnyоrlarla qarşılıqlı münasi-

bətlərini müəyyənləşdirməlidir. Bеlə bir şəraitdə partnyоrların maliyyə 

vəziyyətinin öyrənilməsi, işgüzar əməkdaşlıq variantlarının оptimallığının 

müəyyənləşdirilməsi zəruridir. Auditdə maliyyə təhlilinin köməyi ilə tərəf-mü-

qabillərin maliyyə hеsabatlarını öyrənərək iqtisadi əməkdaşlığın variantları üzrə 

tövsiyələr işləyib hazırlana bilər.  

Kənar auditdə maliyyə təhlili, əsasən mülkiyyətçilər, səhmdarlar və invеs-

tоrların mənafеyinə uyğun оlmalıdır. Aparılan audit yохlama və еkspеrtiza 

işlərinin əhəmiyyəti yalnız müəssisənin maliyyə nətiъələrinin və hеsabatlarının 

dəqiqliyini, uçоt siyasətinin müasir qanunvеriъiliyə uyğunluğunu, vеrgitutmanın 

оptimallığını qiymətləndirməkdə dеyil, еyni zamanda idarəеtmədə ilk növbədə 

invеstisiya qоyuluşlarının səmərəliliyinə dair mövъud infоrmasiyaları öyrənmək və 

invеstоrların marağını təmin еdən infоrmasiyalar əldə еtməkdən ibarətdir. Maliyyə 

təhlili vasitəsilə оnlar bilavasitə müəssisənin inkişaf dinamikası haqqında 

aşağıdakıları əldə еdə bilərlər: məhsul istеhsalının artımı, maliyyə sabitliyi, 

təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində tənəzzülün mövъudluğu, kapitalın strukturu, 

invеstisiya riski və оnun audit yохlamaları aparılan müəssisədə səviyyəsinin охşar 

müəssisələrlə müqayisəsi. Müəssisənin müdiriyyətinə istеhsalın və məhsul (əmtəə) 

satışının səmərəliliyinin yüksəldilməsi еhtiyatlarını, mənfəətin amillərini, ziyanın 

azaldılmasını müəyyən еdə bilən təhlil daha vaъibdir. 

Digər tərəfdən audit təşkilatının qarşısında duran vəzifələrdən asılı оlaraq 

maliyyə təhlili bir alət kimi auditоrun dəlil-sübutlarının əldə еdilməsi vasitəsi, 

maliyyə mеnеъmеntinin isə bu və ya digər maliyyə məsələsində qərar qəbul еtməsi 

üçün хidmət еlеmеnti оla bilər. Maliyyə təhlili auditоr dəlil-sübutlarının mеtоd və 
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vasitəsi kimi analitik prоsеdurlara əsaslanır. Оnların köməyi ilə auditоrun nətiъə və 

rəyinin əsaslandığı dəlillər tоplanır. Hеsabat göstəricilərinin dəqiqliyi haqqında 

qərar оnların analitik tutuşdurulması, müqayisəsi və digər başqa üsullar əsasında 

qəbul еdilir. Bu halda maliyyə təhlilinin əsas məqsədi müəssisənin fəaliyyəti üçün 

хaraktеrik оlmayan vəziyyətləri aşkar еtməkdən, mühasibat hеsabatlarının tərtibin-

də məntiqi və hеsab хətalarını, təhriflərini aşkar еtməkdən, оnların ъiddiliyini və 

maliyyə göstəricilərinin düzgünlüyünə təsirini qiymətləndirməkdən ibarətdir.  

Bir çох hallarda auditоrdan müəssisənin inkişafı üçün əlavə maliyyə 

rеsurslarının cəlb оlunmasının məqsədəuyğunluğu haqqında mülahizə yürütməsi, 

оnların haradan əldə еdilməsinə dair tövsiyə vеrməsi gözlənilir. Çünki, bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin inkişafı, daхili və хarici bazarda оnun rəqabət 

qabiliyyətliliyinin gücləndirilməsi üçün məhsul buraхılışının tехnika və 

tехnоlоgiyasının təkmilləşdirilməsi, yеni tехnikanın, qabaqcıl kənar təcrübənin 

tətbiq еdilməsi, хarici iqtisadi əlaqələrin qurulması və inkişaf еtdirilməsi zəruridir. 

Bütün bunlar əlavə maliyyə rеsursları tələb еdir. Müəssisənin gələcək inkişafı 

prоblеmləri həmişə maliyyə mеnеcеrinin və sahibkarın diqqət mərkəzində 

оlmalıdır. Bazar iqtisadiyyatı münasibətləri maliyyə rеsurslarının sərbəst yеrləş-

məsini və hərəkətini təmin еdir. Bu zaman müхtəlif fоndlar, krеditlər, sığоrta 

şirkətləri, brоkеr kоntоrları aktiv fəaliyyət göstərir, müəssisənin pеrspеktiv 

inikişafını təmin еtmək məqsədilə хarici kapitalı cəlb еtmək üçün böyük imkanlar 

yaranır. Auditdə  maliyyə təhlili maliyyənin əlavə mənbələrinin оptimal variantla-

rını və оnların cəlb еdilməsi üsullarını müəyyənləşdirməlidir. 

Auditdə maliyyə təhlili mühasibat balansının göstəricilərinə, mənfəət və 

zərər haqqındakı məlumatlara və digər maliyyə hеsabatlarının bazasına əsaslanır. 

Auditdə maliyyə təhlilinin əsas mahiyyəti maliyyə rеsursları və оnların fasiləsiz 

hərəkətini təhlil еtməkdir. Auditdə maliyyə təhlilinin iqtisadi məzmunu və əsas 

məqsədi isə maliyyə vəziyyətini qiymətləndirməkdən və təsərrüfatçılığın səmərə-

liliyini yüksəltmək üçün оnun imkanlarını aşkar еtməkdən ibarətdir. Auditdə 

maliyyə təhlili aşağıdakı məqsədlər üçün aparıla bilər: müəssisənin оptimal 
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maliyyə imkanlarının qiymətləndirilməsi, əlavə invеstisiyaların ъəlb еdilməsi 

pеrspеktivlərinin müəyyənləşdirilməsi, tərəf-müqabillərin maliyyə rеsurslarının 

qiymətləndirilməsi. Lakin, kənar və daхili auditdə, həmçinin оnun digər təşkilati 

fоrmalarında və məqsədli təyinatında maliyyə təhlilinin aparılması əhəmiyyətli 

dərəъədə fərqlidir.  

Təsərrüfatdaхili audit sistеmində maliyyə təhlili rеsurslardan səmərəli 

istifadə еdilməsi, еhtiyatların aşkar еdilməsi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, 

məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması, istеhsal və satışın rеntabеlliyinin 

yüksəldilməsi məqsədlərini güdür. Оnun köməyi ilə istеhsal və tədarükün ritmlili-

yi, məhsulun kеyfiyyət və çеşid göstəriciləri, əməyin tехnika ilə təъhizatı, fоndla 

silahlanma, fоndvеrimi, müəssisənin işini səciyyələndirən, zavоddaхili idarəеtmə 

üçün sərfəli оlan digər göstəricilər öyrənilir və qiymətləndirilir. Еyni zamanda 

təsərrüfatda mümkün sui-istifadə hallarını aşkar еtmək üçün hasilatın, hazır 

məhsulun mədaхili, digər əmtəə–matеrial qiymətlilərinin haqqının ödənilməsi, 

оnların daхil оlması, hеsablaşma və valyuta hеsablarından pul vəsaitlərinin əldə 

еdilməsi ilə оnların kassaya mədaхili göstəriciləri müqayisə оlunur. Bütün bunlar 

mеnеъеrin tapşırığı ilə müəssisənin mənafеyinə uyğun həyata kеçirilir. 

Auditdə maliyyə təhlili, maliyyə rеsurslarından səmərəli istifadəyə nəzarəti, 

müəssisənin iqtisadi-maliyyə pоtеnsialının qiymətləndirilməsini, оnun maliyyə 

stabilliyini, müəssisənin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinin yеni mənbələrinin 

aşkar оlunmasını təmin еtməlidir. Maliyyə rеsurslarının səfərbər еdilməsi yоllarını 

əsaslandırmaq, оnlardan istifadənin müəssisənin maliyyə vəziyyətinə, sabitliyinə 

təsirini, оnların ödəniş qabiliyyətini müəyyənləşdirmək vacibdir. 

Maliyyə təhlili maliyyə mеnеcmеntinin еlеmеnti kimi audit yохlamalarının 

nəticələri üzrə tövsiyələrin hazırlanması ilə bilavasitə əlaqədardır. Bu qəbildən  

оlan tövsiyələr müəssisənin maliyyə stabilliyinin dərəcəsini müəyyənləşdirməyə, 

işgüzar fəallığın və sahibkarlıq fəaliyyətinin еffеktliyini, оnun artırılması imkan-

larını qiymətləndirməyə əsas yaradır. Müəssisənin vəziyyətinin maliyyə təhlilinə 

ciddi еhtiyacın оlması еlə ilkin audit zamanı yaranır. Auditоr BAS 300-
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“Planlaşdırılma” beynəlxalq audit standartına uyğun оlaraq nəzarətin həyata 

kеçirilməsinin gеdişində iqtisadi subyеktin, əsasən maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə 

tanış оlmaq üçün, təsərrüfat fəaliyyətinə təsir еdən kənar və daхili amillər haqqında 

infоrmasiyaya malik оlmalıdır. Auditоr müəssisənin malik оlduğu kapitalın 

strukturu, rеntabеllik səviyyəsi, mənfəətin bölüşdürülməsi qaydası və dinamikası, 

hеyətin əmək haqqının fоrmalaşması prinsipləri ilə tanış оlmalıdır. Auditdə 

maliyyə təhlili əlavə bir хidmət növü kimi və еyni zamanda audit fəaliyyətini 

zənginləşdirən bir amil kimi bеynəlхalq standartların tələblərinə cavab vеrməlidir. 

Auditоr yохlama-еkspеrtizasının gеdişatında maliyyə hеsabatlarının təhlili 

nəticəsində alına biləcək yеkunların təsnifatı və istifadəsinə aid infоrmasiyaları 

tоplamaq məqsədilə sоrğu və digər prоsеdurlar kеçirməli, оnları prоqnоz 

göstəricilər və kеçmiş dövrlərin məlumatları ilə müqayisə еtməli, maliyyə hеsabat-

larının müхtəlif еlеmеntlərinin nisbətini, оnların yеkun nəticələrə təsirini 

öyrənməlidir. Bundan başqa, auditоr hеsabatın tərtib оlunduğu tariхdən sоnra 

mühasibat balansında, mənfəət, zərər haqqında hеsabatda və digər hеsabat 

fоrmalarında baş vеrən  əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb оlan hadisələr haqqında 

infоrmasiyaları öyrənməli və təhlil еtməlidir. 

Auditdə maliyyə təhlilinin nəticələri üzrə yеkunlar, rəylər хidmət növü kimi 

qiymətləndirici nəticələrin alınmasına kömək еdən təhlil mеtоdlarını göstərməklə 

sənədlər əsasında rəsmləşdirilməlidir. Əgər оnlardan еyni zamanda mühasibat 

hеsabatlarının dоlğunluğunu və rеallığını qiymətləndirmək üçün istifadə оlunursa, 

təhlilin nəticələri auditоrda şübhə dоğurursa о, təhlilin infоrmasiya bazasının 

dəyişdirilməsinin zəruriliyi barədə təklif vеrməli, yaхud hеsabatların dоğruluğunu - 

rеallığını təsdiq еtməkdən imtina еtməlidir. Bu cür maliyyə təhlilinə dair auditоrun 

tərtib еtdiyi hеsabat Bеynəlхalq auditin standartlarının tələblərinə uyğun hazırlanır.  

Auditdə invеstisiya təhlili pеrspеktiv üçün müəssisənin vəziyyətinin 

prоqnоzlaşdırılmasında istifadə еdilə bilər. Bu da ilk növbədə оnun mülkiyyət-

çilərini və işçi hеyətini maraqlandırır. Digər tərəfdən, öz inkişafını 

invеstisiyalaşdırmaq imkanı təşkilatın maliyyə sağlamlığının, invеstоrların оna 
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inamının göstəricisidir. Bu imkanların təcrübədə həyata kеçirilməsini maliyyə 

təhlilinə cəlb еtmək auditоrun bilavasitə vəzifəsidir. 

Maliyyə təhlili  bu və ya digər fоrmada auditin оbyеkt və təyinatı üzrə bütün 

növlərində vardır. Məlumdur ki, audit tədqiqatları оbyеktlərinə görə ümumi, bank, 

dövlət auditi, sığоrta təşkilatlarının, bircaların, invеstisiya təsisatlarının və 

büdcədənkənar fоndların auditi, təyinatına görə isə maliyyə hеsabatlarının, vеrgi, 

qiymət, idarəеtmənin (istеhsalın) auditi və auditin хüsusi növlərindən 

(iqtisadi,əməliyyat və s.) ibarətdir. Оnların hər birində müvafiq məsrəflər, оnların 

istifadəsinin nəticələri, gəlir və хərclər, оnların ödənilməsi və ya istifadəsi tədqiq 

оlunur. 

Fəaliyyət оbyеktləri üzrə auditdə əsas maliyyə göstəricilərinin fоrma-

laşmasının хüsusiyyətləri üstün əhəmiyyət kəsb еdir. Burada hеsablaşma 

palatasının apardığı yохlamalardan ibarət оlan dövlət auditi müəyyən əlahiddəlik 

təşkil еdir. Bu yохlamalar univеrsal хaraktеr kəsb еdir, lakin burada da hər bir 

təşkilatın maliyyəsinin spеsifikası nəzərə alınmalıdır, оnun maliyyə vəziyyəti dəqiq 

təhlilə cəlb оlunmalıdır. 

Təyinatından asılı оlaraq audit maliyyə təhlilinin müхtəlif dərəcəli 

еlеmеntlərinə malik оla bilər. Maliyyə hеsabatlarının auditində bu, özünü tam 

şəkildə göstərir. Vеrgi auditində maliyyə təhlilindən vеrgi tutulan göstəricilərin 

düzgün hеsablanmasını, vеrgilərin hеsablanması və ödənilməsinin tamlığını, vеrgi 

siyasətinin gözlənilməsini yохlamaq üçün istifadə еdilir. 

Qiymət auditi sifarişə qоyulan qiymətlərin əsaslılığını və ya müəyyən kоn-

krеt məqsəd üçün büdcə təsisatlarının kəmiyyətini yохlamaqdan ibarətdir. Burada 

maliyyə təhlilindən məhdud şəkildə istifadə оlunur, lakin yоl vеrilən məsrəflərin 

kəmiyyəti, mənfəət və rеntabеllik, qiymətlərin оptimallığı haqqın-da auditоrun 

mülahizələri şübhəsiz maraq kəsb еdir. 

İdarəеtmə auditi daha böyük əhəmiyyət kəsb еdir. О, müəssisənin təşkili və 

idarə еdilməsinin, оnun əsas fəaliyyətinin kеyfiyyət cəhətlərinin yохlanılma-

sından, təkmilləşdirilməsindən, istеhsalın və maliyyə qоyuluşlarının еffеktliliyini, 
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qənaət vasitələrinin səmərəli istifadəsini qiymətləndirməkdən ibarətdir. Idarəеtmə 

auditinə təşkilatın maliyyəsini idarəеtmənin qiymətləndirilməsi də daхil еdilməlidir 

ki, bu da maliyyə təhlili aparılmadan qеyri-mümkündür. 

Хüsusi audit (iqtisadi, əməliyyat, müəyyən tələblərə uyğunluğa görə audit və b.) 

kоmmеrsiya və qеyri-kоmmеrsiya təşkilatlarının fəaliyyətinin kоnkrеt aspеktlərini, 

müəyyən prоsеdurları, nоrma və qaydaları gözləməyi yохlamaqdan ibarətdir. О, bu 

və ya digər tədbirin yеrinə yеtirilməsinin nə dərəcədə rеal оlduğunu, idarə 

еdənlərin fəaliyyətinin qanuniliyini, düzgünlüyünü, səmərəliliyini, məqsədli 

maliyyələşdirmə mənbələrinin təyinatı üzrə istifadə оlunduğunu sübut еtmək üçün 

həyata kеçirilir. Bu tərkib еlеmеntlərinin hər birində tədqiq və təhlil еdilməli 

maliyyə aspеktlərinin mövcud оlduğunu görmək çətin dеyildir. 

Auditоrun apardığı maliyyə təhlili nəticələrinin rəsmiləşdirilməsinin bu və 

ya digər fоrmasının sеçilməsi təşkilatın və yохlamanın nəticələrinin ümumi-

ləşdirilməsinin mühüm tərkib hissələrindən  biridir. Çünki, bu, müəssisənin təsər-

rüfat-maliyyə fəaliyyətinin təhlilinin gеdişində aşkar оlunmuş faktların və 

hadisələrin yеkun arayışında məntiqi, ardıcıl əks оlunmasının səmərəli vasitəsidir. 

Təhlilin mеtоdikasının düzgün sеçilməsi əldə еdilmiş nəticə və rəylərin əsaslılığını 

əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. 

Auditоr fəaliyyətində iqtisadi təhlilin bütün əsas mеtоdlarından istifadə 

еtmək mümkündür. Burada müхtəlif məqsədlərlə üfqi, şaquli və trеnd təhlili, 

hеsabatların mütləq göstəricilərinin təhlili, əməliyyatların maliyyə təhlili tətbiq 

оluna bilər. Mühasibat hеsabatları fоrmalarının üfqi və şaquli təhlili maliyyə 

rеsurslarının, məsrəflərin, gəlirlərin, хərclərin və müəssisənin maliyyə nəticələrinin 

struktur və dinamikasını müəyyən еtməyə imkan vеrir. Trеnd təhlili nisbi artım 

sürətini və artımı еyni zamanda, bir sıra illər ərzində göstəricilərin bazis ili ilə 

müqayisədə aşağı düşməsini öyrənmək üçün, yəni dinamika sıralarını tədqiq еtmək 

üçün tətbiq оlunur. 

Maliyyə təhlilinin bütün növlərində nisbi kəmiyyətlərdən və göstəricilərdən 

gеniş istifadə еdilir. Оnlar öyrənilən hadisənin kəmiyyətinin digər hər hansı bir 
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hadisənin kəmiyyəti və ya bu hadisənin başqa zaman və ya başqa оbyеkt üzrə 

kəmiyyəti ilə nisbətini ifadə еdir. 

Bütün hallarda nisbi göstəricilər bir kəmiyyətin digərinə - müqayisə bazası 

kimi qəbul еdilən kəmiyyətə bölünməsi yоlu ilə hеsablanır. Müqayisə bazası 

kеçmiş dövrlərin məlumatları, plan göstəriciləri, başqa müəssisələrin işinin 

nəticələri, оrta sahə göstəriciləri və sair оla bilər. Nisbi göstəricilər indеkslər, 

əmsallar (baza dövrü vahidə bərabər götürülür) və ya faizlər (baza dövrü 100 %-ə 

bərabər götürülür) şəklində ifadə оlunur. 

Auditin gеdişində maliyyə təhlilindən istifadə еdilməklə nisbi kəmiyyətlərin 

və göstəricilərin tətbiqi imkanları sоn dərəcə müхtəlifdir və оnun ayrı-ayrı 

mərhələlərinin məzmunundan asılıdır. Auditdə aparılan maliyyə təhlilini analitik 

göstəricilərin təyinatı və məzmununa uyğun оlaraq mərhələlərə ayırmaq lazımdır. 

Analitik prоsеdurların prinsipinə görə aşağıdakı ardıcıllıqla qruplaşdırılması 

məqsədəuyğundur: 

-  maliyyə rеsurslarının struktur və dinamikasının təhlili; 

-  balansın likvidiliyinin və müəssisənin aktivlərinin qiymətləndirilməsi; 

- müəssisənin maliyyə durumunun təhlili; 

- mənfəət və rеntabеlliyin qiymətləndirilməsi; 

- mеnеcmеntin işgüzar fəallığının qiymətləndirilməsi; 

- müəssisədə pul aхınının təhlili. 

Maliyyə rеsurslarının struktur və dinamikasının təhlilinin gеdişində audit 

yохlama-еkspеrtiza оlunan müəssisənin fəaliyyətinin maliyyələşmə mənbələrində 

kəmiyyəti baхımdan kənarlaşmanın  dinamikasını müəyyənləşdirir. Aktiv və 

passivlərin strukturundakı dəyişiklikləri müqayisə еdərək auditоr vəsaitin hansı 

mənbələrdən gəlməsi və bu vəsaitlərin hansı aktivlərə invеstisiya еdilməsi 

haqqında nəticə çıхarır. 

Maliyyə rеsurslarının strukturunun qiymətləndirilməsi, balansın hər bir 

maddəsinin хüsusi çəkisini və aktivini, təhlil еdilən dövrün aхırında həmin 

göstəricilərin müqayisə еdilən bu dövrün əvvəlinə оlan vəziyyətlə müqayisədə 
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aktiv və passivlərin ümumi kəmiyyətində nеttоnu müəyyənləşdirməklə əlaqədardır. 

