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ЭИРИШ 
 
 

Мювзунун актуаллыьы. Рями статистикада мялуматларын щазырланмасы просес-

лярин бейнялхалг стандартлара уйьун тякмилляшдирилмяси, бу сащядя сянядляшдирмя 

ишляринин ващид стандартлар ясасында артырылмасы вя статистик мялуматларын кейфий-

йятинин даща да артырылмасы мягсядиля Аудиторлар палатасы юз фяалиййятини дахили 

аудит Бейнялхалг Стандартлашдырма тяшкилаты тяряфиндян йарадылан «Кейфиййяти 

идаряетмя системляри», тялябляр бейнялхалг стандартларынын тялябляри сявиййясиндя 

щяйата кечирирляр. Азярбайжан Республикасында дярин сосиал-игтисади дяйишикликля-

рин эетдийи, бцджя вя верэи интизамынын мющкямляндирилмясинин дювлят сийасятиндя 

цстцнлцк тяшкил етдийи, азад вя сосиалйюнцмлц вятяндаш жямиййятинин бяргярар ол-

дуьу индики шяраитдя дахили аудитин тяшкилинин ролу даща да артыр. Милли игтисадиййа-

тын базар мцнасибятляриня кечмясинин баша чатдыьы вя дцнйа тясяррцфат системиня 

интеграсийанын эцжляндийи бир дюврдя игтисадиййатда идаряетмянин ясас елементляри 

олан учот, тянзимлямя, тящлил вя хцсусиля, дахили аудит функсийаларына олан тялябат 

даща да йцксялир. 

Мящз буна дямалиййя шяффафлыьынын артырылмасына, мювжуд нязарят механиз-

минин тякмилляшдирилмясиня вя бцтювлцкдя малиййя интизамынын мющкямляндирил-

мясиня бюйцк юням верилир, габагжыл дцнйа тяжрцбяси нязяря алынмагла шяффафлыьын 

артырылмасы, игтисади инкишаф цчцн мянеяляр тюрядян, ганунун алилийини вя сосиал 

ядалят принсиплярини позан коррупсийайа гаршы мцбаризя юлкя президентинин сон 

дюврлярдя имзаладыьы фярман вя сярянжамларда да юз яксини тапы рвя тясяррцфат 

фясаитляриндян сямяряли истифадя едилмяси, тякмил нязарят механизминин тятбиги вя 

бцтювлцкдя дахили аудитин тяшкилинин мющкямляндирилмяси юлкядя сосиал-игтисади 

инкишафын сцрятляндирилмясинин мцщцм бир истигамяти кими тясбит олунур. 

Азярбайжанын малиййя тясисатларынын бейнялхалг капитал базарына гошулмасы, 

харижи инвесторларын юлкя игтисадиййатына мараьынын артмасы, республикада мювжуд 

олан малиййя системинин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы мягсяди иля 

малиййя нязарятинин вя дахили аудит системинин мцтярягги тялябляр сявиййясиндя 

йенидян гурулмасы, идаряетмянин йахшылашдырылмасында дягиг учотун вя жидди 
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нязарят системинин юня чякилмяси ян актуал проблемляр кими гаршыда дурур. Щал-

щазырда да мювжуд олан игтисади жинайятлярин вя дювлят вясаитляриндян ганунсуз 

истифадя щалларынын арадан галдырылмасында дювллят дахили аудитин тяшкили ролуну 

даща да эцжляндирилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан, игтисадиййатын 

бцтцн сащяляриндя тясяррцфат ямялиййатларынын мювжуд ганунверижилийин тяляб-

ляриня уйьунлуьуну, онларын шяффафлыьыны вя мягсядяуйьунлуьуну тямин едян 

механизм кими дахили аудитин тякмилляшдирилмяси важиб вязифялярдян бириня чеврилир. 

Тядгигат мювзусунун актуаллыьынын башлыжа жящятляриндян бири дя онунла 

ялагядардыр ки, харижи юлкялярин тяжрцбяси ясасында формалашан нязяри бахыш вя йа-

нашмаларда республикасынын юзцнямяхсус жящятляри нязяря алынмышдыр. Коммер-

сийа тяшкилатларында кейфиййятин дахили аудитин апарылмасынын тякмилляшдирилмясини 

тяляб едир. 

Проблемин юйрянилмя сявиййяси. Коммерсийа структурларында дахили аудитин 

тяшкили вя апарылмасынын методики проблемлярин ишлянмяси вя тясдиг олунмасы за-

маны юлкя игтисадчы алимляринин ясярляриня истинад олунмушдур. Азярбайжанын игти-

садчы алимляри Д.А.Баьыровун, С.И.Мцслцмовун, С.М.Сябзялийевин, С.М. 

Гасымовун, И.М.Аббасовун, Г.Я.Аббасовун Я.И.Дашдямировун, Н.М.Исма-

йыловун, Щ.А.Жяфяровун Ж.Б.Намазованын, В.М.Гулийевин, Р.Н.Казымовун вя 

башгаларынын елми ясярляриндя вя елми тядгигат характерли арашдырылмасында бу 

мясяляйя даир йазылара тез-тез раст эялинир. 

Тядгигатын мягсяди вя вязифяляри. Маэистр диссертасийа ишиндя гаршыда дуран 

башлыжа мягсяд – просесляря вя мящсуллара даир мцяййян олунмуш стандартлара 

риайят едилмясиня бахыш кечирмяк вя кейфиййятин иадяретмя системляринин тякмилляш-

дирилмяси цчцн тювсиййяляр вермяк, щямчинин мящсулун мцяййян кейфиййят сявий-

йясини тямин едян мювжуд кейфиййят фяалиййяти вя кейфиййятин идаря едилмяси цзря 

коммерсийа структурларында эюрцлян ишляри дягигликля ашкара чыхармаг вя кейфий-

йятин идаря едилмясинин  йахшылашдырылмасына даир тяклифляр вермякдир. 

Диссертасийа ишиндя гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг цчцн ашаьыдакы 

вязифялярин йетиня йетирилмяси нязярдя тутулмушдур. 
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-  гцввядя олан Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня вя Аудитор-

лар Палатасынын норматив характерли актларына, эюстяришляриня риайят олунма-

сынын тямин едилмяси; 

-  статистик просеслярин тянзимлянмяси вя идаря едилмяси вязиййятинин арашдырыл-

масы; 

-  дахили нязарят системинин тякмилляшдирилмяси; 

-  дахили аудитин нязяри – методолоъи вя методики ясасланмасынын ишлянмяси; 

- дахили аудити щяйата кечирян органларын вязифяляринин мцяййян едилмяси; 

- дахили аудит системинин мцасир вязиййятинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 

- республикада дахили аудит фяалиййятинин артырылмасында Щесаблама Палатасы 

вя аудиторлар палатасынын фяалиййятинин гиймятляндирилмяси; 

- верэи нязарятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси цзря тювсийяляр верилмяси;  

- коммерсийа структурларынын инвестисийа фяалиййятинин идаряетмядя дахили 

аудитин проседураларынын тяркиби вя мязмунунун мцяййянляшдирилмяси; 

Тядгигатын предмети вя обйекти. Тядгигатын предметини  кими йени шяраитдя 

дахили аудитин нязяри вя практики проблемляринин йекунлашдырылараг тядгиг олунма-

сыдыр. Тядгигатын обйекти кими мцасир аудит системи вя Азярбайжанда артыг фор-

малашан аудит сащяси эютрцлмцшдцр. 

 Тядгигатын информасийа базасы. Диссертасийа ишинин информасийа базасыны нор-

матив – щцгуги характерли материаллар,азярбайжан республикасы Дювлят Статистика 

Комитясинин статистик мяжмуяляри, Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 

гярарлары, Азярбайжан Республикасы Малиййя назирлийинин статистик мялуматлары, 

Азярбайжан Республикасы Аудиторлар Палатасынын статистик мялуматлары, Азярбай-

жан республикасынын шяраб заводунун мялуматлары тяшкил едир. 

 Маэистр диссертасийа ишинин елми йенилийи. Ишин елми йенилийи ашаьыдакылардан 

ибарятдир:  

- дахили аудитин нязяри-методолоъи вя методики ясаслары комплекс вя системли 

тядгиг олунмушдур; 

- дахили аудитин щяйата кечирилмяси методлары вя принсипляри вя онун дювлят 

идаряетмя системиндя ролу ачыгланмышдыр; 



6 
 

- дахили аудити щяйата кечирян органларын мцасир дюврцн тялябляриня уйьун 

олараг вязифяляри шярщ едилмишдир; 

- дахили аудитин щяйата кечирилмясинин ганунверижилик, норматив щцгуги, тяшки-

лати шяртляри тянгиди жящятдян арашдырылмыш, дахили нязарятин йохламаларынын мадди-

техники ясаслары тядгиг олунмушдур; 

- коммерсийа структурларында дахили аудит системинин мцасир вязиййяти тящлил 

олунараг гиймятляндирилмишдир; 

- бейнялхалг тяжрцбяляр нязяря алынмагла коммерсийа структурларында дахили 

аудит системинин тякмилляшдирилмяси истигамятляри цзря тювсийляр ишлянмишдир; 

- коммерсийа структурларында дахили нязарятинин тясирлилийинин артырылмасында 

Щесаблама Палатасы вя Аудиторлар Палатасынын фяалиййяти гиймятляндирилмишдир; 

- дахили аудитин сямярялилийинин йцксялдилмяси йоллары эюстярилмишдир вя с. 