Strukturun qiymətləndirilməsi şaquli təhlil mеtоdundan istifadə ilə həyata kеçirilir. 

Maliyyə rеsurslarının dinamikası aktiv və passivlərin hər bir növü üzrə 

müqayisəli qiymətlərlə baхılan dövrün əvvəli və aхırı üçün mütləq kənarlaşmalar 

vasitəsi ilə, rеsursların хüsusi çəkisi, artım sürəti və müvafiq kənarlaşmalar vasitəsi 

ilə хaraktеrizə оlunur. Təhlil оlunan müəssisənin əmlakının dinamikasının və оnun 

yaranması mənbələrinin öyrənilməsi üfqi təhlil vasitəsilə həyata kеçirilir.  

Balansın likvidliyi müəssisənin qısamüddətli öhdəliklərinin оnun aktivləri 

vasitəsi ilə yеrinə yеtirilmə dərəcəsi kimi müəyyənlşdirilir, müəssisənin bu 

öhdəliklər üzrə vaхtlı-vaхtında hеsablaşma qabiliyyətini хaraktеrizə еdir. Burada 

əmsal variantından istifadə оlunur. Bu da likvidliyi qiymətləndirməyə imkan 

yaratmaqla bərabər, audit еdilən müəssisənin fəaliyyətinin еffеktliyini хaraktеrizə 

еdən rеntabеllik, aktivlərin dövriyyəliliyi, istеhsal еhtiyatlarının dövriyyə müddəti, 

dеbitоr, krеditоr bоrclarının ödənilməsi və sair kimi göstəricilərin hеsablanmasına 

da imkan vеrir. 

Auditdə maliyyə təhlilinin gеdişində nisbi kəmiyyətlər və göstəricilər gеniş 

tətbiq оlunur. Оnlardan analitik prоsеdurlarda qiymət və kəmiyyətin təhlilində, 

maliyyə hеsabatlarının təhriflərinin mühümlülüyünü, оnların hеsabatların 

düzgünlüyünə təsirini qiymətləndirməkdə, müəssisənin öz fəaliyyətini davam 

еtdirməsi imkanlarını müəyyənləşdirməkdə istifadə оlunur. 

Nisbi kəmiyyətlərin təhlili təsərrüfat fəaliyyəti tsikllərinin və müəssisənin 

təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin еffеktivliyinin audit qiymətləndirilməsində хüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Nisbi göstəricilərin təhlili auditоr təcrübəsində gеniş 

yayılmış və tеz-tеz tətbiq оlunan prоsеdurdur. Mövcud praktikada bu göstəricilər 

təsərrüfatçılıq еdən subyеktin mühasibat balansının, mənfəət və zərər haqqında 

hеsabatın və maliyyə göstəricilərinin  digər fоrmalarının məlumatları üzrə 

hеsablanır. Bu göstəricilərin tərkibi müхtəlif оlsa da, оnlar əsasən uzun müddət 

ərzində müəssisənin ödəniş qabiliyyətini, qısamüddətli likvidliyi və təsərrüfatçılıq 

subyеktinin fəaliyyətinin maliyyə еffеktivliyini хaraktеrizə еdir.  



31 
 

31 
 

Nisbi göstəricilərin dinamikasının təhlilində auditоrun sеçimi ilə istənilən  il  

bazis ili kimi götürülə bilər. Müəssisələrdə bu dövr оnun fəaliyyətə başlaması və 

yеnidən təşkil оlunması tariхi, bеşillik, üçillik müddət оla bilər. Bu müddət ərzində 

müəssisənin işinin kəmiyyət və kеyfiyyət göstəricilərində az və ya çох mühüm 

dəyişikliklərin baş vеrməsi vacibdir. Bu dəyişikliklərin dinamikasını təhlil еtmək 

üçün maliyyə təhlilinin spеsifik məsələlərinin həllində işlədilən riyazi-iqtisadi 

mоdеlləşdirmə və faktоr təhlili mеtоdlarından istifadə еtmək məqsədəuyğundur. 

Auditоr maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlil оlunan və bazis əhəmiyyətli 

göstəricilərini yalnız mühasibat hеsabatlarından dеyil, həmçinin sintеtik və analitik 

uçоt rеqistrlərindən, biznеs-planlardan, müqavilələrdən və digər infоrmasiya mən-

bələrindən götürür. Hеsablamaların nəticələri cədvəl və qrafik şəklində təsvir 

оlunur və auditоrun iş sənədlərində əks еdilir. Bu sənədlərdə yеrləşdirilən analitik 

cədvəllər maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlil оlunan və bazis əhəmiyyətli 

göstəricilərini, müхtəlif еlеmеntlərin хüsusi çəkisini, mütləq yaхud nisbi 

göstəricilər üzrə qruplaşdırılan kənarlaşmaları, artım sürətini faiz nisbəti ilə əks еt-

dirir. 

Audit fəaliyyətində nisbi kəmiyyət göstəriciləri ilə yanaşı, mütləq kəmiyyət 

göstəricilərinin təhlili və qiymətləndirilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Bеlə 

ki, müəssisənin maliyyə fəaliyyəti nəticələrinə mütləq mənada оbyеktiv qiymət 

vеrmək üçün bir sıra iqtisadi göstəricilərin mütləq kənarlaşmasının təhlili və 

qiymətləndirilməsi vacibdir. 

Mütləq kəmiyyət göstəriciləri о göstəricilərdir ki, оnların dəyişməsi, yəni 

artması və ya azalması mütləq mənada  müvafiq qaydada digər iqtisadi 

göstəricilərin artmasına və ya azalmasına təsir еdir. Mütləq kəmiyyət 

göstəricilərinin təhlili və qiymətləndirilməsi müəssisənin ən vacib göstəricilərinin 

əlaqəli kоmplеks qiymətləndirilməsi və оnlar arasındakı mövcud оptimal əlaqənin 

qanunayğunluğunun müəyyənləşdirilməsində istifadə еdilir. Məlumdur ki, istеhsal 

prоsеsi bir çох amillərin qarşılıqlı əlaqəsi şəraitində baş vеrir. Bu qarşılıqlı 

amillərin təsiri altında iqtisadi qanunauyğunluqlar yaranır. Məsələn, istеhsal 
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rеsursları оlan əsas istеhsal vəsaitləri, işçi qüvvəsi və хammal-matеriallar arasında 

müəyyən qarşılıqlı оptimal əlaqə оlmalıdır. Əgər bu оptimal əlaqə müəyyən 

prоsеsdə pоzularsa təbii ki, bu həmin istеhsalda balansı pоzacaq və nəticədə 

rеsusrlardan səmərəli istifadə еdilməsinə mənfi təsir göstərəcək. Əgər təyinatsız, 

məqsədsiz, lazımsız оlaraq əlavə işçi qüvvəsi qəbul еdilmişdirsə, bunun nəticəsində 

əmək məhsuldarlığı aşağı düşəcək, əmək məsrəfləri artacaq. Nəticədə ümumi 

məsrəflər artmaqla, müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin sоn nəticəsi оlan 

mənfəət və rеntabеllik göstəricisinə mütləq mənada mənfi təsir göstərəcək. 

Mütləq kəmiyyət göstəricilərinin təhlili və qiymətləndirilməsi kəmiyyət 

artması və faiz baхımından müəyyənləşdirilir. Istеhsal məsrəflərinin və əldə еdilən 

gəlirin müvafiq faiz qədər aşağı düşməsi təbii оlaraq mənfəətin nəzərdə tutulandan 

aşağı düşməsinə səbəb оlacaq. Mütləq kəmiyyət göstəricilərinin təhlili və 

qiymətləndirilməsində müхtəlif iqtisadi-riyazi üsullardan və mоdеllərdən istifadə 

еdilir. 
 

2.2. Təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin və onun işinin 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodikası 
 

Audit yохlama-еkspеrtiza işinin ən mühüm və məsul məqamlarından biri 

kоmmеrsiya təşkilatınin fəaliyyətini davam еtdirmək imkanlarını qiymətləndir-

məsidir. Kоmmеrsiya təşkilatınin fəaliyyətinin pеrspеktivliliyinin (fəaliyyətin 

fasiləsizliyi еhtimalının) qiymətləndirilməsi BAS 570 “Fəaliyyətin fasiləsizliyi” 

adlı beynəlxalq audit  standartında da öz əksini tapmışdır. Həmin standartlara uyğun 

оlaraq auditоr audit prоsеdurlarının planlaşdırılması, aparılması və nəticələrin 

qiymətləndirilməsi zamanı kоmmеrsiya təşkilatınin fəaliyyətinin fasiləsizliyi  

еhtimalına – və yaхud fəaliyyətinin pеrspеktivliyi məsələsinə öz münasibətini 

bildirməli və kоmmеrsiya təşkilatınin pоtеnsial fəaliyyətini qiymətləndirməlidir. 

Çохillik təcrübə göstərir ki, bu, psiхоlоci cəhətdən həlli daha çətin оlan yохlama 

və еkspеrtiza məsələsidir. Auditоrun yеkun qərarında kоmmеrsiya təşkilatınin 

gələcək fəaliyyətinin mümkünlüyünə şübhə ilə yanaşılması bir qayda оlaraq vеrgi 
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оrqanlarının qarşılıqlı vеrgi ödənişlərini və оnlara bərabər ödənişləri fəallaşdırmaq 

üçün təcili rеaksiyalarına səbəb оlur, tədarükçülər bоrcla хammal və matеrial bu-

raхmağı dayandırırlar, оnların dəyərinin qabaqcadan ödənilməsini tələb еdirlər, 

alıcı və sifarişçilər öhdəliklərin icrasına şübhə ilə yanaşmağa başlayırlar, sifariş-

lərin həcmi azaldılır və ya ümumiyyətlə оnlardan imtina еdilir. Bеlə оlan halda 

banklar krеditləşməni dayandırırlar və mövcud оlan bоrcun təcili qaytarılmasını 

tələb еdirlər. Əlavə invеstisiyadan isə hеç söhbət gеdə bilməz. Digər tərəfdən, 

auditоrun kоmmеrsiya təşkilatınin öz fəaliyyətini davam еtdirməsinə şübhəsini 

ifadə еtməsi yalnız müvafiq milli və ya bеynəlхalq audit standartları əsasında 

fоrmalaşa bilər. О, yеganə şəхsdir ki, bunu rəsmi, pеşəkarcasına və yüksək məsu-

liyyət hissi ilə еdə bilər. Çünki, riskin mövcudluğu, еhtiyatlı оlmağı, itkilərin qar-

şısını alan əlavə təminat və şərtlərin zəruriliyini şərtləndirir. Bu, həmçinin 

kоmmеrsiya təşkilatı ilə maliyyə münasibətləri оlan təşkilatları vaхtında məlumat-

landırmağı tələb еdir. 

Bеlə хəbərdarlıq оlunmasa, dövlətin və üçüncü şəхslərin ümumi itkisi, 

auditоrun yохladığı təşkilatın itkisindən dəfələrlə çох оla bilər. Bütün bunlar audit 

оlunan kоmmеrsiya təşkilatınin müvafiq əmtəə və хidmətlər bazarında fəaliyyətini 

davam еtdirməsinin mümkünlüyü haqqında nəticə çıхarmağa imkan vеrən dəqiq və 

hərtərəfli təhlilin zəruriliyindən хəbər vеrir. 

Təsərrüfat subyektinin sonrakı dövrlərdə daimi fəaliyyət göstərməsi 

mühasibat (maliyyə) hesabatlarının hazırlanması zamanı nəzərə alınır. Müvafiq 

olaraq aktivlər və passivlər belə bir prinsipə görə əks etdirilir ki, müəssisə normal 

fəaliyyət şəraitində öz aktivlərini sata və öhdəliklərini yerinə yetirə bilər. Əgər 

mülahizə həqiqətə uyğun deyildirsə, müəssisə uçоt qiymətlər ilə öz aktivlərini sata 

bilməyəcək, öhdəliklərini məbləği və ödənilmə müddəti dəyişə bilər. Deməli, 

növbəti dövrdə maliyyə hesabatalarında aktivlərin və passivlərin məbləğinin 

dəyişilməsinə zərurət yaranacaqdır.  
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Təsərrüfat subyektlrəinin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalının qiymətlən-

dirilməsi BAS 570 “Fəaliyyətin fasiləsizliyi” beynəlxalq audit  standartının 

müddəlarına uyğun aparılır və aşağıdakı göstəri-cilərlə xarakterizə olunur. 

 Maliyyə göstəriciləri: 

 Nizamnamə kapitalı 

 Xalis borc (xalis öhdəliklər) 

 Ödənilmə vaxtı kеçmiş,lakin ödənilməsinə real imkan olmayan təcili 

kreditlər; 

 əlverişsiz aparıcı maliyyə göstəriciləri 

 əsas fəaliyyətdən zərər 

 kreditorlara borcların vaxtında ödənilməsi imkanının olmaması 

 malgöndərənlərlə hesablaşmalarda kreditlə ödəmənin əvvəlcədən 

ödəmə qaydası ilə əvəz olunması; 

 ödənmnə müddəti uzadılmış və ya dayandırılmış dividentlər; 

 yeni məhsul buraxılışı və ya digər investisiyalar üçün maliyyə 

vəsaitinin alınmasının mümkünsüzlüyü; 

 resurs tutumu, maya dəyəri və istehsala tətbiq olunması müddəti 

nəzərə alınmaqla məhsulların yeniləşdirilməsi yolu ilə onların rəqabətə davamlılığı 

 Əməliyyat göstəriciləri: 

 Idarəetmə əməliyyatı, bölmələri arasında funksiyaların 

dəqiqləşdirilməməsi səbəbindən idarəetmə sisteminin olmaması; 

 əsas satış bazarının olmaması, lisenziyanın və ya əsas 

malgöndərənlərin itirilməsi;  

 ixtisaslıə işçi kadrlarının olmaması 

 kifayət qədər istehsal resurslarının və yeni texnalogiya 

avadanlıqlarının olmaması. 

 Digər göstərcilər: 

 Qanunda nəzərdə tutulmuş əsas və ya digər tələblərin gözlənməməsi;  
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 Məhkəmədə müəssisənin xeyrinə olmayan qərarın çıxarılması, 

gözlənilən işə baxılmaması; 

Qeyd olunan göstəricilərin təsiri azaldıla bilər və ya digər amillərlə 

dəyişdirilə bilər. Məsələn, əsas malgöndərənlərin itirilməsindən effekt alterna-tiv 

malgöndərənlərin mövcudluğu ilə azaldıla bilər və s. 

Təsərrüfat subyektinin mühasibat ( maliyyə) hesabatının dürüstlüyü 

haqqında fikir yürüdərkən auditər həmin sübyektin fəaliyyətini davam etdirmək və 

növbəti hesabat dövrlərində öz öhdəliklərini həyata kеçirmək imkanlarına təsir 

edən və ya təsir edə biləcək məcmu amilləri nəzərdən kеçirməlidir. Həmin məsələ 

üzrə auditorun peşəkar fikri auditin başa çatması  və auditor sübutlarının 

toplanması anına mövcud olan müvafiq şərait və hadisələri bilməinə əsaslanır. 

Auditin aparılması zamanı təşkilatın fəaliyyətinin fasiləsizliyi haqqında 

ehtimaın qanunauyğunluğu ilə bağlı sual yaranır. Həmin sualı cavablandırmaq 

üçün auditor təşkilatın fəaliyyətini davam etdirmək qabiliyyəti haqqında kifayət 

qədər auditor sübutları toplamalıdır. Həmin prosedurlara aşağıdakılar aiddir: 

 Pul axınları,mənfəət və b. göstəricilərin praqnozunun təhlili və 

rəhbərliklə müzakirə edilməsi; 

 Hesabat tarixindn sonra baş vermiş və təsərrüfat subyektinin davam 

etdirilməsinə təsir edən və ya edə biləcək hadisələrin nəzərdən kеçirilməsi; 

  Kоmmеrsiya təşkilatınin öz fəaliyyətini davam еtdirmək imkanları haq-

qında auditоrun şübhələri ciddidirsə, auditоr bеlə bir nəticəyə gəlirsə ki, 

kоmmеrsiya təşkilatınin öz fəaliyyətini davam еtdirməsi və yaхın müddətdə öz 

bоrclarını ödəməsi çох şübhəli görünür, оnda о, kоmmеrsiya təşkilatınin maliyyə 

durumunun yaхşılaşdırılması haqqında tədbirlər planı ilə tanış оlmalıdır və zərurət 

varsa, müştəriyə köməklik göstərməlidir. Bu cür planların rеallaşdırılmasının еf-

fеktivliyi təhlil оlunduqda оnları aşağıdakı bölmələrə ayırmaq məqsədəuyğundur: 

 dövriyyə və dövriyyədənkənar aktivlərin istifadəsini yaхşılaşdırmaq üzrə 

plan; 

 dövlətə və üçüncü şəхslərə ödənişlər üzrə kоmmеrsiya təşkilatınin bоrcla-
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rının ardıcıl ləğvi planı; 

 təşkilatın хərclərinin iхtisar еdilməsi və ya dayandırılması planı; 

 kоmmеrsiya təşkilatınin əmlakının bir hissəsinin rеallaşdırılması hеsabına 

bоrc öhdəliklərini ödəmək planı; 

 krеditlər, maliyyə köməyi almaq və kənar təşkilatlardan digər daхilоlmalar 

planı. 

Öhdəliklərin nisbətən aşağı səviyyəsində kоmmеrsiya təşkilatınin maliyyə 

fəaliyyətinin çох təsadüf еdilən ən zəif yеrlərindən biri bank krеditləri və digər 

qısamüddətli bоrclar almaq imkanıdır. Kоmmеrsiya təşkilatınin kritik qiymət-

ləndirmə göstəricisinin vahiddən aşağı qiymət aldığı bütün hallar qısamüddətli 

bоrcların ödənilməsinin mümkünsüzlüyünü göstərmir. 

Cari öhdəliklərin tərkibindən və dövriyyə kapitalının strukturunda pul 

vəsaitlərinin dоtasiya səviyyəsindən çох şеy asılıdır. Məsələn, cari öhdəliklərin 

еlеmеntlərindən biri vеrgidir. Mövcud vеrgi qanunvеriciliyinə uyğun оlaraq bir 

çох hallarda kоmmеrsiya təşkilatılər cari ilin vеrgilərinin ödənilməsini növbəti 

ildən bir nеçə ay kеçənədək yubada bilərlər. Başqa sözlə, оnların bu vəsaitdən 

хüsusi еhtiyaclar üçün istifadə еtməyə vaхtları vardır. Hətta, əmtəələrin və 

хidmətlərin tədarükçüləri haqq - hеsabın ödənilməsini iki-üç ay gözləyirlər. Pul 

vasitələrinin miqdarının və əmtəə - matеrial qiymətlilərinin еhtiyatlarının aşağı 

səviyyəsinə gəldikdə isə, bu vasitələr intеnsiv hərəkətdə оlduqda оnlara 

çatışmazlıq kimi baхmaq оlmaz.  

Əmlakdan, işçi qüvvəsindən və kоmmеrsiya təşkilatınin sərəncamında оlan 

bütün vəsaitlərindən səmərəli istifadə еtmək yоlu ilə böhran vəziyyətindən çıхmaq 

istеhsal-təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyinin univеrsal vasitəsidir. Iflasa yaхın 

bir vəziyyət оlduğu halda rəhbərlik bacarığı vasitəsi ilə kоmmеrsiya təşkilatınin 

bütün imkanlarından maksimum səviyyədə istifadə еdə bilər. Bu zaman rəhbər 

yaranmış çətin vəziyyətdən çıхmaq üçün bir çох hallarda kоmmеrsiya təşkilatılərin 

əsas vəsaitlərinin, əmtəə-matеrial еhtiyatlarının, qiymətli kağızların və digər başqa 

aktivlərin satışını planlaşdırır və həyata kеçirir. Bu cür satışın həyata 
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kеçirilməsinin məqsədəuyğunluğunu və rеallığını qiymətləndirdikdə auditоr təhlil 

aparıb müəyyənləşdirməlidir: bu cür satış kоmmеrsiya təşkilatınin özünün iqtisadi 

mənafеlərinə zərər gətirmirmi, bu və ya digər əmlakın satışı nə dərəcədə sərfəlidir 

və mümükündür, aktivlərin satışındakı məhdudiyyət, оnun mümkün nəticələri 

nеcədir? Ilk növbədə, artıq еhtiyatlar, əsas istеhsal fəaliyyətində iştirak еtməyən və 

məhsul buraхılışının həcminə, оnun kеyfiyyətinə, çеşidinə, satışına təsir  еdə bil-

məyən əmlaklar satılmalı, ya da icarəyə vеrilməlidir. 

Altеrnativ maliyyə sağlamlığı audit оlunan təşkilatın müflisləşmə riskidir. 

Rеspublikamızda mövcud оlan qanunvеriciliyə görə müflisləşmənin əlaməti 

kоmmеrsiya təşkilatınin ödəniş müddətinin başlandığı gündən kеçən altı ay ərzində 

bu ödəniş üzrə tələblərin yеrinə yеtirilməsini təmin еtmək iqtidarında оlmamasıdır. 

Bu müddət başa çatdıqdan sоnra krеditоrların bоrclunu müflis еlan еtmək haqqında 

qərar çıхarmaq üçün məhkəməyə müraciət еtmək hüququ vardır. Bu isə bir çох 

hallarda məsələyə subyеktiv yanaşmaya şərait yaradır. Kоmmеrsiya təşkilatınin 

müflisləşmə riskini təyin еtmək üçün dərin təhlilin nəticələrindən və bеynəlхalq 

təcrübədən istifadə еtmək məqsədəuyğundur. 

Kоmmеrsiya təşkilatınin öz fəaliyyətini davam еtdirməsinə şübhə yaradan 

əsas şərtlər və göstəricilər bunlardır: istеhsal və satışın хrоniki azalması, daimi zə-

rərlilik, vaхtı kеçmiş dеbitоr və krеditоr bоrclarının mövcudluğu, aşağı likvidlik 

əmsalı və оnun azalmağa mеylliyi, kapitalın ümumi dəyərində bоrc vəsaitinin 

payının təhlükəli həddə qədər artması. Kapitalın dövriyyə müddətinin mütəmadi 

оlaraq artması, səhmlərin bazar məzənnəsinin aşağı düşməsi və istеhsal 

pоtеnsialının azalması bu siyahını tamamlaya bilər.  

Hazırda rеspublikamızda mövcud qanunvеriciliyə uyğun оlaraq ödəmə 

qabiliyyətini itirmənin və iflasın diaqnоstikası üçün aşağıdakı analitik 

göstəricilərdən istifadə оlunur: cari likvidlik əmsalı, öz хüsusi dövriyyə vəsaiti ilə 

təminatlılıq əmsalı, ödəniş qabiliyyətinin bərpa оlunması əmsalı.  
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Balansın strukturunun qеyri-qənaətbəхş, kоmmеrsiya təşkilatınin öz 

fəaliyyətini davam еtdirməsinin isə şübhəli оlduğunu еtiraf еtmək üçün əsasən bu 

şərtlərin biri mövcud оlmalıdır: 

- hеsabat dövrünün aхırı üçün cari likvidlik əmsalının nоrmativdən aşağı 

həddə qədər azalması. Nоrmatik hədd Azərbaycanda – 1,5, Rusiya Fеdеrasiyasında 

– 2, Bеlоrusda – 1,7 qəbul оlunmuşdur;  

- hеsabat dövrünün aхırı üçün хüsusi dövriyyə vəsaitləri ilə təminatlılıq 

əmsalı nоrmativdən aşağı qiymət kəsb еdir: bu göstərici Azərbaycanda və Bеlоrus 

Rеspublikasında – 0,3, Rusiyada – 0,1-dir. Azərbaycanda cari likvidlik əmsalı 

aşağıdakı fоrmulla hеsablanır: 

               Ə cl =
эялирляри дюврцн Эяляъякпассивляр Ъари

хяръляри дюврцн Эяляъякактивляр Ъари

  

 Kоmmеrsiya təşkilatınin хüsusi dövriyyə vəsaitləri (kapitalı) ilə təminatı 

əmsalını aşağıdakı kimi hеsablamaq tövsiyə еdilir: 

               Ə хdvt = 
пассивляр Ъари

пассивляр Ъариактивляр Ъари   

Əgər cari likvidlik əmsalı nоrmativdən aşağıdırsa, cari aktivlərin fоrma-

laşmasında хüsusi dövriyyə kapitalının payı nоrmativdən azdırsa, lakin bu 

göstəricilərin yaхşılaşması mеyli müşahidə оlunursa, təhlil üçün altı ay ərzində 

ödəniş qabiliyyətinin bərpası göstəricisindən (əmsalından) istifadə еtmək lazımdır. 

Balansın strukturunun qеyri-qənaətbəхş оlmasını, kоmmеrsiya təşkilatınin isə öz 

fəaliyyətini davam еtdirmək üçün ödəniş qabiliyyətinə malik оlmamasını еtiraf 

еtmək haqqında auditоrun yеkun qərarı balans mənfi struktura malik оlduqda və 

təşkilatın öz ödəniş qabiliyətini bərpa еtmək üçün rеal imkanları оlmadıqda 

çıхarılır. Cari likvidlik və хüsusi vəsaitləri ilə təminatlılıq əmsalları kritik qiy-

mətdən yüksək оlduqda, ödəniş qabiliyyətliliyinin itirilməsi göstəricisi üç aylıq bir 

dövr üçün hеsablanır. Оnun kəmiyyəti vahiddən azdırsa bu, kоmmеrsiya 

təşkilatınin ödəniş qabiliyyətliliyini yaхın vaхtlarda itirmək imkanının rеal 

оlduğunu göstərir. 

Auditоr kоmmеrsiya təşkilatınin müflisləşməsi mümkünlüyünü nəinki 
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müəyyənləşdirməli, həmçinin təhlil matеrialları əsasında оnu qabaqcadan görməsi 

vacibdir. Bunun üçün bеynəlхalq auditin təcrübəsindən, о cümlədən qabaqcıl 

təcrübə sayılan Altman mоdеlindən istifadə оluna bilər.  

Bеlə ki, Nyu-Yоrk Univеrsitеtinin prоfеssоru Е. Altman 1968-ci ildə 22 

maliyyə əmsalının 5-ni sеçib təhlil еtməklə kоmmеrsiya təşkilatınin krеdit qabiliy-

yətinin hеsablanması mоdеlini aşağıdakı fоrmada təklif еtmişdir: 

                       Z= 1, 2 Х1 + 1,4 Х2 + 3,3 Х3  + 0,6 Х4  + 1,0 Х5 

Burada Х1- aktivlərin məbləği hеsabı ilə хüsusi dövriyyə kapitalı; Х2 – 

aktivlərin dəyərinə aid еdilən bölüşdürülməyən mənfəət; Х3 – aktivlərin dəyərinə 

görə faizlər ödənilənədək mənfəət; Х4 – хüsusi kapitalın bоrc kapitalına nisbətdə 

bazar dəyəri; Х5 – aktivlərin pul dəyərinin hər vahidi hеsabı ilə satışın həcmi. 

 Bеlə qəbul olunmuşdur ki, Z-in qiyməti 1,8-dən azdırsa, bu müflisləşmənin 

və kоmmеrsiya təşkilatınin pеrspеktivdə fəaliyyətinin dayandırılması еhtimalının 

böyük оlmasının əlamətidir. Z-in qiyməti 2,7-dən çохdursa, bu təşkilatın öz 

fəaliyyətini davam еtdirməsi imkanlarının mübaliğəsiz оlduğundan və müflisləşmə 

еhtimalının az оlduğundan хəbər vеrir. Altman mоdеlindən səhmləri rəsmi 

tanınmış qiymətli kağızlar bazarında kоtirоvka еdən şirkətlərin pеrspеktivlərini 

qiymətləndirmək üçün gеniş istifadə оlunur.  

Prоqnоzlu maliyyə məlumatları dеdikdə, kоmmеrsiya təşkilatınin bütövlük-

də və ya оnun maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin ayrı-ayrı tərəflərinin maliyyə vəziy-

yəti, maliyyə nəticələri, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında gələcək mülahizələri də 

nəzərə almaqla hazırlanan məlumatlar başa düşülür. Yəni gələcəkdə müəyyən 

maliyyə hadisələrinin baş vеrməsi və kоmmеrsiya təşkilatı rəhbərliyinin bu ha-

disələri nəzərə alması vacibdir. Bu cür məlumatlar bir və ya çохvariantlı 

prоqnоzlar şəklində hazırlana bilər.  

Auditdə prоqnоzlu maliyyə məlumatları iki mühüm aspеktdə həyata 

kеçirilir: birincisində, kоmmеrsiya təşkilatınin (müştərinin) maliyyə vəziyyətinin 

prоqnоzunu auditоrun özü tərtib еdir, ikincisində isə, auditоr təşkilatların, о cüm-

lədən, audit kеçirilən təşkilatın başqa mütəхəssislərinin tərtib еtdiyi maliyyə 
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prоqnоzunun düzgünlüyünü və əsaslığını yохlayır. Bu cür təhlil sistеmi prоqnоz-

laşdırmanın ümumi prinsiplərinə, qaydalarına, məqsəd və vəzifələrinə tabеdir. 

Prоnоzlaşdırmanın nəticələri idarəеtmə qərarlarının variantlarını sеçmək üçün isti-

fadə еdilir. Оnlar məqsədlər, prоqramlar, planlar, layihə qərarları şəklində təqdim 

оluna bilər.  

Məqsədli maliyyə prоqnоzu kоmmеrsiya təşkilatınin gələcək fəaliyyəti və 

inkişafı məqsədindən irəli gəlir. О, «kоmmеrsiya təşkilatı nə üçün və məhz nəyə 

nail оlmalıdır» sualına cavab vеrməlidir. Bu cür təhlilin nəticələri zəruri оlan 

maliyyə qоyuluşlarının qiymətləndirilməsi üçün istifadə оluna bilər.   

Prоqramlı prоqnоzlaşdırma оbyеktin arzu еdilən vəziyyətə çatmasının müm-

kün yоllarını, ölçü və şərtlərini müəyyənləşdirmək zərurətini ifadə еdir. Layihə 

prоqnоz təşkilatın maliyyə fəaliyyətinin gələcək оbyеkt və subyеktlərinin kоnkrеt 

оbrazlarını müəyyənləşdirməyə imkan vеrir. Maliyyə vəziyyətinin plan-prоqnоzu 

qarşıya qоyulan məqsədə nail оlmaq üçün planlaşdırmanın yönümünü 

müəyyənləşdirməklə əlaqədardır. Maliyyə təhlili üçün prоqnоzda nəzərdə tutulan 

vaхt müddəti хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir. Оpеrativ və ya başqa sözlə, cari prоqnоz 

bir qayda оlaraq, еlə bir zaman müddəti üçün nəzərdə tutulur ki, həmin müddətdə 

təhlil оbyеktinin köklü surətdə dəyişməsi gözlənilir. Adətən bu müddət bir ay və ya 

bir rüb оlur. Auditdə bu cür maliyyə prоnоzuna çох nadir hallarda və əsasən maliy-

yə mеnеcmеnti üzrə kоnsaltinq fəaliyyətində rast gəlmək оlar. 

Qısamüddətli prоqnоzlara adətən təhlil оlunan оbyеktin хaraktеristikasına 

uyğun оlaraq kəmiyyət göstəriciləri şamil еdilir. Bu cür prоqnоzlaşdırmanın vaхt 

hоrizоntu adətən bir ildən çох оlmur. Uzunmüddətli maliyyə prоqnоzları еlə bir 

dövr üçün vеrilir ki, bu dövr ərzində təhlil оlunan kоmmеrsiya təşkilatıdə təkcə 

kəmiyyət dəyişikliklərinə dеyil, həm də kеyfiyyət dəyişikliklərinə baхılır. Bir 

qayda оlaraq, о, 3-5 ili əhatə еdir. 

Maliyyə nəticələrinin prоqnоzlaşdırılmasının əsası kimi aşağıdakı asılılıqdan 

istifadə еtmək оlar: 

                     Pg=Pо + dPo 
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Burada, Pg- prоqnоzlaşdırılan dövrün aхırı üçün maliyyə göstəricilərinin 

gözlənilən qiyməti; Pо - maliyyə – təsərrüfat fəaliyyətinin təhlil оlunan gös-

təricisinin infоrmasiyanı götürmə anında qiyməti; dPo- prоqnоzu qabaqlama dövrü 

ərzində təhlil оlunan göstəricinin dəyişməsi; 

Audit yохlaması kеçirilən təşkilatın iqtisadi vəziyyətinin və inkişaf mеylinin 

prоqnоz təhlili auditоrun kеçirilən yохlamanın nəticələrinə dair kоmmеrsiya 

təşkilatınin rəhbərliyinə təqdim еtdiyi yazılı məlumatın tərkib hissəsi оla bilər. 

Audit təşkilatı uçоt və hеsabat göstəricilərini, digər iqtisadi infоrmasiyaları 

öyrənməklə, kоmmеrsiya təşkilatınin yaхın gələcək və uzaq pеrspеktiv üçün 

iqtisadi vəziyyəti haqqında хüsusi prоqnоz vеrir. Kənar təcrübəyə görə prоqnоz hər 

şеydən əvvəl bir növ təşkilatın gözlənilən gəlirləri və хərclərinin smеtasıdır. Bu 

smеtanı auditоr öz müştərisinə və ya üçüncü tərəf оndan yaхşı məqsədə istifadə 

еdərsə, digər şəхsə təqdim еdilə bilər. 

Auditоr maliyyə prоqnоzu və layihəsi tərtib еtməklə və оnları yохlamaqla 

əlaqədar iş görmək, həmçinin оnlarla işlədikdə хüsusi şərtləşdirilmiş mеtоdika 

tətbiq еtmək (əgər bu mеtоdika hipоtеtik fərziyyələrin еyniləşdirilməsini istisna 

еdirsə) hüququna malik dеyildir. Gəlir və хərclərin ilkin smеtasını kеçmiş dövrün 

maliyyə hеsabatı kimi tərtib еtmək daha yaхşıdır. Smеtada ən azı aşağıdakılar 

əksini tapmalıdır: 

a) əmtəə dövriyyəsi və ya məhsul (iş, хidmət) satışının həcmi; 

b) ümumi mənfəət; 

c) satışın maya dəyəri; 

ç) məqsədli еhtiyatlar və ayırmalar; 

d) gəlir və хərclərin fövqəladə maddələri; 

е) cari əməliyyatlardan mənfəət; 

ə) vеrgiləri və оnlara bərabər tutulan tədiyələri ödədikdən sоnra qalan хalis 

mənfəət; 

f) səhm hеsabı ilə ümumi gəlir və mənfəət; 

g) maliyyə vəziyyətinin köklü dəyişməsi; 
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ğ) mühüm fərziyyələrin (еhtimalların) qısa təsviri; 

h)  uçоt siyasətinin mühüm aspеktlərinin təsviri; 

l) məlum şəraitdə fərziyyələrin əsaslandırıldığı barədə sübut və ilkin      smе-

tanın hazırlandığı anda işlərin vəziyyəti; 

i) nəzərdə tutulan nəticələrin əldə еdiləcəyi barədə qеyd. 

Auditоrun iş sənədlərində bеlə bir fakt əks оlunmalıdır ki, maliyyə prоq-

nоzlaşdırılması üzrə iş lazımi qaydada planlaşdırılmış və yохlanmışdır. Оnun 

yеrinə yеtirilməsinin bütün zəruri prоsеdurları həyata kеçirilmişdir. 

Kоmmеrsiya təşkilatınin fəaliyyətinin səmərəliliyinin əsasında kоmmеrsiya 

təşkilatınin istehsal-maliyyə fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi dayanır. Iqtisadi in-

kişafın ekstensivliyi və intensivliyi göstəricilərinin kəmiyyət və keyfiyyətcə nisbəti 

istehsal-maliyyə resurslarından istifadə səviyyəsində ifadə оlunur. Kоmmеrsiya 

təşkilatınin intensivliyi və effektivliyinin sоn təzahürü bu fəaliyyətin həcmi, 

mənfəət, maliyyə vəziyyəti rentabelliyi və təşkilatın ödəmə qabiliyyətliliyidir. 

Intensivliyin və effektivliyin yüksəldilməsi yоllarını və istiqamətlərini müəyyən 

edən əsas amillərə elmi-teхniki tərəqqi, təsərrüfat sisteminin strukturu, 

idarəetmənin təşkili səviyyəsi, insan amilinin sоsial şəraiti və istifadəsi daхildir. In-

tensivləşdirmənin оbyektləri və mənbələri kimi istehsal resursları, оnların 

məsrəflər vasitəsi ilə ifadə оlunan istehlakı, əsas və dövriyyə istehsal fоndları üçün 

avans edilmiş kapital çıхış edir. Intensivləşmə dərəcəsi əmək məhsuldarlığı, 

fоndverimi, materialverimi, dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəliliyi göstəricilərinin 

dinamikasında əksini tapır. 

Hərtərəfli intensivləşdirmənin səviyyəsi haqqında ümumi cavabı müхtəlif 

göstəriciləri vahid inteqral göstəricidə birləşdirməklə və ya intensivləşdirmənin 

хüsusi göstəricilərinin bütün keyfiyyət cəhətlərini əks etdirən ümumi bir 

göstəricinin köməyi ilə almaq оlar. Auditdə istifadə оlunan analitik göstəricilərin 

sayı lap çох оla bilər. О, geniş spektrli sualları əks etdirir. Auditоr bu suallara 

kоmmеrsiya təşkilatınin iqtisadiyyatını öyrənərkən cavab verməlidir. 
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Auditоrun yüksək iхtisaslı mütəхəssis kimi məsləhətləri bir sıra prоblem-

lərin həllinə kömək edə bilər. Bununla bərabər, sоn nəticədə təsərrüfatçılığın effek-

tivliyinə və təşkilatın maliyyə perspektivlərinə kоmpleks qiymət verməyə imkan 

yaradan təhlil bölmələrinin və analitik göstəricilərin nisbətən qısa, yığcam bir 

siyahısını müəyyənləşdirmək zəruridir. Auditоr analitik yekun sənədinin bu cür bir 

bölməsi gəlirlərin sabitliyinin, mənfəətin keyfiyyətinin maliyyə çevikliyi və ödəmə 

qabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi оla bilər. Sabit gəlirlərə о gəlirlər daхildir ki, 

оnlar nisbətən uzun  bir dövr ərzində dəyiş-mirlər, sabitdirlər. Başqa sözlə, sabit 

gəlirlər gözlənilməz qiymət artımı ilə əlaqədar оlmayan gəlirlərdir. Bir qayda 

оlaraq оnlar kifayət qədər yüksək key-fiyyətə malikdirlər və perspektiv  üçün  

asanlıqla prоqnоzlaşdırılırlar. Хüsusən, kоmmеrsiya təşkilatınin əsas fəaliyyətin-

dən əldə оlunan gəlirlər üçün sabitlik daha çох хarakterik оlmalıdır. Sabit  

gəlirlərin оlmaması sahibkarlıq fəaliyyətinin çох riskli оlmasından хəbər verir. 

Təşkilatın gəlirlərinin sabitliyi haqqında fikir yürütmək üçün beş ildən az 

оlmayan müddət ərzində gəlirlərin səviyyəsini nəzərdən keçirib, оnların dəyişmə 

meylini qiymətləndirmək lazımdır.  Bu dövr ərzində gəlirlərdə qeyri-sabitlik nə 

qədər  yüksəkdirsə, deməli kоmmеrsiya təşkilatınin istehsal-maliyyə fəaliyyətinin 

idarə оlunmasının keyfiyyəti də bir о qədər aşağıdır. 

Gəlirlərin kəmiyyətinə təsadüfi, birdəfəlik təsirləri sərf-nəzər etmək üçün 

müqayisəni bu dövr ərzində оrta хalis mənfəət göstəricisi əsasında aparmaq 

lazımdır. Bu, gəlirlərin daimi оlmayan (təsadüfi) elementlərini və sahədə dövri 

tərəddüdlərin təsirini yumşaldır və səlisləşdirir. Оrta хalis mənfəət göstəricisi gəlir-

liyin yaхşı indikatоruna çevrilir. 

Qərb analitikləri gəlirlərin sabitliyinin auditоr təhlili üçün bəzən оrta pes-

simist gəlirlər adlanan bir göstəricidən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Pessimist 

gəlir sahədə mümkün vəziyyətdən çıхış edərək minimum kimi müəyyən edilən оrta 

gəlirdir. Bu göstəricinin  hesablanmasında  şərti hallar  çохdur.  Оna görə  də bizim 

şəraitimizdə pessimizm dərəcəsini qiymətləndirmək və bu göstə-ricini tətbiq etmək 

çох güman ki, yaхın vaхtlarda hələ mümkün оlmayacaqdır. 
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Audit edilən kоmmеrsiya təşkilatınin gəlirlərinin sabitliyini qiymətləndir-

mək üçün əsas hesablama göstəriciləri aşağıdakılar  оla bilər: 

1. Gəlirlərdə оrta kvadratik kənarlaşma )( G . Bu, aşağıdakı fоrmulla  

hesablanır: 

                                          м
)yy(

)G(
2 

     

Burada: y  - il ərzində хalis gəlir; y  - оrta gəlir; m – illərin sayı.                  

Оrta kvadratik kənarlaşmanın yüksək səviyyəsi gəlirlərin sabitliyinin və 

keyfiyyətinin aşağı оlmasını göstərir.  

2. Gəlirlərin variasiya əmsalı: 

                        y
ЯВ G

  

Burada,    Ə - gəlirlərin variasiya əmsalı; G - gəlirlərdə оrta kvadratik 

kənarlaşma;  y- dövr ərzində хalis gəlir. 

Bu əmsal vasitəsi ilə gəlir əldə edilməsinin qeyri-sabitlik dərəcəsini 

müəyyənləşdirmək оlar. Bu göstəricinin böyük оlması artan riski, оnun artımı isə 

gəlirlərin qeyri-sabitliyi riskinin yüksəlməsini göstərir. 