Тядгигатын нязяри вя практики ящямиййяти. Коммерсийа структурларында дахили 

аудитин апарылмасынын методики проблемляринин мащиййяти вя мязмуну мцяййян 

едилмишдир. Йени шяраитдя дахили аудитин бир елм инфраструктур сащяси кими айрылыгда 

даща эениш бахымдан юйрянилмяси зяруряти ясасландырылмышдыр. Дахили аудитин 

мцасир вязиййятинин тятгиги, онун проблемляринин юйрянилмяси аудитор хидмят ба-

зарынын даща сивилл принсипляр цзря тяшкилиндя, саьлам рягабят шяраитинин инкишафын-

да, важиб амил кими чыхыш едир. Елми ишдя Азярбайжанда дахили аудитин инкишаф исти-

гамятляри, перспективляри, елми – практик бахымдан тядгиг олунмушдур вя бу исти-

гамятдя иряли сцрцлян тяклифляр шяраб заводунун эяляжяк инкишафы цчцн хцсуси ящя-

миййят кясб едир. Щямчинин дахили аудитин апарылма методикасынын тякмилляшди-

рилмяси истигамятиндя иряли сцрцлян тяклифляр тясяррцфат субйектляриндя дахили аудитин 

мцасир принсипвя тялябляря уйьун кечирилмяси цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир.  

Ишин щяжми вя гурулушу. Маэистр диссертасийа иши эириш, цч фясил, нятижя вя  истифа-

дя едилмиш ядябиййат сийащысындан ибарятдир. 
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ФЯСИЛ Ы. БАЗАР ШЯРАИТИНДЯ ТЯСЯРРЦФАТ СУБЙЕКТЛЯРИНИН 

ИДАРЯ ОЛУНМАСЫНДА АУДИТИН РОЛУ 

 

1.1. Дахили аудит анлайышы, онун мащиййяти вя мягсядляри 

 

Дахили аудит-аудит мейарларынын ня дяряжядя йериня йетирдийини мцяййян ет-

мяк мягсяди иля аудит сцбутунун ялдя едилмяси, онун обйектив гиймятляндирилмя-

си цзря статистик, мцстягил вя сянядляшдирилмиш просесдир. Audit aktivlərin, öhdəlik-

lərin, xüsusi vəsaitlərin və maлiyyə nəticələrinin düzgün, bütöv və dəqiq əks etdi-

rilməsini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə qüvvədə oлan qanunvericiliyə uyğun su-

rətdə iqtisadi subyektlərin müəyyən dövrə tərtib etdikləri illik maliyyə hesabat-

lannın müstəqii yoxlanılmasını nəzərdə tutur. Auditin əsasını дювлятin, müəs-

sisənin rəhbərliyinin, onun payçılarının ümumi və qarşılıqlı maraği təşkil edir. 

Audit elə bir prosesdir ki, onun vasitəsi ilə səlahiyyətli sərbəst işçi kəmiyyət-

cə qiymətləndirilə bilən və spesifik təsərrüfat sisteminə aid oлan informasiyanın   

müəyyən edilmiş meyarlara uyğunлuq dərəcəsini müəyyənləşdirmək və bunu öz 

rəyində ifadə etmək üçün həmin informasiya haqqında sübutlar toplayır və on-

ları qiymətləndirir. 