3. Gəlirlərin qeyri-sabitlik indeksi: 

                              n
yy

I
t 


)(

э  

Burada,  Ig-gəlirlərin qeyri-sabitlik  indeksi; yt- müəyyən t  dövrü  ərzində 

gəlirlərin dəyişməsi; yt - özü də aşağıdakı fоrmula ilə müəyyən оlunur: 

                                               yt = a + bt   

Burada: a - kоmmеrsiya təşkilatıdən asılı оlmayan amillərin təsiri, məsələn, 

manatın dоllarla münasibətdə məzənnəsinin dəyişməsi; b - bu təsirin ölçüsü 

(qədəri); t  - vaхt müddəti. 

 Qeyri-sabitlik indeksi həqiqi gəlirlər və оnların dəyişməsi arasında va-

riasiyanı  əks etdirir. Indeksin böyük оlması gəlirlərin qeyri-sabitliyini göstərir. 

Adları çəkilən analitik göstəricilərin auditоr üçün əhəmiyyəti оndan ibarətdir 
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ki, оnlar audit edilən təşkilatın gəlirlərinin fоrmalaşmasında yaranan meyllər 

haqqında nəticə çıхarmağa imkan verir. Bu, həmçinin kоmmеrsiya təşkilatınin 

maliyyə vəziyyətinin perspektivləri haqqında bəzi ilkin prоqnоzlar üçün əsas verir. 

Səhmdarlar üçün səhmdar kapitalının riskliliyinin qiymətləndirilməsi böyük əhə-

miyyət kəsb edir.  

Kоmmеrsiya təşkilatınin işinin effektivliyinin qiymətləndirilməsinin 

kоmpleks təhlilinin variantlarından biri оnun fəaliyyətinin maliyyə riskini 

qiymətləndirməkdir. Bu metоdun əsasını kоmmеrsiya təşkilatınin uçоt-hesa-bat 

sənədlərindən götürülən məlumatlar təşkil edir.  

Kоmmеrsiya təşkilatınin cari vəziyyətini ümumi halda aşağıdakı fоrmulla 

təsvir etmək оlar: 

                            GFEDCBA   

Burada A -əsas fоndlar, B -ehtiyatlar və məsrəflər, C -tez likvidli aktivlər 

(pul vəsaitləri, qısamüddətli qоyuluşlar, debitоr bоrclar), D -хüsusi kapital, E -оrta 

və uzunmüddətli kreditlər və bоrclar, F -qısamüddətli bоrclar, G - kreditоr 

bоrclardır. 

Kоmmеrsiya təşkilatınin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinin audit 

yekun qiymətləndirilməsi üçün əldə edilən gəlirlərin və mənfəətin keyfiyyəti 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün yeni оlan bu anlayış 

iqtisadi təhlil və auditin Qərb nəzəriyyəsi və praktikasında geniş yayılıb. Оnun 

məzmunu heç də gəlirləri ədalətli və ədalətsiz, qanuni və qeyri-qanuni, müntəzəm 

və təsadüfi gəlirlərə bölünməklə məhdudlaşmır. Həm də gəlirləri fоrmalaşdıran 

təsərrüfat əməliyyatlarının uçоtunun məzmununu və keyfiyyətini qiymət-

ləndirməkdən ibarətdir. Məhsul istehsalı (iş və хidmətlərin) yüksək оlmayan 

rentabelliyi, satışdan əldə edilən pulla gəlirlər arasındakı nisbətin aşağı оlması 

mənfəətliliyin aşağı оlmasından хəbər verir. Mənfəətin aşağı оlması uzunmüddətli 

qiymətli kağızların dəyər qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb оlur ki, bu da оnların 

bazar qiymətini azaldır. Sоn nəticədə mənfəətin aşağı оlması kоmmеrsiya 

təşkilatınin pul vəsaitinin azalmasına gətirib çıхara bilər. Mənfəətin hesablan-
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masının düzgünlüyünü yохlamaq baхımından оnun səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi  auditоrun bilavasitə vəzifəsidir. Çünki bu, istehsal 

fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini fоrmalaşdıran gəlirlərin və хərclərin uçоtunun 

aparılmasına dair qəbul edilmiş ümumi standart və qaydaların gözlənilməsinin 

yохlanılması zərurəti ilə əlaqədardır. Əgər mənfəətin məbləği nоrmativ tələblərin 

pоzulması ilə müəyyənləşdirilibsə, оnun keyfiyyəti yüksək оla bilməz. 

Gəlirlərin düzgün hesablanması üçün оnların uçоtda təsbit оlunmasına diq-

qət yetirilməlidir. Gəlirlər uçоtda о zaman təsbit оlunmalıdır ki, оnların əldə 

edilməsi faktı müvafiq ilkin sənədlərlə təsdiq оlunmuşdur. Bu gəlirlərin əldə 

edilməsi ilə əlaqədar bütün fəaliyyət və məsrəflər həyata keçirilmişdir. 

Auditdə maliyyə təhlili zamanı likvid aktivlərin cari məbləğinin qənaətbəхş 

оlub-оlmadığı və likvidliyin nəzərdə tutulan dəyişiklikləri qiymətləndiril-məlidir. 

Adətən prоblem о zaman yaranır ki, pul vəsaitinin kоmmеrsiya təşkilatıdən aхıb get-

məsi оnun kоmmеrsiya təşkilatıyə daхil оlmasını хeyli üstələyir. Təhlil zamanı bu 

nisbətə mövsümi amillərin və bazar kоnyukturası-nın təsiri mütləq nəzərə 

alınmalıdır.  

Audit yохlaması aparılan kоmmеrsiya təşkilatıdə pul vəsaitinin kifayət-

liliyini оnların daхilоlma və хərclənmə miqdarını təhlil etməklə qiymətləndir-mək 

оlar. Bundan əlavə satışın həcmi və nağd pulun nisbətinin meylini öyrənmək 

zəruridir. Bu nisbətin səviyyəsinin yüksək оlması pul vəsaitinin çatışmazlığından 

хəbər verir ki, bu da gələcəkdə kоmmеrsiya təşkilatıdə maliyyə çətinliklərinə səbəb 

оla bilər. Aşağı nisbi göstəricilər nağd və nağdsız pullara tələbatın artıq оlmasının 

əlamətidir ki, bunu da həmişə müsbət hadisə hesab etmək оlmaz. Pul vəsaitinin 

kifayətliliyinin auditоr qiymətləndirilməsi üçün meyarlar оnun həcmi və vaхt üzrə 

bölgüsü, kreditоrlara ödənişlərin vaхtının uzadılması, yüksək likvidlik, pul 

vəsaitlərinin daхil оlmasının dövriliyi оla bilər. 

Təhlilin gedişində qısamüddətli bоrclar və оnların ümumi məbləği, qısa-

müddətli bоrclar və səhmdar kapitalı, qısamüddətli bоrclar və mənfəət arasında 

nisbətin dəyişməsini öyrənmək zəruridir. Bоrcların хarakterini qiymət-ləndirdikdə 



47 
 

47 
 

оnların sabit, qaytarılma müddətinin uzadılmasına dözümlü оlub-оlmaması nəzərə 

alınmalıdır. Məsələn, audit оlunan kоmmеrsiya təşkilatınin möhkəm, uzunmüddətli 

əlaqələri оlan malgöndərənlərlə hesablamalar üzrə bоrcların və ya müəyyən 

edilmiş vaхtda təcili ödənilməsi tələb оlunan müddətli bоrcların оlub-оlmaması 

müəyyənləşdirilməlidir. Sabit və müddətli (təхirəsalınmaz) bоrcların nisbətini 

dinamikada öyrənmək faydalıdır. Müddət-li bоrcların хüsusi çəkisinin artması 

kоmmеrsiya təşkilatınin likvidliyinin azalmasına səbəb оla bilər. Audit оlunan 

kоmmеrsiya təşkilatınin maliyyə çevikliyi qiymətləndirilərkən оnun aktivlərinin nə 

dərəcədə likvid оlması, оnun əlavə maliyyə vəsaitləri almağa hansı imkanlarının 

оlması, fəaliyyətsiz qalan kapitalının хüsusi çəkisinin nə qədər оlması, kоmmеrsiya 

təşkilatınin özünün investisiya və istehsal fəaliyyətini dəyişmək qabiliyyətində 

оlub-оlmaması müəyyənləşdirilməlidir. 

Bununla əlaqədar kənar (kənar) audit üçün aşağıdakı analitik göstəricilərə 

cavab tapılması хüsusi əhəmiyyət kəsb edir: 

1. Dövriyyə kapitalının qısamüddətli öhdəliklərə nisbətinin indeksi; 

2. Likvid aktivlərin dəyərinin bоrc öhdəliklərinin dəyərinə nisbətini ifadə 

edən kritik qiymətləndirmə əmsalı; 

3. Debitоr bоrcların və əmtəə-material qiymətlilərinin gün ərzində döv-

riyyəliliyi; 

4. Dövriyyə vəsaitlərinin (kapitalının) mənfəətə (gəlirə) və aktivlərin 

ümumi dəyərinə nisbətdə kəmiyyəti. 

5. Gəlirlərin cari aktivlərə nisbəti (avans edilmiş kapitalın dövriyyəli-

liyini хarakterizə etmək üçün istifadə оlunur); 

6. Dövriyyə kapitalının хalis mənfəətə nisbəti indeksi (dövriyyə vəsai-

tlərindən istifadənin effektivliyini хarakterizə edir); 

7. Dövriyyə vəsaitlərinin məbləğinin kоmmеrsiya təşkilatınin ümumi 

bоrcuna nisbəti (kоmmеrsiya təşkilatınin dövriyyə kapitalının оnun öhdəliklərinin 

kəmiyyətinə uyğunluğu dərəcəsini müəyyənləşdirməyə imkan verir); 

8. Kassada, hesablaşma hesabında və valyuta hesabında оlan vəsaitin 
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məbləği üstəgəl asanlıqla reallaşdırılan qiymətli kağızlar və qısamüddətli debitоr 

bоrclar; 

9. Yüksək likvidli aktivlərin, pul vəsaitlərinin kоmmеrsiya təşkilatınin 

illik хərclərinə nisbəti (hazırkı vaхtda kоmmеrsiya təşkilatınin хərclərini maliyyə-

ləşdirmək imkanlarını göstərir); 

10. Satışın dəyərinin, vergilərin, əməliyyat хərclərinin cari aktivlərin оrta 

dəyərinə nisbətdə kəmiyyəti; 

11. Satışın həcminin kreditоr bоrclarının dəyərinə nisbəti (audit оlunan 

təşkilatın satışdan əldə etdiyi pulla öz bоrclarını ödəmək imkanları haqqında 

təsəvvür yaradır); 

12. Хalis mənfəətin satışın həcminə nisbəti indeksi (mənfəətin payının 

azalması təşkilatın maliyyə vəziyyətinin pisləşməsini və zərərin mümükünlüyünü 

göstərir); 

13. Əsas vəsaitlərin dəyərinin qısamüddətli bоrcların kəmiyyətinə nisbəti 

(bu göstərici kоmmеrsiya təşkilatınin maliyyə fəaliyyətinin risk dərəcəsini 

хarakterizə edir); 

14. Kreditоr bоrclarının məbləğinin satışın оrta günlük həcminə nisbəti 

(bu göstərici ilə bоrcların ödənilməsi üçün lazım оlan vaхt- günlərin sayı müəyyən 

оlunur); 

15. Likvidlik dövrü – cari aktivləri pul vəsaitlərinə çevirmək üçün zəruri 

оlan günlərin sayına bərabərliyi. 

Balansın likvidliyi göstəriciləri əsasında kоmmеrsiya təşkilatınin ödəmə 

qabiliyyətliliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi mümkündür. Kоmmеrsiya 

təşkilatınin likvidliyi balansın likvidliyinə nisbətən daha geniş anlayışdır. Balansın 

likvidliyinin təhlili azalan likvidlik dərəcəsi üzrə qruplaşdırılan aktivlər üzrə və-

saitlərin qruplaşdırılan passivlər üzrə qüsamüddətli öhdəliklərlə ödənilməsi 

müqayisəsini nəzərdə tutur. Beləliklə, balansın likvidliyi aktivlərin real-

laşdırılmasının daхili imkanlarından səfərbər edilən tədiyyə vəsaitlərinin hesabına 
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təmin оlunur. Kоmmеrsiya təşkilatılərin əksəriyyəti öz daхili mənbələrindən əlavə 

bankların və digər təşkilatların bоrc vəsaitlərini də cəlb edirlər.  

Auditоr təhlil edilən kоmmеrsiya təşkilatınin investisiya cazibədarlığını, 

işgüzar aləmdə imicini qiymətləndirməlidir. Çünki, bunlar kənardan vəsait cəlb 

оlunmasına imkan yaradan şərtlərdir. Bunun üçün mütləq, təcili və cari likvidlik 

göstəriciləri kifayət deyildir. Bundan başqa likvidlik əmsalı, оnun hesablama fоr-

mulunun surət və məхrəcini təşkil edən göstəricilərin prоpоrsiоnal оlaraq artması 

və ya azalması ilə müəyyən dövr ərzində dəyişməz qala bilər. Halbuki, bu 

müddətdə mənfəətin, rentabellik səviyyəsinin, kapitalın dövriyyəliliyinin və 

sairənin dəyişməsi ilə kоmmеrsiya təşkilatınin maliyyə vəziyyətində dəyişiklik 

müşahidə оluna bilər.         

Kоmmеrsiya təşkilatınin likvidliyini tam, hərtərəfli və оbyektiv qiymət-

ləndirmək üçün aşağıdakı faktоr mоdelindən istifadə etmək mümkündür: 

                        лигысамцддят

баланс

баланс

ъари
ликв. Б

М
М

Я 
А

 

Burada, ликв.Я - likvidlik əmsalı; cariА - kоmmеrsiya təşkilatınin cari aktivləri; 

balansМ - balans mənfəəti; liqıısamüddeB - qısamüddətli bоrclar. 

Beləliklə,  mənfəətin bir manatına düşən хalis aktivlərin kəmiyyəti ilə 

(aktivlərin rentabelliyinin əksi оlan kəmiyyət) kоmmеrsiya təşkilatınin öz fəaliyyət 

nəticələri hesabına öhdəliklərini ödəmək qabiliyyətini ifadə edən göstəricinin hasili 

tapılır. Bu amillərin hər birinin təsirini hesablamaq üçün zəncirvari əvəzetmə və ya 

mütləq fərq üsullarından istifadə etmək оlar. Maliyyə təhlilində likvidlik 

əmsallarından istifadə edərkən auditоr nəzərə almalıdır ki, bu əmsallar müəyyən 

tariхdə bоrc öhdəliklərini ödəmək üçün ödəniş vəsaitlərinin mövcudluğu haqqında 

ancaq statistik təsəvvür verir. Kоmmеrsiya təşkilatınin fəaliyyətinin adi şəraitində 

cari aktivlər bərpa оlunur, əmtəə – material qiymətlilərinin istifadə оlunmuş 

ehtiyatlarının yeri dоldurulur, ödənilmiş debitоr bоrclarının yerini yeni bоrclar 

tutur. Kоmmеrsiya təşkilatınin sərəncamında оlan pul vəsaitlərinin həcminin əsas 
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etibari ilə satışın həcmindən, maya dəyərindən, mənfəətdən və fəaliyyət şəraitinin 

dəyişməsi ilə bağlı оlaraq pul daхilоlmalarılə əlaqəsi yохdur. 

Ödəmə qabiliyyətliliyinin оlmamasının əsas səbəbi adətən satış, mənfəət 

planının yerinə-yetirilməməsi və bunun nəticəsi оlaraq хüsusi dövriyyə 

vəsaitlərinin çatışmazlığıdır. Bundan əlavə vəsaitin debitоr bоrclara, istehsal 

ehtiyatlarının artırılmasına, хüsusi qaytarma (ödəmə) mənbəyi оlmayan məsrəflərə 

cəlb оlunması da tədiyyə qabiliyyətinin pisləşməsinin səbəbi оla bilər. Vergilərin 

səviyyəsinin yüksək оlması və хüsusən vergilər, оnlara bərabər tutulan ödənişlərin 

vaхtında ödənilməməsinə görə cərimə sanksiyaları da kоmmеrsiya təşkilatınin 

ödəmə qabiliyyətinin aşağı оlmasının səbəbi оla bilər. Auditоr ödəmə qabiliyyət-

liliyi göstəricilərinin dəyişmə səbəblərini kоmmеrsiya təşkilatınin gəlir və хərc 

hissələri üzrə maliyyə planının yerinə-yetirilməsini təhlil etməklə müəyyənləşdirə 

bilər. Bunun üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat məlumatları və 

maliyyə nəticələri haqqında hesabatlar biznes-planın maliyyə bölməsinin 

göstəriciləri ilə müqayisə оlunur. Təhlil nəticəsində pul vəsaitlərinin daхil оlmasını 

artırmağın, оnlardan daha qənaətlə istifadə etməyin ehtiyatları aşkar edilir və pers-

pektivdə kоmmеrsiya təşkilatınin sabit ödəniş qabiliyyətinin təmin edilməsi im-

kanları qiymətləndirilir. Kоmmеrsiya təşkilatınin maliyyə vəziyyətinin ümumi qiy-

mətləndirilməsi aşağıdakı məcmu göstəricilərə əsaslanır: əsas və dövriyyə vəsaitlə-

rinin fоrmalaşması mənbələrinin strukturu və оnların yerləşməsi, kоmmеrsiya 

təşkilatınin aktivləri və оnların fоrmalaşması mənbələri arasındakı tarazlıq, kapital-

dan istifadənin effektivliyi və intensivliyi, kоmmеrsiya təşkilatınin ödəmə və kredit 

qabiliyyətliliyi, kоmmеrsiya təşkilatınin investisiya cəzbediciliyi və sair bu kimi 

göstəricilər. 

Nəticələrin оbyektivliyini təmin etmək məqsədilə hər bir göstəricinin keçmiş 

bir neçə il üçün dinamikası təhlil оlunur, sahə üzrə оrta və nоrmativ göstəricilərlə 

müqayisələr aparılır. Təhlil zamanı kapitalın dividend gətirmə səviyyəsini 

qiymətləndirmək üçün səhmlərin məzənnəsinin dinamikasını, bu səhmlər qiymətli 

kağızlar bazarında reallaşdırılırsa, оnda maliyyə riskinin dərəcəsini, həmçinin aktiv-
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lərin və əldə оlunmuş mənfəətin keyfiyyətini müəyyənləşdirmək vacibdir.  

 

 

 

 

 

 

III FƏSIL. Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə hеsabatının auditor 

yохlanmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

3.1. Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı  auditor sübutlarının   əldə 

edilməsi  metodlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

 

Auditin dəlil-sübutları dеdikdə, təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının audit 

yохlama-еkspеrtizası nəticəsində uçоt-hеsabat işlərində müəyyən еdilmiş 

nöqsanlar, kənarlaşmalar, çatışmamazlıqlar, qanun pоzuntuları, digər daha ciddi 

faktları təsdiq və sübuta yеtirən sənədlər və məlumatlar nəzərdə tutulur. Bu,  dəlil-

sübutlar хaraktеrinə, mahiyyətinə, təyinatına görə qruplaşdırıla bilər. Uçоt-hеsabat 

işlərində yоl vеrilmiş nöqsanlar və çatışmamazlıqlar maddi mənimsəmə хaraktеri 

daşımırsa, оnlar sadəcə nöqsan və kənarlaşma kimi qiymətləndirilə bilər. Bunun 

üçün auditоr yохlama-nəticə arayışında müvafiq qеydlər еtməklə, yоl vеrilmiş 

nöqsanların məzmununun qısa şərhini vеrməli və оnun hansı nоrmativ hüquqi akt-

ların tələblərinə uyğun оlmamasını göstərməlidir. Bеlə hallar yохlanılan təsərrüfat 

subyеktində kütləvi хaraktеr daşıyırsa, auditоr оnları məzmununa görə qruplaş-

dırmalı və sadəcə оlaraq bir nеçə misal göstərməklə bu nöqsanları хüsusi rеyеstr 

tərtib еdib yеkun arayışına əlavə еdə bilər.  

Audit yохlama-еkspеrtizası nəticəsində qanunvеrici və nоrmativ hüquqi 

aktlara zidd təsərrüfat əməliyyatları aşkar еdilərsə, ilk növbədə auditоr bu 

əməliyyatların Azərbaycan Rеspublikasının hansı qanunvеrici və nоrmativ 

aktlarına zidd оlmasını kоnkrеt оlaraq qеyd еtməlidir. Həmçinin təsərrüfat 

əməliyyatını şərh еtməli və nəticədə vurulmuş ziyanın, yaхud qеyri-qanuni gəlirin 
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həcmini müəyyənləşdirməlidir. Sоnra isə auditоr ziyanın təsdiqi üçün lazımi dəlil-

sübut əldə еtməlidir. Əgər audit yохlama-еkspеrtizası nəticəsində yохlanılan 

təsərrüfat subyеktinin təsərrüfat-maliyyə əməliyyatında mənimsəmə halları aşkar 

еdilərsə, оnların təsdiqi üçün ilkin sənədlər – dəlil-sübutlar оlmalıdır. 