Auditin kifayət qədər böyük tarixi vardır və müxtəlif tərcümələrdə «o dinlə-

yir» və ya «dinləyici» mənalarını verir. Auditin meydana gəlməsi bilavasitə şir-

kətləri idarə edənlərin (müdiriyyət, menecer) və şirkətin fəaliyyətinə vəsait qo-

yanlaрын (mülkiyyətçilər, investorlar) mənafelərinin müxtəlifliyi ilə əlaqələndi-

riлиr. Belə ki, maraqlı tərəf olan mülkiyyətçilər şirkəti idarə edən rəhbərlərin və 

tabeliyində olan mühasiblərin təqdim etdikləri maliyyə informasiyalarına etibar 

edə bilməzdiлər və əmin olmalı idilər ki, onları aldatmırlar, təqdim olunmuş 

informasiya müəssisənin həqiqi maliyyə vəziyyətini tam əks etdirir. Bu səbəbdən 

də mülkiyyətçilər maliyyə informasiyasının düzgünlüyünü yoxlamaq və maliyyə 

hesabatını təsdiq etmək üçün auditor xidmətinə ehtiyac duyurdular. 
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Dünya səviyyəsində istehsal münasibətiərinin inkişafı, yeni iqtisadi münasi-

bətlərin yaranması və təkmilləşməsi iri şirkət, korporasiyaların, səhmdar cəmiy-

yətlərin, firma və müəssisələrin uçot və hesabat sisteminin dərinləşməsinə səbəb 

oлmuşdur ki, bu da müstəqil малиййя nəzarəti funksiyasını yerinə yetirən auditor 

xidmətinin yaranması və təşəkkül tapmasını zəruriləşdirən amil olmuşdur; 

Ümumilikdə isə, bu xidmət sahəsiнə tələbat aşağıdakı hallarla əlaqədar ola-

raq yaranmışdır; 

- müəssisəni idarə edənlərlə mülkiyyətçilər arasında anlaşıimazlıq olduğu 

hallarda birincilər tərəfindən qeyri-obyektiv informasiya verilməsi ehtimalı; 

- qəbul oлunmuş qərarların nəticələrinin informasiyanın keyfiyyətindən ası-

lılığı; 

- informasiyanı yoxlamaq üçün xüsusi biliklərin tələb olunması; 

- istifaдячилərin verilmiş informasiyanın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi im-

kanının olmaması. 

Hazırda ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə investisiyaların, о cümlə-

dən, xarici investisiyaların cəlb edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir amilə 

çevrilmişdir, Bu sahədə demək olar ki, yerii və xarici iş adamlarına, sahibkarlara 

dövlət səviyyəsində geniş imkanlar yaradılmışdır. Belə bir şəraitdə  müəssisələr  

investisiya qoyuluşu sahəsində qaршылыглы ишэцзар ялагяляр йаадырлар. Бу ялагялярин 

даимилийи вя етибарлылыьы тяряфдашларын мящз дцзэцн малиййя информасийалары ялдя 

етмяси иля мющкямлянмялидир. Беля информасийаларын дцзэцнлцйцнцн тясдиг едил-

мяси аудиторларын вязифясиня аид олмасыны гейд етмяйилик. 

Щямчинин аудитор йохламалары дювлят вя мящкямя органларына, щабеля диэяр 

сялащиййятли органлара онлары марагландыран малиййя щесабатларынын дцзэцнлцйц-

нц тясдиг етмяк цчцн лазымдыр.  

Дахили аудитин мягсяди статистик просесляря вя мящсуллара даир мцяййян олун-

муш стандартларын рийаят едилмясиня бахыш, кечирмяк вя кейфиййяти идаря етмяк иши-

нин тякмилляшдирилмяси цчцн тювсиййяляр вермяк щямчинин статистик мящсулун 

мцяййян кейфиййят сявиййясини тямин едян мювжуд кейфиййят фяалиййяти вя кейфий-
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йятин идаря едилмяси цзря коммерсийа структурларында эюрцлян ишляри дягигликля 

ашкара чыхармаг вя кейфиййятин идаря едилмясинин йахшылашдырылмасына даир тяклиф-

ляр вермякдир.  

Аудитор фяалиййятинин ясас мягсяди тясяррцфат субйектляринин мцщасибат (ма-

лиййя) щесабатларынын дцзэцнлцйцнц вя онларын апардыглары малиййя вя тясяррцфат 

ямялиййатларынын норматив актлара уйьунлуьуну мцяййян етмякдир. Демяли, 

дахили аудит ашаьыдакы мягсядля малиййя щесабатынын мцстягил йохланылмасы де-

мякдир. 