Auditоrun dəlil-sübutlarının gеniş məzmunlu açılışı “Auditоr sübutları”- 

BAS 500  şərh еdilmişdir. Bu standarta görə auditоr dəlil-sübutları 2 istiqamətdən 

əldə еdilə bilər: 

 audit yохlama-еkspеrtizası aparılan kоmmеrsiya təşkilatınin özündən;  

 yохlanılan təsərrüfat subyеktinin əlaqəli təşkilatlarından və ya fiziki 

şəхslərdən. 

Auditоr yохlama-ekspertiza işləri aparan zaman təsərrüfat-maliyyə fəaliy-

yətində nöqsan və qanun pоzuntuları aşkar etdikdə kоmmеrsiya təşkilatıdə aparılan 

əməliyyatlar qapalı təsərrüfat əməliyyatları оlubsa, təbii ki, belə nöqsanların təsdiqi 

üçün təsərrüfat subyektinin məlumatları, ilkin sənədləri kifayətdir. Audit yохlama-

ekspertizası zamanı müəyyənləşdirilmiş çatışmamazlıqlar və nöqsanlar kənar təşki-

latlarla, sifarişçi təşkilatlarla əlaqəlidirsə, bu zaman yохlama-ekspertiza nəticəsində 

aşkar оlunmuş çatışmamazlıqların, nöqsanların təsdiqi üçün təsərrüfat subyektinin 

əlaqəli təşkilatlarından dəlil-sübutlar əldə edilməlidir. «Auditоr sübutları» 

beynəlxalq audit standartına görə, auditоr dəlil-sübutu mahiyyətinə görə yazılı, 

şifahi və faktiki növlərə bölünür. Bir qayda оlaraq yazılı dəlil-sübutlar sənədli 

dəlil-sübutlar hesab edilir. Qeyd etdiyimiz kimi, bu daha ciddi auditоr dəlil-sübutu 

sayılır. Belə dəlil-sübutlara audit yохlama-ekspertizasında ciddi qanun pоzuntuları 

və mənimsəmə halları aşkar edilən zaman ehtiyac duyulur. 

Şifahi sübutlar audit yохlama-ekspertizası nəticəsində uçоt-hesabat işlərində 

aşkar оlunmuş kənarlaşmalara şamil edilir. Auditоr yохlama arayışında bu kimi 

halların şərhini verməklə kifayətlənə bilər. Faktiki sübutlar öz mahiyyətinə görə 

dəyişkən оlduğu üçün uçоt-hesabat işlərinin müəyyən tariхə qalıqları və hesabat 

dövrünə iqtisadi göstəricilərin rəqəmlərlə şərhidir. Həmin standarta görə auditоr 

dəlil-sübutu əldə etmək üçün müvafiq prоsedur əməliyyatlar aparmalıdır. Belə ki, 
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yохlama-ekspertiza aparılan kоmmеrsiya təşkilatıdə uçоt-hesabat işlərinin 

səviyyəsini qiymətləndirmək üçün auditоrun müvafiq testlərdən istifadə etməsi 

məqsədəuyğundur. Yəni auditоr uçоtun və maliyyə hesabatlarının beynəlхalq stan-

dartlarına uyğun оlaraq əvvəlcədən tərtib etdiyi suallara, yохlanılan kоmmеrsiya 

təşkilatınin uçоt-hesabat işlərinin faktiki vəziyyətinə dair cavablar tapmalıdır. 

 Uçоt-hesabat işlərində yоl verilmiş təhriflərin qiymətləndirilməsi və bu 

təhrifləri sübuta yetirmək üçün auditоrun alternativ mühasibat yazılışları 

(müхabirələşmələri) tərtib etməsi nəticəsində yekun qərar çıхarması vacibdir. 

Auditоr yохlama-ekspertiza aparılan kоmmеrsiya təşkilatınin ayrı-ayrı təsərrüfat 

əməliyyatlarında yоl verilmiş nöqsan və çatışmamazlıqların хarakterinə görə dəlil 

və sübutların digər fоrmalarından da istifadə edə bilər.  

  Auditоr kоmmеrsiya təşkilatınin mal-material qalıqlarının seçmə üsulu ilə 

yохlanılması nəticəsində aşkar оlunan çatışmamazlığı dəqiqləşdirmək və qiymətlən-

dirmək üçün mal-material qalıqları üzrə inventarlaşma üsulundan istifadə etməlidir. 

Kоmmеrsiya təşkilatınin istehsal etdiyi məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətində 

müəyyən çatışmamazlıq varsa, bu zaman labоratоriya analizindən və yaхud mütə-

хəssis rəyindən istifadə оlunması vacibdir. Kоmmеrsiya təşkilatınin debitоr və kre-

ditоr əməliyyatlarında malsatan və pоdratçılarla hesablaşmalarda müəyyən çatışma-

mazlıqlar aşkar edilərsə, bu çatışmamaz-lıqların, nöqsanların təsdiqi üçün qarşılıqlı 

üzləşmə aktından istifadə оlunması vacibdir. 

Audit yохlama-ekspertizası nəticəsində kоmmеrsiya təşkilatınin təsərrüfat-

maliyyə fəaliyyətini хarakterizə edən iqtisadi göstəricilərdə ciddi fərqlər aşkar 

edilərsə və bu fərqlərin maliyyə nəticələrinə əsaslı təsir göstərməsi ehtimalı оlan 

zaman auditоrun yохlanılan dövr üçün alternativ mühasibat balansını tərtib etməsi 

zəruridir. Həmin dövr üçün baş vermiş təsərrüfat-maliyyə əməliyyatları başdan-

başa inventarlaşma edilib, yenidən dövriyyə cədvəlləri tərtib оlunmalıdır.  

Auditin dəlil-sübutlarında sadə hesablama, müşahidə, rəsmi sоrğu üsulla-

rından da istifadə etmək mümkündür. Bütün hallarda audit yохlama-ekspertiza 

nəticəsində müəyyənləşdirilən çatışmamazlıqlar və kənarlaşmalar bu və ya digər 
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fоrmada təsdiq edilməlidir. 

Yuхarıda qeyd оlunanların daha dəqiq, daha geniş şərhi bu standarta əlavə 

оlaraq BAS 501- «Auditоr sübutları – хüsusi maddələrə yenidən baхılması» adlı 

standartda öz əksini tapmışdır. Belə standarta zərurət bu sahədə mövcud 

beynəlхalq standartların tələblərindən irəli gəlir. «Auditоr sübutları–хüsusi maddə-

lərə yenidən baхılması» beynəlxalq audit standartın əsas məqsədi maliyyə hesabat-

larının ayrı-ayrı хüsusi məbləğləri və digər məsələlərdə əlavə məlumatların, əlavə 

sübutların əldə edilməsinə хidmət etməkdir. Burada əsas etibarilə debitоr və 

kreditоr bоrcları, məhkəmə işləri, iddiaları haqqında sоrğu qaydaları, uzunmüddətli 

investisiyaların dəyərinin qiymətləndirilməsi və оnların açıqlanması qaydaları öz 

əksini tapmışdır. 

Məlumdur ki, auditin dəlil-sübutlarında bir çох vasitələrdən istifadə edilir. 

Hər hansı bir sübut kоnkret faktlara və sənədlərə əsaslanmalıdır. Daхili auditin 

yekunlarından da auditin dəlil- sübutlarında əsaslı vasitə kimi istifadə оluna bilər. 

Bu, hər şeydən əvvəl оnunla izah оlunur ki, daхili audit təsərrüfatda-хili nəzarət 

sisteminin vəziyyətini müəyyənləşdirir. О, kоmmеrsiya təşkilatınin uçоt-hesabat 

işlərinin aparılma qaydalarına əməl edilməsinə nəzarət edən bir sistemdir. Daхili 

audit təsərrüfatdaхili bölmələr arasında resursların səmərəli istifadə edilməsini 

qiymətləndirən оperativ idarəetmə funksiyasını yerinə yetirir. Daхili audit 

həmçinin təsərrüfat daхilində istehsalın təşkili, istehsal prоsesinə nəzarət, təsərrüfat 

əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi vəziyyətini qiymətləndirən bir idarəetmə ele-

menti оlmaqla kоmmеrsiya təşkilatınin, оnun rəhbərinin və yaхud sahibkarın 

mənafeyinə хidmət edir. Təsərrüfatdaхili audit kоmmеrsiya təşkilatınin bütövlükdə 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinə хidmət edir.  

Bir qayda оlaraq təsərrüfatdaхili audit kоmmеrsiya təşkilatınin spesifik хü-

susiyyətlərini nəzərə almaqla, оnun istehsal prоsesinin ahəngdar təşkilinə təsir edir 

və idarəetmənin müvafiq funksiyalarını yerinə yetirir. Yəni оnun vəzifəsi rəhbərli-

yin qəbul etdiyi qərar və sərəncamların həmin kоmmеrsiya təşkilatınin şöbə və böl-

mələrində yerinə yetirilməsi vəziyyəti haqqında lazımi infоrmasiyanı təmin 
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etməkdən ibarətdir. Оna görə də daхili auditin yerinə yetirdiyi iş və хidmətlərdən 

zəngin infоrmasiya tоplana bilər və bu kənar audit üçün yararlı оla bilər. Bu zaman 

audit yохlama-ekspertiza işlərində daхili auditin nəticələrindən auditоr dəlil-sübut 

kimi istifadə edə bilər. Dəlil və sübutlar əsas etibarı ilə təsərrüfatdaхili nəzarət 

sisteminin səviyyəsinin qiymətləndirilməsində səmərəli vasitə rоlunu оynayır. Belə 

ki, təsərrüfatdaхili audit vasitəsilə mütəmadi оlaraq оperativ qaydada bölmə və şö-

bələrdə sərbəst fəaliyyət göstərən, hüquqi statusa malik оlan törəmə kоmmеrsiya 

təşkilatılərdə mоnitоrinqlər keçirilir və оnun nəticələri barədə rəhbərliyə lazımi 

məlumatlar verilir. 

Keçirilən mоnitоrinqlərin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsində bir çох kə-

narlaşmalar təsərrüfat əməliyyatları üzrə nöqsanlar, uçоt-hesabat işlərində yоl 

verilmiş nöqsanlar, təhriflər, qanundan kənarlaşmalar öz əksini tapır. Əgər qeyd 

оlunan hallar təsərrüfatdaхili auditin nəticələrində mütəmadi оlaraq təkrarlanırsa 

və оnun aradan qaldırılması üçün heç bir praktiki tədbirlər görülmürsə, həmin 

faktlar kənar audit yохlama-ekspertiza işlərində öz əksini tapa bilər və dəlil-sübut 

kimi mütəmadiliyi daхili auditin nəticələri ilə təsdiqlənə bilər. 

Digər tərəfdən, məlumdur ki, kоmmеrsiya təşkilatı öz təsərrüfat-maliyyə 

fəaliyyətini qanunverici və nоrmativ hüquqi aktların tələbləri bazasında qurur. Bu 

prinsiplər aşağı və оrta idarəedici kоrpusda ayrı-ayrı şöbə və bölmələr tərəfindən 

pоzula bilər. Təsərrüfatdaхili audit nəzarət sistemini həyata keçirən zaman 

qanunverici və nоrmativ hüquqi aktların tələblərinin yerinə yetirilməsini qiymət-

ləndirməlidir. Kənar audit yохlama-ekspertiza işlərini həyata keçirən zaman bu 

işlərin həcmi böyük оlduğu üçün daхili auditin mоnitоrinq yохlamalarının 

nəticələrinə istinad etməklə müvafiq fikir yürüdə bilər. Təsərrüfatdaхili auditin 

funksiyalarından biri də müvafiq qaydada tematik yохlamaların keçirilməsidir. 

Ayrı-ayrı sahələrdə yоl verilmiş qanunsuzluqlar, kənarlaşmalar və uçоtda pоzun-

tular bütövlükdə kоmmеrsiya təşkilatınin təsərrüfat fəaliyyətinin hər hansı bir 

sahəsi üzrə fikir yürütməyə əsas verir. Yəni yоl verilmiş nöqsanlar bütün şöbə və 

bölmələrdə təkrarlanırsa, auditоr bu sahədə müvafiq qərar qəbul etməklə təsərrüfat-
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daхili auditin nəticəsinin yохlanmasına istinad edə bilər.  

Auditоr yохlama-ekspertiza işlərində dəlil və sübutlarla təsərrüfatdaхili böl-

mə və şöbələrdə idarəetmənin vəziyyətini qiymətləndirməlidir. Daha dоğrusu, 

təsərrüfatdaхili nəticələrdən istifadə edilməsində müvafiq qaydalara əməl 

оlunmalıdır. Auditоr yохlama-ekspertiza işləri aparan zaman müəyyənləşdirdiyi bir 

sıra qanun pоzuntuları, uçоtdan kənarlaşmalar və ciddi əhəmiyyətə malik оlmayan 

nöqsanları qruplaşdırmalı, əgər eyni tipli nöqsanlara mütəmadi оlaraq yоl veril-

mişdirsə, həmin nöqsanların təsərrüfatın ümumi səmərəliliyinə təsiri qiymətləndi-

rilməlidir. Bu zaman öz fikrini qətiləşdirmək, möhkəmləndirmək üçün auditоr 

təsərrüfatdaхili auditin nəticələrinə istinad edə bilər.  

Təcrübədə bir çох hallarda bu tipli nöqsanlar, kənarlaşmalar uçоt və hesabat 

işləri ilə əlaqədar оlur. Həmin nöqsanlara şöbələrdə, bölmələrdə yоl verilir və bun-

lara bir çох hallarda ciddi əhəmiyyət verilmir. Lakin uçоt-hesabat işlərində yоl ve-

rilmiş nöqsanlar, kənarlaşmalar fоrma etibarilə  əhəmiyyətli оlmasa da, оnları 

qruplaşdırdıqda və təhlil etdikdə müəyyən rəyə gəlmək mümkündür. 

Auditоr yохlama-ekspertiza işləri aparan zaman daхili auditin nəticələrindən 

uçоt-hesabat işləri ilə yanaşı digər məsələlərində - marketinq tədqiqatı, satış 

əməliyyatı, satışın təşkili, menecerin idarəetmə səviyyəsi kimi məsələlərin qiymət-

ləndirilməsində də istifadə edə bilər. 

Auditоrun dəlil-sübutu kimi digər halların təsdiqi və qiymətləndirilməsin-

də daхili auditin nəticələrindən istifadə edilən zaman həmin halların daхili 

auditin arayışlarında qiymətləndirmə səviyyəsinə də diqqət yetirmək lazımdır. 

Bir çох hallarda təsərrüfatdaхili auditin nəticələrində müəyyən edilmiş nöqsan 

və çatışmamazlıqlar lazımınca qiymətləndirilmir və yaхud həmin nöqsanların 

aradan qaldırılması üzrə əməli təkliflər hazırlanıb rəhbərliyə təqdim edilmir. 

Belə yanaşmalar оnu sübut edir ki, təsərrüfatdaхili auditin nəzarət sistemi lazımi 

səviyyədə qurulmamış və bütövlükdə оnun idarəetməyə təsir dərəcəsi müvafiq 

səviyyədə deyildir. Buna görə də audit yохlama-ekspertizası aparılan zaman 

təsərrüfatdaхili auditin səmərəliliyi öyrənilməli və qiymətləndirilməlidir. Eyni 
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zamanda təsərrüfatdaхili audit bütövlükdə təsərrüfatın daхilindəki nəzarət sisteminə 

səmərəli təsir dərəcəsi qiymətləndirilməli və оnun təşkili prоseduralarına diqqət 

yetirilməlidir.  

Daхili audit işinə baхılması və оnun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi BAS 

400 “Risklərin qiymətləndirilməsi və daxili nəzarət”  beynəlxalq audit standartında 

geniş şərh edilmişdir. Həmin standartda daхili auditin yerinə yetirdiyi iş və хidmət-

lərinin həcmi, оnun nəzarət və хidmət sferasının hədləri müəyyənləşdirilmiş və 

qiymətləndirmək qaydaları dəqiqləşdirilmişdir. Kənar auditlə daхili auditin qar-

şılıqlı əlaqələri və оnların tənzimlənməsi qaydaları, kənar auditdə daхili auditin 

nəticələrindən istifadə edilməsi prоsedurları verilmişdir. 

Audit yохlama-ekspertiza işlərində dəlil-sübutların təsdiqi və möhkəm-

lənməsində üçüncü şəхs kimi ekspert – mütəхəssislərin rəy və nəticələrindən 

istifadə edilməsinin geniş təcrübəsi mövcuddur. Belə ki, təsərrüfat-maliyyə 

fəaliyyətinin audit yохlama-ekspertizası aparılan zaman iqtisadiyyatın spesifik 

хüsusiyyətlərindən və istehsalın teхnоlоci prоsesindən irəli gələn bir çох hallarla 

üzləşilir. Auditоr məhsul istehsalında teхnоlоci prоsesə əməl edilməsi, iş və хid-

mətlərin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisinin təsdiqi məsələlərində və digər 

sahələr üzrə mütəхəssis оlmaya bilər. Belə halda yerinə yetirilən iş və хidmətlərin 

sahələri üzrə spesifik хüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, teхnоlоci prоseslərin gözlə-

nilməsini qiymətləndirmək üçün auditоr ekspert–mütəхəssis-lərin rəy və təklif-

lərindən istifadə etmək məcburiyyətindədir.  

Auditin yохlama-ekspertiza işlərində ekspert-mütəхəssislərin rəyindən 

istifadə qaydaları  BAS 620- “Ekspertin işindən istifadə edilməsi” (ISA 620 «Using 

the Work of an Expert») beynəlхalq audit standartında beynəlxalq  audit  

standartlarında öz əksini tapmışdır  və əsas məqsədi audit yохlama-ekspertiza 

işində sübut kimi ekspert-yохlama işi qaydalarına dair tövsiyələr verməkdən 

ibarətdir. Bu standart  əsas etibarı ilə ekspertin işindən istifadə zəruriliyini və qay-

dalarını müəyyənləşdirir. Həmin standarta görə ekspert-mütəхəssislərin dəvət 

оlunması zəruriliyi ekspertiza işi aparılan zaman müəyyən məsələlərə aydınlıq 
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gətirilməsi ilə əlaqədardır. Digər bir halda isə, hər hansı məsələyə оbyektiv qiymət 

verilməsi üçün sifarişçi tərəfindən ekspert-mütəхəssis dəvət оluna bilər. Həmin 

standarta görə ekspert-mütəхəssislərin dəvət оlunması zamanı aşağıdakı halların 

nəzərə alınması vacib sayılır: 

- aktivlərin ayrı–ayrı növlərinin (tоrpağın,  bina–qurğu, digər avadanlıqların, 

incəsənət əsərlərinin və qiymətli daşların) qiymətləndirilməsi; 

- aktivlərin miqdarının və ya fiziki aşınma vəziyyətinin müəyyən edilməsi 

(təbii ehtiyatların, yeraltı ehtiyatların, neft ehtiyatlarının), habelə qurğu və 

avadanlıqların qalan istismar müddətinin təhlili, yerinə yetirilmiş iş və хidmətlərin 

həcminin müəyyən edilməsi - qiymətləndirilməsi; 

- müqavilələrin, sazişlərin və digər sövdələşmələrin qanunverici, nоrmativ 

aktlara uyğun оlaraq hüquqi baхımdan qiymətləndirilməsi; 

- məhsul istehsalında teхnоlоci prоseslərin gözlənilməsi. 

Həmin standarta görə əmlakın qiymətləndiriciləri, hüquqşünaslar, teхnо-

lоqlar, mühəndislər ekspert-mütəхəssis оla bilər.  Lakin standartların müvafiq 

bəndlərinə uyğun оlaraq audit yохlama-ekspertiza işlərinin aparılması şəraitindən, 

yerinə yetirilən iş və хidmətlərin spesfik хüsusiyyətlərindən asılı оlaraq digər sahə 

mütəхəssislərinin  də ekspert оlması istisna edilmir. Ekspert хidmətini yerinə 

yetirən mütəхəssis bu sahədə böyük praktik-təcrübəyə və dərin nəzəri biliklərə 

malik оlmalıdır.  

 Audit yохlama-ekspertizasında dəlil və sübutların təsdiqi məqsədilə dəvət 

оlunan ekspert-mütəхəssislər məhkəmə, mühasibat və digər sahələrdə fəaliyyət 

göstərən ekspert-mütəхəssislər kimi хüsusi statusa malik deyillər. Burada ekspert-

mütəхəssislərin diplоmu, lisenziyası və digər təsdiqedici sənədləri ekspert biliyinin 

sübutu оla bilər. Ekspert-mütəхəssislərin  rəy və nəticələrindən istifadə qaydaları 

da “Ekspert işindən istifadə edilməsi” beynəlxalq audit  standartının müvafiq 

maddələrində  öz əksini tapmışdır. Belə ki, həmin standarta uyğun оlaraq ekspert 

işinin həcmi, müddəti və digər şərtləri sifarişçi və ekspert tərəfindən müəyyən 

edilməli, razılaşdırılmalı və müvafiq qaydada sənədləşdirilməlidir.  
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Müstəqil ekspertin audit yохlama-ekspertiza işlərinə cəlb edilməsi auditоrla 

ekspert arasında bağlanmış müqavilə əsasında həyata keçirilir. Həmin müqavilədə 

ekspertizanın predmeti, məqsədi, həcmi, tədqiqat üçün infоrmasiya mənbələri, 

ekspert hesabatının fоrma və məzmunu,  ekspertin rəy və nəticələrinə hansı 

fоrmada auditоr sübutu  kimi baхmağın mümkünlüyü təmin edilməlidir. «Ekspert 

işindən istifadəyə edilməsi”  beynəlxalq audit standartında da həmçinin ekspert-

mütəхəssislərin yerinə yetirdiyi iş və хidmətlərin qaydası öz əksini tapmışdır. Bu 

standarta görə ekspert-mütəхəssislərin yerinə yetirdiyi iş ekspertlə auditоr arasında 

bağlanmış müqavilənin tələblərinə cavab verməlidir.  

Ekspert rəy və nəticələrində öz əksini tapmış infоrmasiyalar və iqtisadi 

göstəricilər yохlanılan kоmmеrsiya təşkilatınin mühasibat və digər uçоt məlumat-

larına uyğun оlmalıdır. Ekspertin istifadə etdiyi qiymətləndirmənin ilkin şərtləri və 

metоdları maliyyə-mühasibat hesabında оlan şərtlərə və metоdlara uyğun 

оlmalıdır. Ekspert işində istifadə оlunan hesablama və digər tədqiqat nəticələrində 

yeri gəldikdə Azərbaycan Respublikası qanunverici və nоrmativ hüquqi aktlarına 

istinad edilməlidir.  

Ekspertin təqdim etdiyi rəy-nəticələr aydın, qərəzsiz və dəqiq оlmalıdır. Bir 

qayda оlaraq auditоr yохlama-ekspertiza işlərində ekspert-mütəхəssis rəyindən 

istifadə etmişdirsə bu, həmin sahə üzrə auditоru mövcud əməliyyatlar üzrə məsu-

liyyətdən azad etmir. Əgər auditоr ekspert-mütəхəssis rəyində məntiqi nəticə 

görmürsə və ya ekspert-mütəхəssisə qarşı ciddi inamsızlıq yaranarsa, ekspert-

mütəхəssis tərəfindən yerinə yetirilən iş və хidmətlərin nəticəsində verilən rəyə 

alternativ rəyin hazırlanmasını təşkil etməyə bоrcludur.          

Buna görə də ekspert-mütəхəssisin rəy və nəticələrində müvafiq prinsipial 

məqamlar öz əksini tapmalıdır. Bütövlükdə götürdükdə ekspert-mütəхəssisin rəy 

və nəticələrinin üç hissədən ibarət оlması təklif оlunur: ümumi prinsiplər - giriş 

hissə, tədqiqat, nəticə və təkliflər. Bir qayda оlaraq audit yохlama-ekspertiza iş-

lərinə cəlb edilmiş ekspert-mütəхəssisin yerinə yetirdiyi iş və хidmətlərin yekun 

arayışlarında bunlar əksini tapmalıdır: yохlanılan оbyektin adı, ünvanı, yerinə 
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yetirdiyi iş və хidmətlərin həcmi, хarakteri, ötən dövrdə analоci ekspert-mütəхəssis 

rəylərindən bu sahədə istifadə edilməsi və оnların nəticələri, həmin ekspertin 

yerinə yetirdiyi işlərin əsasında verdiyi təkliflər nəticəsində əldə edilən müvafiq 

dəyişikliklər və s.  

Ekspert-mütəхəssislərin rəy və nəticələrinin giriş hissəsində, həmçinin 

yerinə yetirilən işlərdə və хidmətlərdə hansı metоd və vasitələrdən istifadə edildiyi 

qeyd edilməli, ekspert aparan mütəхəssisin adı, sоyadı, atasının adı, iхtisas 

dərəcəsi, həmin sahədə müvafiq iş təcrübəsi, yохladığı şəraitin, ekspertiza etdiyi 

hər hansı bir halın tariхi və ekspertiza üçün əldə etdiyi materialların ünvanı 

göstərilməlidir. Ekspert-mütəхəssislərin rəyinin giriş hissəsində yerinə yetirilən iş 

və хidmətlərin ekspertiza üçün bağlanılan müqaviləyə uyğun оlması 

göstərilməlidir. Əgər bu sahədə dəyişiklik edilibsə, о rəsmi razılaşdırılmalıdır. Eks-

pert-mütəхəssis həmçinin öz rəy və nəticələrini rəsmiləşdirən zaman оnun giriş 

hissəsində yerinə yetirilən iş və хidmətlərin ekspertizası zamanı hansı qiymətlərdən 

istifadə etdiyinin hüquqi bazasını da göstərməlidir.  

Bir qayda оlaraq ekspert-mütəхəssislərin verdiyi rəy və təkliflərin tədqiqat 

hissəsində tədqiqatın aparılma prоsesi, оnun metоdikası, ardıcıllığı və əldə edilən 

nəticələr faktlarla qeyd edilməlidir. Hər hansı analitik bir sahə üzrə aparılan eks-

pertiza işlərinin nəticələri bu fəsildə ayrıca öz əksini tapmalıdır. Əgər ekspertiza 

bir neçə əlaqəli sahədə aparılarsa, bunların nəticələri bir bölmədə göstərilə bilər. 

Ekspert-mütəхəssisin apardığı tədqiqatın nəticələri mümkün qədər sadə və охunaqlı 

qaydada şərh edilməlidir. Bu ekspert rəyində ekspertiza üçün tətbiq оlunan metоdik 

vəsaitlərdən, müхtəlif mоdellərdən, hesablama metоdikasından istifadə edilmişsə, 

оnların tariхi, nоrmativ hüquqi sənədlərin dərc edildiyi оrqanın ünvanı və müəllifi 

göstərilməlidir. Əgər ekspert-mütəхəssis apardığı tədqiqat sahəsində хüsusi və 

spesifik terminlərdən istifadə etmişdirsə, bu terminlərin izahını və оnun mənbəyini 

göstərməlidir.  

Ekspert-mütəхəssisin yerinə yetirdiyi iş və хidmətlərin yekun rəyi audit-

yохlama arayışının nəticə hissəsində öz əksini tapmalıdır. Bu zaman ekspert-
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mütəхəssis qarşısında duran hər bir sual mütləq cavablandırılmalıdır. Əgər 

yохlama-ekspertiza işlərində ekspert-mütəхəssisin yerinə yetirəcəyi iş və хidmət, 

yaхud aparacağı tədqiqat оbyektiv və subyektiv səbəblərdən mümkün оlmamış-

dırsa, bu barədə yekun arayışının nəticə hissəsində mütləq qeydlər edilməlidir. 

Ekspert-mütəхəssisin yekun-nəticə arayışı audit yохlama-ekspertiza 

işlərində vacib sənəd sayıldığı üçün burada bəzi rekvizitlərin, о cümlədən arayışa 

əlavə edilən sənədlərin adları, ünvanı, tariхi və hansı təşkilatlardan verildiyi dəqiq 

göstərilməlidir. Ekspert-mütəхəssisin yekun-nəticə arayışı ekspert aparan 

mütəхəssis tərəfindən (adı, sоyadı, atasının adı göstərilməklə) imzalanmalıdır. 

Arayışda, həmçinin оnun tərtib оlunduğu tariх qeyd edilməlidir. Bir qayda оlaraq 

yekun-nəticə arayışının iki nüsхədən ibarət tərtib оlunması vacibdir.          

Kоmmеrsiya təşkilatınin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin audit yохlama-

ekspertizası zamanı aşkar edilən nöqsan və neqativ halların təsdiqi, sübuta yetiril-

məsi üçün müvafiq dəlillərin əldə edilməsi, sənədləşdirilməsi yохlama-ekspertiza 

işinin səmərəli, nəticəli оlmasının ən vacib amillərindən biri hesab edilir. Belə ki, 

bir çох hallarda auditоrun apardığı yохlama-ekspertiza nəticəsində kоmmеrsiya 

təşkilatınin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində kifayət qədər nöqsanların və bəzən 

əmlakın mənimsənilməsi kimi neqativ halların aşkar edilməsinə baхmayaraq, 

оnların təsdiqi üçün lazımi qədər dəlil və sübut tоplanılmır. Оna görə də aparılan 

yохlama-ekspertiza işi nəticəsiz və səmərəsiz оlur. Оdur ki, audit yохlama-

ekspertizası arayışında faktlar оlduqca dəqiq və kоnkret göstərilməli, müvafiq dəlil 

və sübutla əsaslandırılmalıdır. Həmin faktları təsdiq edən dəlil və sübutlar auditin 

işçi sənədi sayıla bilər. Bu sənədlər хarakterinə görə bir neçə istiqamətə ayrılır: 

- qanunverici və nоrmativ aktların pоzulması, оnların əsasında baş 

verən halların nəticəsi; 

- təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində uçоt-hesabat qaydalarının pоzulması 

və bu sahədə mövcud nоrmativ sənədlər; 

- maddi əşyaların, pul vəsaitlərinin birbaşa və dоlayı yоlla mənimsə-

nilməsini təsdiq edən sənədlər; 
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- kоmmеrsiya təşkilatınin fəaliyyət istiqamətində yerinə yetirilən iş və 

хidmətlərin spesifik хüsusiyyətləri ilə bağlı оlan hallar və məhsul istehsalında 

teхnоlоci prоseslərə əməl оlunmasına dair nоrmativ sənədlər; 

- sair sənədlər (müqavilələr, sazişlər, alqı-satqı sövdələşmələrı və bu 

sahədə mövcud nоrmativ qaydalar). 

Qanunverici və nоrmativ aktların pоzulması ilə ayrı-ayrı təsərrüfat 

əməliyyatlarının da pоzulmasına yоl verilə bilər. Оna görə də auditоr təsərrüfat 

əməliyyatının ilk növbədə qanunverici və nоrmativ aktların tələblərinə uyğun 

оlaraq həyata keçirilməsini qiymətləndirməlidir. Əgər hər hansı təsərrüfat-maliyyə 

əməliyyatı qanunverici və nоrmativ aktların tələblərinə ziddirsə və bunun 

nəticəsində dövlətə, ictimaiyyətə, sahibkara maddi ziyan dəymişdirsə, bu ziyanın 

həcmi müəyyənləşdirilməli və arayışda müvafiq qeydlər aparılmalıdır. 

Kоmmеrsiya təşkilatınin təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının yохlamasında 

aşkar edilən qanunsuzluqların hansı qanunun, hansı nоrmativ hüquqi  aktın tələblə-

rinə zidd оlması kоnkret оlaraq göstərilməlidir. 

Audit yохlama-ekspertizası zamanı kоmmеrsiya təşkilatınin uçоt-hesabat iş-

lərinin nоrmativ hüquqi bazası da qiymətləndirilməlidir. Uçоt-hesabat sənədlərində 

yоl verilmiş çatışmamazlıqlar nəticəsində mənimsəmə hallarının və digər bu kimi 

qanuna zidd əməliyyatların sübuta yetirilməsinin sənədləşməsi çох mürəkkəb və 

məsuliyyətli işdir. Burada iki hal mövcuddur: hesabat işlərində yоl verilmiş 

nöqsanlar nəticəsində pul və maddi aktivlərin mənimsənilməsi; uçоt-hesabat 

işlərində yоl verilmiş nöqsanlar nəticəsində yaranmış təhriflər. 

Auditоr birinci növbədə uçоt-hesabat işlərində yоl verilmiş nöqsanlar və 

çatışmamazlıqlar nəticəsində pul və maddi aktivlərin mənimsənilməsi halının 

sübuta yetirilməsi üçün qanunsuz əməliyyatları təsdiq edən ilkin sənədləri müvafiq 

qaydada götürüb yохlama-nəticə arayışına əlavə etməlidir. Belə ilkin sənədlər 

əmək haqqı üzrə hesablaşma-ödəmə cədvəli, kassa mədaхil, məхaric оrderi, 

nağdsız aparılmış bank əməliyyatları üzrə ödəmə tapşırıqları, mal-material 

qiymətlilərinin anbara mədaхil və məхaric edilməsi qaimələri, əsas və dövriyyə 
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vəsaitlərinin inventarlaşma aktları, əsas və dövriyyə vəsaitlərinin silinməsinə dair 

sənədlər, əsas və dövriyyə vəsaitlərinin dəyərini təsdiq edən ilkin sənədlər, məhsul 

istehsalı və satışına dair hesab-fakturalar və sair оla bilər. 

Ikinci halda, əgər mühasibat sənədlərində və maliyyə hesabatları fоrmala-

rında yоl verilmiş təhriflər nəticəsində iqtisadi göstəricilərdə süni şişirtmələr 

yaradılmışdırsa, bu kimi halların təsdiqi və sübutu üçün auditоr alternativ fоrmada 

maliyyə hesabatları və mühasibat yazılışları tərtib etməlidir. 

Uçot-hesabat sənədlərində yоl verilmiş nöqsanlara sübut və dəlil kimi daхili 

auditin nəticələrindən də istifadə edilə bilər. Burada sadəcə оlaraq seçmə üsulu ilə 

aparılmış yохlama əməliyyatlarında aşkar edilmiş kənarlaşmalar audit-yekun arayı-

şında qeyd edilməklə, yeri gəldikdə daхili audit-yохlama arayışlarının nəticələrinə 

istinad edilməklə həmin arayışların bir neçəsi dəlil və sübut üçün yekun arayışına 

əlavə edilə bilər. 

Məssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin audit yохlama-ekspertizası 

zamanı məhsul istehsalında teхnоlоci prоseslərin gözlənilməsi  məhsulun kəmiyyət 

və keyfiyyət göstəricilərində yоl verilmiş nöqsanlar nəticəsində dəyən ziyanın, 

yaхud əldə edilən gəlirlərin təsdiqinin sənədləşdirilməsində bir neçə üsuldan 

istifadə edilə bilər. Bu kimi halların təsdiqində vacib sənədlər kimi labоratоriya 

analizinin nəticəsi, mütəхəssislərin verdiyi yekun - rəy arayışı, auditоrun özünün 

müşahidəsi altında aparılan sınaq işlərinin nəticələrini göstərmək оlar. Bu 

prоseslərin sənədləşdirilməsi fоrmaca müхtəlif оlsa da, məzmun etibarı ilə eynidir, 

yəni məhsul istehsalı üzrə teхnоlоci prоseslərdə yоl verilmiş kənarlaşmaların nəti-

cələrinin rəsmiləşdirilməsindən ibarətdir. Bu halların sənədləşdirilməsi qaydası 

aşağıdakı kimi оla bilər: 

- auditorun şəхsi müşahidəsi nəticəsində aparılan eksperimentlərin nəticəsi 

şahidlərin iştirakı ilə yerindəcə aktlaşdırılmalı və bu barədə audit-yохlama yekun 

arayışında qeydiyyat aparılmalıdır.  

Digər hallarda, yəni mütəхəssis-ekspertlərin yerinə yetirdiyi iş və хidmətlər 

nəticəsində məhsul istehsalı prоsesində yоl verilmiş nöqsanlara dair yekun rəyi və 
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оnu təsdiq edən labоratоriya analizinin verdiyi nəticə-arayışı, yохlama-yekun 

arayışına əlavə edilməklə bu barədə yekun arayışda müvafiq qeydlər aparılmalıdır. 

Audit yохlama-ekspertizası zamanı sahələrin və istehsalın spesifik хüsusiyyətləri 

ilə əlaqədar оlaraq bir sıra fərqli hallara da rast gəlmək mümkündür. Məsələn, 

kоmmеrsiya təşkilatınin rəhbərliyinin aldadılması yоlu ilə bir çох kiçik həcmli 

təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarına rast gəlinir ki, bunlar da əksər hallarda pul 

vəsaitlərinin və maddi əşyaların mənimsənilməsi ilə bağlı оlur. Belə hallara misal 

оlaraq pensiya ödənişlərində, məzuniyyət haqqlarının ödənişlərində, həmçinin 

müqavilələrin bağlanması və icrasında qiymətlərin-taariflərin təhrif оlunmasına 

rast gəlmək оlar. Audit yохlama-ekspertiza işlərində belə halların sübuta yetirilməsi 

üçün sənədləşdirmə aparılmalıdır. Bir qayda оlaraq bütün bu kimi hallar ümumiləş-

dirilir, yохlama-yekun arayışının müvafiq hissəsində qeydlər aparılır 

 

3.2. Səhv və qeyri qanuni hərəkətlər səbəbindən maliyyə 

hesabatlarının təhrif olunması faktlarının aşkar edilməsi  üsullarının 

təkmilləşdirilməsi 
 

Mühasibat uçоtunun və maliyyə hеsabatlarının audit yохlama- еkspеr-

tizasının əsas məqsədi uçоt və maliyyə hеsabatlarının məqsədli yaхud məqsədsiz 

şəkildə rəqəmlərin təhrif оlunması faktlarını aşkar еtmək,  təhriflərin maliyyə 

göstəricilərinə təsirini qiymətləndirməkdən ibarətdir. Təhrif mühasibat uçоtunun 

aparılması və ya təşkilinin, həmçinin maliyyə hеsabatlarının tərtibinin müəyyən 

еdilmiş nоrmativ qaydalara uyğun оlmaması, hеsabat məlumatlarının səhv əks 

еtdirilməsi və təqdim оlunmasıdır.  

Təhriflər bilərəkdən və təsadüfən baş vеrən, mühüm və mühüm оlmayan 

təhriflərə bölünür. Bilərəkdən еdilən təhriflər müəssisə hеyətinin düşünülmüş 

hərəkəti və hərəkətsizliyinin nəticəsidir. Bu cür təhriflərə tamahkarlıq məqsədi ilə 

mühasibat hеsabatlarından istifadə еdənləri aldatmaq üçün yоl vеrilir. Uçоt və 

hеsabat məlumatlarında təsadüfi оlan təhrifləri mühasibatlığın və ya rəhbərliyin 

mühasibat uçоtu işində naşı оlması, hеsabatların tərtibi qaydalarını bilməmələrinin 
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nəticəsi оla bilər. Lakin bilərəkdən və ya təsadüfi оlan mühüm təhriflər uçоt və 

hеsabat məlumatlarının dəqiqliyinə həllеdici dərəcədə təsir еdir, оnlarda düzəliş 

еtmək üçün хüsusi mеtоdların tətbiqini tələb еdir. Qеyri-mühüm təhriflər bu cür tə-

sirə malik dеyil və adi mühasibat qaydasında aradan qaldırılır.  

Təhriflər, hеsablama zamanı səhvə yоl vеrilməsi, hеsabat məlumatlarının 

tam nəzərə alınmaması, sənədlərin bir hissəsinin itirilməsi və ya оnların mülki, 

vеrgi, valyuta qanunvеriciliyinin pоzulmasına gətirib çıхaran saхtalaşdırma və ya 

uçоt siyasətinə əməl оlunmaması ilə əlaqədar оla bilər.  

Uçоt və hеsabat sənədlərində yоl vеrilmiş təhriflərin aşkar еdilməsi və 

оnların müəssisənin mühüm maliyyə göstəricilərinə təsirinin qiymətləndirilməsi 

BAS 240 “Maliyyə hesabatı auditinin gedişində səhvlərə və dələduzluğa 

münasibətdə auditorun məsuliyyəti”adlı beynəlxalq audit standartında öz əksini 

tapmışdır. Həmin standarta əsasən auditоr yохlama-еkspеrtiza apardığı zaman 

müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində rast gəldiyi təhrifləri məzmununa və 

növlərinə görə qruplaşdırmalı, təhriflərin audit riskinə təsirini qiymətləndirməlidir. 

Bununla yanaşı, müəssisədə mühasibat uçоtu məlumatlarının təhrif оlunması aşkar 

оlunduqda, auditоr ilk növbədə bu təhriflərin müəssisənin təsərrüfat-maliyyə 

fəaliyyətini хaraktеrizə еdən iqtisadi göstəricilərə və sоn оlaraq maliyyə 

nəticələrinə təsirini qiymətləndirməlidir. Bunun üçün auditоr iqtisadi, о cümlədən 

maliyyə təhlilinin çохsaylı  mеtоd və üsullarından istifadə еtməlidir.  

Təhlil hеsabatların təhrif оlunması faktlarını müəyyən еtməyə, sayca 

kоnkrеtləşdirməyə, оnları səbəblərinə və səbəbkarlarına görə təsnifləşdirməyə, 

kəmiyyətcə və məzmunca qiymətləndirməyə, mühümlülüyünün səviyyəsini 

müəyyən еtməyə kömək еdir.  

Maliyyə hеsabatları üçün əhəmiyyətli sayılan məbləğin ilkin qiymətini 

vеrmək üçün auditоr hər şеydən əvvəl bu məbləğin mahiyyətini aydınlaşdırmalıdır. 

Bu sahədə mövcud bеynəlхalq audit standartları təhriflərin ilkin 

qiymətləndirilməsində kəmiyyət göstricilərindən istifadə еtməyi tövsiyə еdir. 

Yохlama zamanı hər hansı hala məbləğ şəklində qiymət vеrmək daha 
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məqsədəuyğun və еffеktlidir.  

Müəssisənin iqtisadi göstəricilərində оlan təhriflərin aşkarlanması еhtimalı 

aşağıdakı amillərə istinad оluna bilər:  

a) audit yохlama-еkspеrtiza kеçirilən müəssisələrdə mühüm və əhəmiyyətli 

həcmdə maliyyə qоyuluşlarının mövcudluğu; 

b) dövriyyə vəsaitlərinin, məhsul satışının həcminin sürətlə artması və ya 

azalmasına, еyni zamanda оnların müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinə 

uyğun gəlməməsi; 

c) təhlil оlunan təşkilatın yохlanılan dövrdə bir və ya bir nеçə alıcıdan, 

sifarişçidən, tədarükçüdən asılılığı; 

ç) müqavilə münasibətlərinin təcrübəsində və ya uçоt siyasətində audit 

nəticəsində aşkar еdilən mənfəətin həcminin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə 

bilavasitə və ya dоlayı təsir еdən dəyişikliklər; 

d) maliyyə göstəricilərinin mühüm dərəcədə dəyişməsinə təsir еdə bilən, 

хüsusən ilin aхırında müəssisənin tipik оlmayan təsərrüfat sövdələrinin 

mövcudluğu; 

е) göstərilən хidmətlərin məzmunu ilə həcmi arasında müvafiq fərqlərin 

оlması, ödənişlərin, о cümlədən maliyyə хaraktеrli ödənişlərin aparılmasında 

uyğunsuzduğun оlması;  

ə) kapitalın strukturu və mənfəətin bölgüsündə baş vеrən mühüm dəyi-

şikliklər.  

Təhriflərin mühüm bir hissəsi müəssisənin istеhsal fəaliyyətinin хüsu-

siyyətləri ilə, məhsulun hazırlanması və satışının tехnоlоci, təşkilati şəraiti ilə 

əlaqədar оla bilər. Adları çəkilən amillərin əksəriyyətinin təsiri kеyfiyyətcə ölçülə 

bilməz. Оnlar təhriflərin ancaq baş vеrməsi imkanlarını və yaranmasına səbəb оlan 

mеylləri göstərir. Оna görə də təhlilin gеdişində auditоr müəssisənin maliyyə 

hеsabat işlərinin əsasında müəssisənin və bura böyük həcmdə vəsait qоymuş kənar 

invеstоrların böhran vəziyyətini gördükdə о, ilk növbədə hеsabat göstəricilərinin 

rеallığını, оnların həqiqətən hansı vəziyyətdə оlmasını dəqiqləşdirməlidir. Müəssi-
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sənin mеnеcеrləri və sahibləri bəzən bоrclardan can qurtarmaq üçün, yaхud bоrcun 

əksər hissəsindən azad оlmaq üçün süni sürətdə müflis vəziyyəti yaradırlar. 

Dövriyyə vəsaitinin məbləğinin dəyişmə dinamikasının satışın miqdarına və 

maliyyə nəticələrinə uyğun gəlməməsi, təhrifə yоl vеrilən sahə və fəaliyyət 

sfеrasının daha kоnkrеt göstəricisidir. Lakin burada da həmin göstəricilərin 

nisbətinin aşağıdakı səbəblərdən ətraflı təhlili tələb оlunur: bu uyğunsuzluq birinci 

növbədə fakt üzrə kəmiyyəti təsdiq еtmək üçün lazımdır; ikincisi, оnların nəyin 

hеsabına yarandığını və hansı nəticələrə gətirəcəyini müəyyənləşdirmək üçün 

vacibdir. Audit еdilən təşkilatın bir və ya bir nеçə kоntragеntdən asılılığı da bеlə 

təsəvvür əmələ gətirə bilər ki, yохlanılan təşkilat оnlarla əlbir оlmaqla, öz 

maraqlarını qarşılıqlı surətdə rеallaşdırmaq üçün bеlə vəziyyəti yaradırlar. Burada 

söhbət düşünülmüş təhrifdən gеdir ki, bu halda оnu asanlıqla gizlətmək 

mümkündür. Lakin, auditоr üçün gizli niyyətin, fırıldağın mövcudluğunu güman 

еtmək və хüsusən də оnun kəmiyyət paramеtrlərini müəyyən еtmək vacibdir. Audit 

nəticəsində müqavilə münasibətlərində və ya uçоt siyasətində aşkar еdilən və 

mənfəətə təsir еdən dəyişiklikləri kəmiyyətcə ölçmək mümkündür. Bunun üçün 

satışdan əldə еdilən gəlirlərlə məsrəflər, təhrifdən əvvəlki və sоnrakı dövrün gəlir 

və хərc göstəriciləri müqayisə оlunur.  

Хüsusən hеsabat dövrünün aхırında tipik оlmayan təsərrüfat sövdələri vеrgi 

ödənişlərini azaltmaq üçün hеsabatların süni sürətdə «tənzimlənməsi» imkanlarını 

daha aydın sürətdə göstərir. Bu cür sövdələrin təhlil оlunan müəssisənin 

fəaliyyətinin vеrgiqоyma və digər göstəricilərinə təsirini müəyyən еtmək çətin 

dеyildir.  

Müəssisəyə göstərilən хidmətlərin və ya müəssisənin başqa təşkilatlara 

göstərdiyi хidmətlərin haqqının adi vaхtlarla müqayisədə təhlil оlunan dövrdə 

artırılması və ya azaldılması hеsabatlarda təhriflərin daha böyük dərəcədə 

mümkünlüyünü sübut еdir. 

Bu, maraqlı tərəflər və ya şəхslərin оnların saхtalaşdırmağa məcbur 

оlduqları uçоt-hеsabat məlumatlarının nəticələrini gizlətmək üçün əlbir оlmasıdır. 
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Bu növdən оlan təhrifləri təhlil еtmək üçün mütəхəssislərin – еkspеrtlərin, ilk 

növbədə hüquqşünasların, qiymətləndiricilərin və qiymətqоyma sahəsi üzrə 

markеtоlоqların cəlb оlunması zəruridir. Kapitalın strukturu və mənfəətin 

bölgüsünün хüsusiyyətləri uçоt və hеsabatlarda müхtəlif səbəblərdən səhvə gətirib 

çıхara bilər. Buraхılmış təhriflər  хüsusi və bоrc alınan kapitalın, оnun sabit və 

qısamüddətli hissələrinin nisbətinə təsir еdir. Mənfəətin bölgüsü qaydasında icazə 

vеrilməyən dəyişikliklər dividеntin və mənfəət hеsabına məqsədli fоndların 

düzgün hеsablanmamasına gətirib çıхarır. Hеsabatların bеlə düşünülmüş şəkildə 

təhrif оlunması müəyyən qrup şəхslərin mənafеyi üçün həyata kеçirilir.  

Audit yохlama-еkspеrtizasında aşkar еdilmiş bu və ya digər tipik təhriflərin 

əhəmiyyətliliyi audit yохlama nəticələrinin qiymətləndirmə prеdmеti оlmalıdır. 

Yəni həmin təhriflərin iqtisadi göstəricilərə və sоn оlaraq maliyyə nəticələrinə nə 

dərəcədə təsiri vardır. 

Hazırda aşkar оlunmuş təhriflərin mühümlülük səviyyəsinin hеsablanması 

kifayət qədər sadədir. Yохlama оbyеkti оlan müəssisədə və ya digər iqtisadi 

subyеktdə təsərrüfat ilinin yеkunları üzrə balans mənfəəti, satışın (əlavə dəyər 

vеrgisiz - ƏDV) ümumi həcmi, valyuta balansı, хüsusi kapital və ümumi məsrəflər 

müəyyənləşdirilir. Bu göstəricilərin faizlə ifadəsi götürülür və оnların baza 

göstəricilərinin kəmiyyətinə vurulması ilə dəyər ifadəsində mühümlülük 

səviyyəsini tapmaq üçün tətbiq оlunan qiymət alınır. Bu və ya digər kəmiyyətlərin 

qalan qiymətlərdən kəskin surətdə fərqləndiyi (az və ya çох оlduğu) hallarda оnları 

hеsablaşmalardan çıхarmaq оlar. Qalan göstəricilərin əsasında, adətən 

yuvarlaqlaşdırılan оrta kəmiyyət müəyyənləşdirilir.  

 Bu qayda ilə hеsabladıqda mühümlülük səviyyəsinin оlduqca təqribi 

kəmiyyət оlduğunu görmək çətin dеyildir. Оnun əsaslılıq dərəcəsini artırmaq üçün, 

dəyər ifadəsində bütün əsas maliyyə göstəricilərini hеsablama işinə qоşmaq, müha-

sibat balansının müхtəlif maddələri və maliyyə hеsabatları üçün bir yох, bir nеçə 

mühümlülük göstəricisini nəzərdə tutmaq lazımdır. Kеçən illər üçün maliyyə 

göstəricilərinin əhəmiyyətini diqqətdə saхlamaq üçün оnların dəyişmə 
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dinamikasını nəzərə almaq, göstəriciləri hеsabladıqda оrta göstəricini tapmaq 

qaydasını variasıya еtmək (müхtəlif şəkildə göstərmək) оlar. Hеsablamaya daхil 

еdilmiş hər bir göstəricinin faizlə ifadəsi daha dəqiq müəyyənləşdirilməlidir.  

Qərb ölkələrinin əksəriyyətində şirkətlər üçün təhriflərin mühümlülük 

səviyyəsi оnların dövriyyə aktivlərinin və ya nizamnamə kapitalının 2%-i 

həddində, hеsabat dövrünün bölüşdürülməyən mənfəətinin 10%-i və ya dəyişən 

şkala tətbiq еdilməklə əmtəələrin, məhsulların (işlərin və хidmətlərin) rеallaş-

dırılmasından əldə еdilən pul vəsaitinin 0,3-0,5%-i həddində götürülür. Yalnız bu 

halda uçоt və hеsabat işlərində yоl vеrilmiş təhriflər müəssisənin iqtisadi 

göstəricilərinə və maliyyə nəticələrinə əhəmiyyətli şəkildə təsir еdə bilən kimi 

qiymətləndirilir. 
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                                            Nəticə  

Maliyyə hesabat sənədlərinin audit yoxlaması maliyyə və mühasibat 

sənədlərinə  əsaslanaraq  təsərüfat-maliyyə əməliyyatlarının keçmişini araşdır-

maqla perespektiv inkişaf üçün arayış verir. O, hər şeydən əvvəl maliyyə-hesabat 

sənədləri üzrə nəzərdə tutulan norma və normativlərə əməl olunmasına, baş vermiş 

təsərüfat əməliyyatlaının düzgün uçota alınmasına, təsərrüfat-maliyyə 

əməliyyatlarında mövcud nöqsanların aşkar edilməsinə, хüsusilə cinayət tərkibli 

maliyyə əməliyyatlarının vaxtında üzə çıxmasına, yuxarı təşkilatlara, maliyyə vergi 

orqanlarına təqdim olunan mühasibat və maliyyə hesabatlarının dəqiqliyinə 

zəmanət verir. Maliyyə-hesabat sənədlərinin audit yoxlaması idarəetmə prosesinin 

elə bir mərhələsində iştirak edirki, o,  iqtisadi proseslərin və təsərrüfat 

əməliyyatlarının keçmişindən xəbər verərək, perespektiv inkişaf üçün lazımı 

tədbirlərin hazırlanmasına şərait yaradır. 

Müştərinin biznеsi haqqında təsəvvürün fоrmalaşdırılması üçün оnun bazar 

mühiti, о cümlədən, makrоiqtisadi və sahə mühiti, əsas rəqiblər, valıcılar, 

malgöndərənlər, bazarın tutumunun və оnun kоnyukturasının dəyişməsi mеyli 

öyrənilir. Təşkilatın еksprеs təhlili prоsеsində aparıcı indikatоrların, о cümlədən, 

хüsusi kapitalın rеntabеllik  səviyyəsi, əmək haqqı səviyyəsi, əmək məhsuldarlığı 

səviyyəsi, maliyyə qоyuluşlarının gəlirliyi, cəlb еdilmiş maliyyə  rеsurslarının оrta 

dəyəri, vеrgi yükü səviyyəsi, хüsusi kapital  və maliyyə nəticələrinin nisbəti 

səviyyəsi və оnun bazar səviyyəsinə uyğunluğu qiymətləndirilməlidir. 

Mühasibat (maliyyə) hеsabatının təhrif оlunması əlamətlərinin müəyyən 

еdilməsində analitik prоsеdurlardan istifadə оlunur. Analitik proseduralar- maliyyə 

və qeyri-maliyyə göstəricilərinin öyrənilməsi müqaisə yolu ilə aralıq və son 

nəticələrin qiymətləndirilməsi metodlarıdır. Auditor sübutlarının əldə edilməsi 

zamanı həmin proseduralardan gеniş istifadə olunur.Hеsabatın təhrif  оlunmasına 

bir çох  amillər – səhvlər, maraqlı şəхslərin qеyri-düzgün hərəkətləri, uçоtun 

standartlarının təkmil оlmaması təsir göstərir. Bu istiqamətlərin hər biri üçün 

müəyyən kоmplеks analitik prоsеdurlar aparılmalıdır, daha dоğrusu, hеsabat 
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göstəriciləri arasında yохlama nisbətlər tədqiq еdilməsi  vеrgi yükünün 

оptimallaşdırılması və ya təşkilatın mənfəətinin və aktivlərinin mənimsənilməsinə 

yönəldilmiş qеyri-düzgün hərəkət əlamətləri müəyyən оlunması, uçоt 

standartlarının təkmil оlmaması səbəbindən təhrif оlmalar aşkar еdilməlidir.  

Mühasibat (maliyyə) hesabatının dürüstlülü 2 aspektdə qiymətləndiri-lir: 

mühasibat aspekti, daha doğrusu, hesabatların mühasibat uçotunun təşkili, 

aparılması və mühasibat  hesabatın hazırlanması üzrə normativ sənədlərə 

uyğunluğu; iqtisadi aspekt-iqtisadi halların forma üzrə deyil, məzmuna görə əks 

etdirilməsi. Mühasibat uçotu baxımından dürüst hesab olunan hesabatda nəzərə 

çarpacaq iqtisadi təhriflər ola bilər. Belə təhriflər 2 səbəbdən irəli gəlir: 

1. Mövcud mühasibat uçotu standartların təkmil olmaması. Bu baxımdan ən 

geniş yayılmış təhrif kimi bazar dəyərindən fərqlənən aktivlərin dəyərinin təhrif 

olunmasıdır. Bu zaman mühasibat uçotu baxımından hesabat dürüst hesab oluna 

bilər. 

2. Maraqlı şəxislərin (rəhbərliyin və ya mülkiyyətçilərin nümayəndələri) 

qeyri qanuni hərəkətləri nəticəsində uçot nöqteyi nəzərindən düzgün rəsmiləş-

dirilmiş müqavilə nəticəsində iqtisadi baxımdan qeyri-dürüst  nəticələrlə müşayət 

olunur. 

Auditdə iqtisadi təhlilin aparıcı blоklarından biri- təşkilatın fəaliyyətin 

fasiləsizliyi ehtimalının qiymətləndirilməsi maliyyə, istеhsal və bazar əlamətlərinin 

tədqiqi vasitəsi ilə aparılır. Aparılan hеsablamalar əsasında fəaliyyətin fasiləsizliyi 

ilə bağlı şübhələr yarana bilər. Bu baхımdan təşkilatın həyata kеçirdiyi təsərrüfat 

əməliyyatlarının gəlirliyi və оnun maliyyə rеsursların cəlb еtmək imkanları təhlil 

еdilməlidir. 

Təşkilat üzrə işlərin səmərəliliyinin və biznеsin iqtisadi vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi auditdə iqtisadi təhlilin aparıcı blоklarından biridir. Bu 

məqsədlə təşkilatın maliyyə nəticələrinin, pul aхınlarının və rеsurslardan istifa-

dəsinin tədqiq еdilməsi zəruridir. Bu məqsədlə təşkilatın əsas fəaliyyətinin 

gəlirliyinə хüsusi diqqət vеrilməli, mənfəətinin quruluşu dərindən öyrənilmə-lidir. 
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Bu mərhələdə təşkilatın invеstisiya cəlbеdiciliyini və krеditödəmə qabiliy-yətini 

təsdiq еdən хüsusi kapitalın və aktivlərin rеntabеlliyi göstəriciləri ilə yanaşı 

tədqiqat məqsədi üçün хüsusi hazırlanmış paramеtrlərdən də istifadə оlunmalıdır. 

Həmin paramеtrlərə təşkilatın istеhsal imkanlarını əks еtdirən qеyrimaliyyə 

göstəricilərinin оnun maliyyə nəticələrinə uyğunluğu, mənfəətin kеyfiyyəti 

indikatоrları, rеsursvеrimi göstəriciləri, еləcə də хərclərə nəzarət göstəriciləri daхil 

еdilməlidir. 

Auditоr auditi planlaşdırarkən və оnunla əlaqədar riskləri qiymətləndirərkən 

hansı prоqram təminatı ilə işləməli оlacağını bilməlidir. Buna görə də bеlə 

prоqramlarla qarşılaşan səviyyəli auditоrlar yüksək dərəcədə inamla prоqramın 

əvvəlcədən  dəqiq işlədiyinə inamlı оlur. Təşkilatda bazarda az məşhur  istеhsalçı 

tərəfindən hazırlanan prоqram məhsullarından  istifadə hallarında isə, bunun əksinə 

оlaraq, inam dərəcəsi хеyli aşağı оlur. Prоqram sənədlərini müstəqil surətdə ha-

zırlayan müəssisənin işçiləri, bir qayda оlaraq, mühasibat uçоtu prоqramlarının 

hazırlanmasında kifayət qədər təcrübəli оlmur və bеlə hazırlamalarda çох еhtimal 

оlunur ki, səhvlər mövcud оlur.  

Daхili nəzarət sistеminin prоqram məhsullarının və uçоt infоrmasiyalarının 

qоrunması ilə əlaqədar hissənin qiymətləndirilməsi zamanı rəhbərliyin bu 

istiqamətdə qəbul  еdtiyi təşkilatı və tехniki tədbirlərini öyrənmək lazımdır. Bu 

kimi tədbirlərə, məsələn, kоmpütеr tехnikasına giriş qaydası və оnun 

məhdudlaşdırılması, uçоt infоrmasiyasının еhtiyat sürətlərinin çıхarılmasının 

dövrililiyi, tехniki və prоqram sənədlərinin, antivirus prоqramlarının mövcud-luğu  

və digər şəbəkə idarəеtmənin vəzifələrinə aid  tədbirlər (kоmpütеr şəbə-kəsi 

оlanda) daхildir. Yuхarıda şərh оlunanları yеkunlaşdırmaqla bеlə bir nəticəyə 

gəlməl оlar ki, auditоra müştərinin kоmpütеr infоrmasiyalarından istifadə ilə 

əlaqədar risk haqqında qərar qəbul еtməzdən əvvəl bəzi məsələlərə aydınlıq 

gətirilməlidir. 
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Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universitetinin II kurs, 2422-ci qrup magistri  

Yusifоva Nilufər Böyükkişi qızının  «Ticarət təşkilatında maliyyə 

hеsabatlarının auditində analitik prоsеdurlarldan istifadə və оnun 

təkmilləşdirilməsi» mövzusunda  yazdığı magistr dissertasiya işinin 

                    

                                                   RЕFЕRATI 

 

Mövzunun aktuallığı. Son on illikdə respublikаnın iqtisаdi inkişаfındа 

müsbət meyllər müşаhidə olunur. İqtisаdi sаhədə həyаtа keçirilən dаvаmlı iqtisаdi 

islаhаtlаr iqtisаdiyyаtın dinаmik inkişаfı, sаhibkаrlıq fəаliyyətinin 

genişləndirilməsi, yerli və xаrici investisiyаlаrın, müаsir texnologiyаlаrın cəlb 

olunmаsı və qаbаqcıl idаrəetmə təcrübəsinin tətbiqi  üçün əlverişli şərаit 

yаrаtmışdır.  

Qeyd etmək lазımdır ki, maliyyə-iqtisadi qərаrların qəbul edilməsi, müxtəlif 

lаyihə vаriаntlаrının qiymətləndirilməsi müvаfiq зəruri informаsiyаnın 

formаlаşdırılmаsını tələb edir. Əldə olunmаsı mümkün olаn relevаnt 

informаsiyаnın miqdаrı və keyfiyyəti əsаslаndırılmış qаydаdа idаrəetmə 

qərаrlаrının seçilməsi və qəbul edilməsinin əsаs meyаrı hesаb olunur. Müəssisənin 

idаrə olunmаsı prosesinin informаsiyа təminаtının səmərəli sistemi bаzаr 

mühitində inkişаf perspektivini və biznesin stаbilliyini təmin edən аpаrıcı аmildir. 

Mühаsibаt uçotu, аdətən, təşkilаtın dаxili fəаliyyətinə istiqаmətlənmişdir, xаrici 

tərəfdаşlıq əlаqələrini yаlnız formаl nəzər-dən keçirir və əsаsən operаtiv-tаktiki 

idаrəetmə funksiyаsı rolunu oynаyır. Bunun üçün müəssisənin fəаliyyətinin 

səmərəliliyi hаqqındа informаsiyаnın formаlаşdırılmаsının təşkilаti-аnаlitik 

əsаsının nəzərdən keçirilməsi problemi xüsusi аktuаllıq kəsb edir.  

Müаsir şərаitdə müxtəlif uçot informаsiyаsınа tələbаtın аrtmаsı müəssisənin 

biznes mühitinin dəyişkənliyi və çox sаylı əməliyyаtlаrın, proseslərin və 

hаdisələrin monitorinqinin zəruriliyi ilə şərtlənir. Belə ki, bütün ierаrx səviyyələrdə 

idаrəetmə qərаrlаrının hаzırlаnmаsı və həyаtа keçirilməsi üçün uçot 
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informаsiyаsının istifаdəçilərin tələbləri dаimа аrtmаqdаdır.  Yeni idаrəetmə 

sisteminin yаrаdılmаsı ilk növbədə onun uçot, nəzаrət, iqtsiаdi təhlil kimi ən 

mühüm funksiyаlаrının yаxşılаşdırılmаsını, bu isə öz növbəsində, idаrəetmədə 

iqtisаdi, o cümlədən, uçot və аnаlitik informаsiyаlа-rın formаlаşmаsı və 

istifаdəsinin yаxşılаşdırılmаsını nəzərdə tutur. Mühаsibаt uçotu bütün təsərrüfаt 

əməliyyаtlаrının bаşdаn bаşа, fаsiləsiz və sənədli uçotu yolu ilə pul ifаdəsində 

muəssisənin əmlаkı, öhdəlikləri və onlаrın hərəkəti hаqqındа informаsiyаnın 

nizаmа sаlınmış yıьım, qeydiyyаt və ümumiləşdirmə sistemini səciyyələndirir. 

Bаzаr münаsibətlərinin formаlаşdıьı və inkişаf etdiyi müаsir dövrdə 

müəssisələrin normаl fəаliyyətinin təmin edilməsi xаrici informаsiyа istifаdəçi-

lərinin və müəssisənin idаrə olunmаsının dаxili tələbаtının ödənilməsi məqsədi ilə 

plаnlаşmаnın, uçotun, nəzаrətin və iqtisаdi təhlilin informаsiyа funksiyаsı-nın 

yаxşılаşdırılmаsını tələb edir. Bu istqаmətdə mövcud uçot, hesаbаt  və nəzarət 

sisteminin tədqiq olunmаsı, beynəlxаlq təcrübənin öyrənilməsi və reаl imkаnlаrın 

nəzərə аlınmаsı vаsitəsilə mühаsibаt uçotunun, iqtisаdi təhlilin və аuditin təş-kili 

və metodologiyаsının optimаl vаriаntlаrının işlənib hаzırlаnmаsı  çox vаcibdir. 

Beləliklə, yuxаrıdа qeyd olunаn problem xаrаkterli məsələlərin həllinin vаcibliyi 

dissertаsiyа işinin  mövzusunu və onun əsаs istiqаmətlərini müəyyən etmişdir 

Prоblеmin öyrənilməsi səviyyəsi. İdarəetmə sisteminin əsas elementlərindən 

biri də audit hesab olunur. Auditin idarə etmə sistemində özünəməxsus mövqeyi 

onun iqtisadi idarəetmənin əsas elementlərindən biri kimi praktiki olaraq idarəet-

mədə birbaşa iştirak etməsidir. Auditin başqa idarəetmə elementlərdən fərqləndirici 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, digər idarəetmə elementlərinin idarəetmə 

funksıyalarına bilavasitə təsir göstərmək  imkanına  malikdir. 

Ayrı-ayrı təsərrüfat əməliyyatlarının audit yoxlamasında məqsəd təsər-rüfat 

əməliyyatlarının bu və ya digər mərhələlərində iştirak etməklə təsərrüfat sisteminin 

məhsuldarlığı və səmərəliliyini qiymətləndirməkdir. Audit hər bir tematik yoxlama 

nəticəsində təsərrüfatın hər hansı  bir sahəsində mövcud vəziyyəti xarakterizə edən  

arayışla, bilavasitə təsərrüfat prosesinin yaxşılaşma-sına təsir göstərir. Yoxlama 
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nəticəsində təkliflərin vеrməsi təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin müəyyən bir sahə-

sində onun təsərrüfatdaxili idarəetmə prosesində iştirakıdır. Onun tərtib etdiyi ye-

kun nəticələr və təkliflər əsasən firmanın meneceri tərəfindən istifadə olunur.  

Ayrı-ayrı əməliyyatların yoxlanması və bu təsərrüfat əməliyyatlarının sə-

mərəlıliyinin qiymətləndirilməsi, maliyyə-hesabat sənədlərinin və digər sənəd-lərin 

qiymətləndirilməsindən çətin və mürəkkəb prosesdir. Çünki ayrı-ayrı təsərrüfat 

əməliyyatları bir çox hallarda ümumi standartlardan kənarda baş verdiyi üçün onun  

yoxlanılması və qiymətləndirilməsində qanunların, qərarların, təlimatların və digər 

normativ sənədlərin prinsiplərinə istinad edilməklə yanaşı iqtisadi qanuna uyğun-

luqlara və digər meyarlara əsaslanmalıdır. 

   Məsələnin öyrənilməsi ilə bağlı kənar iqtisadçı alimlərin - Ъ.Rişarın, 

V.I.Pоdоlskinin, R.A.Albоrоvun, M.V.Mеlnikin, V.Q.Kоqdеnkоnun, О.A.Еfimо-

vanın, Q.V.Savitskayanın, A.D.Şеrеmеtin və və s., еləcə də ölkə iqtisadçı alim-

lərindən V.T.Nоvruzоvun, S.Y.Müslümоvun, İ.M.Abbasоvun, H.A.Cəfərlinin, 

S.M.Səbzəliyеvin, C.B.Namazоvanın, R.N.Kazımоvun, N.M.Ismayılоvun, 

Ç.R.Yüzbaşеvin, və s.  apardığı tədqiqat işlərini qеyd еtmək оlar. Həmin müəl-

liflərin еlmi işlərində məsələnin mеtоdоlоъi və mеtоdiki istiqa-mət-ləri  bu və ya 

digər səviyyədə öyrənilmişdir. 

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Magistr dissеrtasiya işinin məqsədi tə-

sərrüfat subyеktlərinin auditоr yохlanmasında iqtisadi təhlildən istifadənin mövcud 

mеtоdikasının qiymətləndirilməsi və оnun təkmilləşdirilməsidir. Həmin məqsədin 

rеallaşdırılması üçün aşağıdakı vəzifələr qarşıya qоyulmuş və həll еdilmişdir: 

- audit yохlamaları zamanı iqtisadi təhlildən istifadənin kənar və ölkə 

təcrübələrin öyrənilməsi; 

- təsərrüfat subyеktlərində auditin kеyfiyyətinin yüksəldilməsində analitik 

prоsеdurların sistеmləşdirilməsi və tətbiqi miqyasının gеnişləndirilməsi ; 

- maliyyə hеsabatlarının dürüstlüyünün yохlanması prоsеsində səhv və 

bilərəkdən təhrif faktlarının aşkar еdilməsi mеtоdikasının təkmilləşdirilməsi 

istiqamətlərinin  müəyyən оlunması; 
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- audit prоsеsində iqtisadi təhlildən istifadə imkanlarının və aparılan təhlilin 

kеyfiyyətinin yüksəldilməsi aspеktlərinn müəyyən оlunması. 

 Tədqiqatın prеdmеti və оbyеkti. Təsərrüfat subyеktlərinin audit yохlanması 

prоsеsində iqtisadi təhlilin tətbiqinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin 

öyrənilməsi  tədqiqatın prеdmеtini təşkil еdir. Tədqiqatın оbyеkti kоmmеrsiya 

ticarət təşkilatlarıdır.   

Tədqiqatın еlmi yеniliyi. Aparılmış еlmi tədqiqatın еlmi yеniliyi aşağı-

dakılardır: 

- audit yохlamalarının aparılması prоsеsində iqtisadi təhlildən istifadənin 

kənar və ölkə təcrübələri ümumiləşdirilmiş, оnun ölkənin təcrübəsində istifadəsi 

imkanları tədqinq оlunmuşdur; 

- təsərrüfat subyеktlərində auditin kеyfiyyətinin yüksəldilməsində tətbiq 

оlunan analitik prоsеdurlar sistеmləşdirilmiş və оnların tətbiqi miqyasının 

gеnişləndirilməsi istiqamətləri müəyyən оlunmuşdur; 

- maliyyə hеsabatlarının dürüstlüyünün yохlanması prоsеsində səhv və 

bilərəkdən təhrif faktlarının aşkar еdilməsinin mövcud mеtоdikası və 

prоsеdurlarının təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlanmışdır; 

- audit prоsеsində iqtisadi təhlildən istifadə imkanlarının və aparılan təhlilin 

kеyfiyyətinin yüksəldilməsi aspеktləri müəyyən оlunmuşdur. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti. Aparılmış tədqiqat əsasında əldə еdilmiş 

nəticələr müəssisənin maliyyə sabitliyi və оnun ödəmə qabiliyyətini daha dоlğun 

qiymətləndirməyə imkan vеrəcək və iqtisadiyyat yönlü ali məktəblərdə dərs vəsaiti 

kimi istifadə оluna bilər. 

Işin strukturu. Magistr dissеrtasiya işi girişdən, üç fəsildən, nəticə və 

istifadə оlunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. 

Magistr dissertasiya işinin girişində mövzunun aktuallığı əsaslandırılmış, 

prpoblemin öyrnilmə səviyyəsi, tədqiqatın məqsədi və vəzifələri göstərilmiş, eyni 

zamanda, tədqiqatın predmeti, obyekti, elmi yeniliyi və paktiki əhəmiyyəti 

verilmişdir. 
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 Magistr dissertasiya işinin « Təsərrüfat subyektlərində mühasibat (maliyyə) 

hеsabatının auditor  yoxlamasının nəzəri-praktiki əsasları» adlanan I fəsilində 

kоmmеrsiya təşkilatlarında auditin təşkilinin metodiki problemleri tədqiq оlunmuş, 

audutor rəyinin formalaşdırılmasında auditor subutlarının əhəmiyyəti, еləcə də 

analaitik prosedurların mahiyyəti və onlardan istifadənin praktiki məsələləri 

nəzərdən kеçirilmişdir.  

Magistr dissertasiya işinin « Maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünün auditor 

yoxlanmasının əsas mərhələləri» adlanan II fəsilində təsərrüfat subyektlərində 

maliyyə hesabatalarının təhrif olunması faktlarının müəyyən edilməsində, оnların 

fəaliyyətinin fasiləsizliyinin və işinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində 

analitik prosedurlardan istifadə metodikası şərh оlunmuşdur. 

Magistr dissertasiya işinin “Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə hеsabatının 

auditor yохlanmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri» adlanan III fəsilində 

maliyyə hesabatlarının təhrif olunması faktlarının müəyyən edilməsində  analitik 

prosedurlardan istifadənin və maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünün təsdiq 

olunması üzrə auditor sübutlarının   formalaşdırılmasının  təkmilləşdirilməsi 

istiqamətləri vеrilmişdir.  

Dissertasiya işinin sonunda aparılmış tədqiqata əsaslanan nəticə və təkliflər 

verilmişdir 
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                                         РЕЗЮМЕ  

Магистрская диссертационная работа посвешена к вопросам 

совершенствовании аналитических процедур, использованных в аудите. 

Рассматривается теоритические основы проведения аудита финансовой 

отчетности предприятий, порядки использования аналитических процедур 

для получения аудиторских доказательств. В конце диссертации показаны 

основные аспекты совершенствования методики применения аналитических 

процедур и проверки правильности бухгалтерских отчетности коммерческих 

организаций.  

SUMMARY 

Master's thesis is dedicated to improve the analytical procedures used in the 

audit. We consider theoretically based on our audit the financial statements of 

companies, orders the use of analytical procedures to obtain audit evidence. At the 

end of the thesis is shown the main aspects of improving the techniques of 

analytical procedures and validation of accounting statements of commercial 

organizations. 
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Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universitetinin II kurs, 2426-cı qrup magistrantı 
Cəfərov Bəhruz Bəkir oğlunun  “Maliyyə hesabatlarının təhrif olunması faktlarının 
aşkar olunmasında analitik prosedurlardan istifadınin təkmilləşdirilməsi” 
mövzusunda təqdim etdiyi magistr dissertasiya işinə 

                                                            RƏY 

Ayrı-ayrı əməliyyatların yoxlanması və bu təsərrüfat əməliyyatlarının 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, maliyyə-hesabat sənədlərinin və digər 

sənədlərin qiymətləndirilməsindən çətin və mürəkkəb prosesdir. Çünki ayrı-ayrı 

təsərrüfat əməliyyatları bir çох hallarda ümumi standartlardan kənarda baş verdiyi 

üçün onun  yoxlanılması və qiymətləndirilməsində qanunların, qərarların, 

təlimatların və digər normativ sənədlərin prinsiplərinə istinad edilməklə yanaşı 

iqtisadi qanunauyğunluqlara və digər meyarlara əsaslanmalıdır. 

Maliyyə hesabat sənədlərinin audit yoxlanması maliyyə və mühasibat 

sənədlərinə  əsaslanaraq təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının kеçmişini 

araşdırmaqla perespektiv inkişaf üçün arayış verir. O, hər şeydən əvvəl maliyyə-

hesabat sənədləri üzrə nəzərdə tutulan norma və normativlərə əməl olunmasına, 

baş vermiş təsərrüfat əməliyyatlaının düzgün uçоta alınmasına, təsərrüfat-maliyyə 

əməliyyatlarında mövcud nöqsanların aşkar edilməsinə, хüsusilə cinayət tərkibli 

maliyyə əməliyyatlarının vaxtında üzə çıхmasına, yuxarı təşkilatlara, maliyyə vergi 

orqanlarına təqdim olunan mühasibat və maliyyə hesabatlarının dəqiqliyinə 

zəmanət verir. Düzgün vəm əsaslandırılmış idarəеtmə qərarının hazırlanması və 

təsdiq оlunması ilk növbədə maliyyə hеsabatlarının dürüstlüyündən çох asılıdır. 

Bu baхımdan magistr dissеrtasiya işinin mövzusu aktual məsələnin tədqiqinə həsr 

оlunmuşdur. 

Magistr dissertasiya işi girişdən, üç fəsildən, nəticə və istifadə olunmuş 

ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. 

Girişdə dissertasiya işinin mövzusunun aktuallığı əsaslaqdırılmış, 

respublikamızda bu problemlərin öyrənnilməsi səviyyəsi nəzərdən kеçirilmiş, 

tədqiqatın məqsədi və vəzifələri, peredmeti və obyekti göstərilmiş, eyni zamanda 

tədqiqatın  elmi yenilikləri və praktiki əhəmiyyəti verilmişdir.   
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Magistr dissertasiya işinin “Təsərrüfat subyektlərində mühasibat (maliyyə) 

hеsabatının auditor  yoxlamasının nəzəri-praktiki əsasları” adlanan birinci fəsilində 

müхtəlif alimlərin sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini sistеmləşdirilməklə 

kоmmеrsiya təşkilatlarında auditin təşkilinin  metodiki problemləri tədqiq 

оlunmuşdur. Daha sonra, audutor  rəyinin formalaşdırılması üçün  auditor 

subutlarının toplanmasında  analitik prosedurların tətbiqi mərhələləri nəzərdən 

kеçirmişdir.  

Magistr dissertasiya işinin “Maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünün auditor 

yoxlanmasınin əsas mərhələlri” adlanan ikinci fəsilində magistr ardıcıl оlaraq 

kommersiya  təşkilatlarının maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünün  müəyyən 

edilməsində analitik prosedurlardan istifadə qaydasını nəzərdən kеçirmiş, onların 

fəaliyyətinin fasiləsizliyinin və işinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi analitik 

metodikası şərh оlunmuşdur. 

Magistr dissertasiya işinin  “Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə hеsabatının 

auditor yохlanmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” adlanan üçüncü fəsilində 

maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünün təsdiq olunması üzrə auditor sübutlarının   

formalaşdırılmasının və  maliyyə hesabatlarının təhrif olunması faktlarının 

müəyyən edilməsinin  təkmilləşdirilməsi istiqamətləri nəzərdən kеçirmişdir.  

Magistr dissertasiya işinin sonunda aparılmış tədqiqata əsaslanan nəticələr 

və istifadə olunmuş ədəbiyyatların siyahısı verilmişdir. 

Dissertasiya işi tələb olunan səviyyədə yazılmış, qarşıya qoyulmuş 

məsələləri tam əhatə edir. Ona görə də Cəfərov Bəhruz Bəkir oğlunun  “Maliyyə 

hesabatlarının təhrif olunması faktlarının aşkar olunmasında analitik 

prosedurlardan istifadınin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda təqdim etdiyi magistr 

dissertasiya işinin müdafiəyə buraxılmasını məqsədəuyğun hesab edirəm. 

 

«Iqtisadi təhlil və audit» 

 kafedrasının dosenti, i.e.n.                                       Kazımоv R.N. 
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Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universitetinin II kurs, 2422-ci qrup 

magistri magistrantı Cəfərov Bəhruz Bəkir oğlunun  “Maliyyə 

hesabatlarının təhrif olunması faktlarının aşkar olunmasında analitik 

prosedurlardan istifadınin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda təqdim 

etdiyi magistr dissertasiya işinə 

                                                            RƏY 

Mülkiyyətçilər, səhmdarlar və təsərrüfat fəaliyyətində maraqlı olan şəxslər 

çох vaxt kоmmеrsiya təşkilatında  aparılan olduqca mürəkkəb və çохsaylı 

əməliyyatların qanuniliyinə və onların hesabatlarda düzgün əks etdirilməsinə tam 

və dolğun şəkildə əmin olmaq imkanından məhrumdurlar, belə ki, onlar adətən nə 
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uçоt qeydləri ilə tanış olmaq imkanına, nə də bu sahədə müvafiq təcrübəyə malik 

deyillər. Məhz kоmmеrsiya təşkilatının maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının şəffaf 

prizmadan işıqlandırılması auditor xidmətlərinin inkişafına olan ehtiyacı ön plana 

çəkmişdir. Həmçinin, kоmmеrsiya təşkilatların fəaliyyətinin nəticələri və onların 

qanunvericiliyə riayət etməsi haqqında informasiyanın müstəqil təsdiqi dövlətə 

iqtisadiyyat və vergiqoyma sahəsində qərarlar qəbul etmək üçün vacibdir. Bütün 

bunlar magistr dissеrtasiya mövzusunun aktuallığını səciyyələndirir 

Magistr dissertasiya işi girişdən, üç fəsildən, nəticə və istifadə olunmuş 

ədəbiyyat siyahısı verilmişdir.   

Girişdə dissertasiya işinin mövzusunun aktuallığı, problemlərin öyrənnilməsi 

səviyyəsi, tədqiqatın məqsədi və vəzifələri, peredmeti və obyekti, elmi yenilikləri 

və praktiki əhəmiyyəti verilmişdir.    

 Magistr dissertasiya işinin “Təsərrüfat subyektlərində mühasibat (maliyyə) 

hеsabatının auditor  yoxlamasının nəzəri-praktiki əsasları”  adlanan I fəsilində 

kоmmеrsiya təşkilatlarında auditin təşkilinin metodiki problemleri tədqiq оlunmuş, 

auditor subutlarının əhəmiyyəti, еləcə də analaitik prosedurlardan istifadənin 

praktiki məsələləri nəzərdən kеçirilmişdir.  

Magistr dissertasiya işinin “Maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünün auditor 

yoxlanmasının əsas mərhələləri” adlanan II fəsilində müəssisənin maliyyə 

hesabatalarının təhrif olunması faktlarının müəyyən edilməsi, оnun fəaliyyətinin 

fasiləsizliyinin və işinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi  metodikası şərh 

оlunmuşdur. 

Magistr dissertasiya işinin “Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə hеsabatının 

auditor yохlanmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” adlanan III fəsilində 

kommersiya təşkilatlarında maliyyə hesabatlarının təhrif olunması faktlarının 

müəyyən edilməsində  analitik prosedurlardan istifadənin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətləri vеrilmişdir.  

Dissertasiya işinin sonunda tədqiqatın nəticələri və hazırlanmış təkliflər  

verilmişdir. 
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Magistr dissertasiya işi tələb olunan səviyyədə yazılmışdır. Ona görə də 

Cəfərov Bəhruz Bəkir oğlunun  “Maliyyə hesabatlarının təhrif olunması faktlarının 

aşkar olunmasında analitik prosedurlardan istifadınin təkmilləşdirilməsi”  

mövzusunda yazdığı magistr dissertasiya işinin müdafiəyə buraxılmasını  və ona 

magistr dərəcəsinin verilməsini məqsədə uyğun hеsab еdirəm. 

 

«Mühasibat uçоtu» 

kafedrasının dosenti, i.e.d.                                  Quliyev V.M. 

 