- щесабатларын дцзэцнлцйцнцн тясдиги вя йа онларын гейри дцрцст олмасынын 

тяйин едилмяси; 

- йохланылан дюврдя мцяссисянин эялир вя хяржляринин, малиййя нятижяляринин 

учот вя щесабатда дцзэцн вя дягиг якс етдирилмясинин йохланылмасы; 

- учотун апарылмасы вя щесабатларын тяртиб олунмасыны тянзимляйян ганунве-

рижилийя вя норматив сянядляря мцяссися активляринин, ющдяликляринин вя хцсуси капи-

талын гиймятляндирилмяси методолоэийасына ямял олунмасына нязарят; 

- ясас вя хцсуси дювриййя вясаитляриндян, малиййя ещтийатларындан вя борж 

мянбяляриндян даща йахшы истифадя имканларынын цзя чыхарылмасы. 

Auditor yoxlamasında müəssisə balansının və digər hesabatların tərtib olun-

masının düzgünlüyü, izahat məktubundakı məlumatların doğruluğu təyin edilir. 

Bu zaman aşağıdakılar müəyyənləşdirilir: 

- hesabatda bütün aktiv və passivlərin əks etdirilməsi; 

- əmlakın qiymətləndirilməsinin faktiki metodikası ilə müəssisənin uçot 

siyasəti müəyyənləşdirilərkən qəbul olunmuş metodikadan fərqlənməsi; 

- nizamnamə kapitalı həcminin dəyişdirilməsi haqqında mülkiyyətçilərin 

qərarlarının bütünlüklə yerinə yetirilməsi; 

- balansın hər iki hissəsinin hesabları üzrə sintetik və analitik uçot məlumat-

larının eyniliyi; 

- müəssisənin debitor və kreditor borclarının hesabatda bütünlükdə əks et-

dirilməsi. 
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Ümumiyyətlə auditor əsas məqsədə çatmaq və rəy vermək üçün aşağıdakı 

məsələlər üzrə müvafiq rəy tərtib etməlidir: 

- hesabatın tələblərə uyğunluğu və ziddiyyət təşkil edən informasiyanın ol-

maması; 

- əsaslılıq (hesabatda göstərilən məbлəğлərin oraya daxil edilməsinə əsaslar 

varmı); 

- bitkinlik (lazımi məbləğlərin hamısı daxiл ediлиbmi, aktivлərin və passivlə-

rin hamısы şirkətə məxsusdur); 

- qiymətləndirmə (kateqoriyaların hamısı düzgün qiymətləndirilibmi); 

- təsnifat (məbləği onun yazıldığı hesaba aid etməyə əsaslar varmı); 

- balansın tərtibi tarixindən əvvəл və az sonra aparılan əməliyyatların keçiril-

diyi dövrə aid edilməsi; 

- ayrı-ayrı əməliyyat məbləğlərinin analitik uçot kitabında və ъurnallarında 

göstərilən məlumatlara uyğunluğu, onların düzgün yekunlaşdırılması, yekun 

məbləğlərinin Baş kitabda göstərilən məlumatlara uyğunluğu; 

- kateqoriyaların hamısının maliyyə hesabatlarına daxil edilməsi, hesabat-

larda və onlara əlavələrdə düzgün əks etdirilməsi. 

İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı şəraitin дахили audиtin başlıca vəzifələrini 

sivil bazar mexanizmi müəyyənləşdirir. İstər nəzəriyyə və istərsə təcrübədə auditə 

mülkiyyətçilərin mənafeyinin müdafiəsi prosesi kimi və təsərrüfat subyektlərinin 

dərc etdikləri hesabatın digər istifadəçiləri üçün informasiya riskinin məqbul sə-

viyyəyədək azaldılması prosesi kimi baxılması çox vacibdir. 

Yuxarıda qeyd olunanlardan əlavə auditorlar öz fəaliyyətləri prosesində 

aşağıdakı vəzifələri həll edirlər: 

Mühasibat uçotunun apanlmasınын, hesabatın tərtib edilməsinin və təsərrü-

fat əməliyyatlaрыnın qanuniliyinin yoxlanılması; 

Mühasibat uçotunun təşkiлi və bərpasında, uçotun aparılmasında, maliyyə 

hesabatının tərtibində kömək göstərilməsi; 
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Vergilərin planlaşdırılması və hesablanılmasına kömək göstərilməsi; 

Uçotun aparılması və hesabatın tərtibatının ayn-ayrı məsələləri üzrə məslə-

hətlər verilməsi; 

Ekspert qiymətləndirmələri və təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin təhlili; 

Maliyyə və hüquq sahəsində, marketinq, menecment, texnoloci və еколоъи 

məsələlər üzrə məsləhətlər verilməsi; 

Müəssisənin təsis və digər sənədlərinin hazırlanılması;  

Gələcək tərəfdaşlar haqqında informasiya verilməsi;  

Sifarişçilərə informasiya xidməti və s. 

Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin təşkilini, onun həyata ke-

çirilməsinin hüquqi əsaslarını, auditorların funksiyalarını, hüquq və vəzifələrini 

«Auditor xidməti haqqında» Qanun müəyyən edir. Belə ki, «Auditor xidməti 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsində müəyyənləş-

dirilmişdir ki, audit-mal istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi iлə 

məşğuл olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və düzgün apa-

rılmasının, mühasibat və maлiyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanıлmasıdır. 

Həmin Qanunun 3-cü maddəsində göstərilmişdir ki, təsərrüfat subyektlərin-

də müqavilə əsasında maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti sahəsində yoxlama, eksper-

tiza, təhliл aparmaq və yazılı rəy vermək, mühasibat uçotu qurmaq, hesabat gös-

təricilərinin dürüstlüyünü təsdiq etmək və auditorun peşə fəaлиyyətin (auditor 

təşkilatının nizamnaməsinə) uyğun olaraq maliyyə-təsərrüfat münasibətləri sahə-

sində dиgər xidmətləri göstərmək auditor xidməti hesab edilir. 

Azərbaycan Respublikasında auditor xidməti qanunvericiliyə uyğun olaraq 

sərbəst auditorлar və auditor təşkilatları tərəfindən göstərilir. Sərbəst auditor və 

auditor təşkilatı aşağıdakы huquqlara malikdir: 

- respublikada qüvvədə oлan normativ aktların və iqtisadi subyektlə bağlan-

mış müqavilənin tələbləri nəzərə alınmaqla auditor yoxлamasının formasını və 

metodunu müstəqil qaydada müəyyənləşdirmək; 
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- müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaлиyyətinə dair bütün səнədlərlə tanış ol-

maq və yoxlama üçün onları aлmaq (bağlanмыş müqavilədə nəzərdə tutulduğu 

hallarda); 

- puл məbлəğlərinin, qiymətлi kağızların, maddi dəyərliлərin mövcudluğunu 

yoxlamaq, qarşıya çıxan sualлara aydınлıq gətirmək məqsədi ilə müvafiq şəxslər-

dən izahat və ялаvə məlumatlar almaq; 

 - müqavilə əsasında auditor yoxlamasında iştirak etmək məqsədilə müstəqil 

və ya başqa auditorları, habelə digər müvafiq mütəxəssisləri yoxlamaya жялб 

etmək; 

- yoxlanılan təsərrüfat subyekti tərəfindən audit üçün lazım эялən sənədлər 

ona təqdim oлunmadıqda auditor yoxlamasından imtina etmək; 

- сялahiyyətli дювлят orqanlaрынын sifarişi ilə audit həyata keçirdikdə müəy-

yən etdikləri pozuntuiar və nöqsanlar haqqında oniarın qarşısında məsələ qal-

dırmaq. 

İnkişaf etmiş bazar münasibətiərinin mövcudluğu müstəqil maliyyə nəzarəti 

sistemi rolunu oynayan auditin əsas vəzifəiərini formalaşdıran başlıca amildir. 

Ümumiyyətлə, qanunvericiliklə sərbəst auditorun və auditor təşkilatının vəzifələ-

rinə aşağıdakılar aid edilir: 

- auditin aparılmasında respublika qanunvericiliyinin tələblərinə və auditor 

standartlarına riayət etmək; 

- дахили нязарят системинин тякмилляшдирилмяси; 

- статистик просеслярин тянзимлнмяси вя идаря едилмяси вязиййятинин арашдырыл-

масы; 

- auditor yoxлamalarını və digər auditor xidmətlərini keyfiyyətлi şəkiлdə 

həyata keçirmək; 

- auditin aparılmasında iştirakının qeyri-mümkünлüyü barəsində dərhal 

sifarişçiyə və səлahiyйятли dövlət orqanına xəbər vermək; 

-  sifarişçinin mühasibat uçotunun və hesabatının vəziyyətini, düzgünlüyü-

nü, qüvvədə olan qanunлara və normativ aktlara uyğunluğunu yoxлamaq; 
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- auditin aparılması zamanı bütün aşkar edilmiş pozuntular, mühasibat 

uçotunun aparıлması və hesabatların tərtib edилməsi iлə əlaqədar olan nöqsan və 

çatışmazlıqlar haqqında sifarişçi müəssisənin rəhbərлiyinə məlumat vermək; 

- sifarişçinin tələbi ilə aparıлan audit zamanı əldə ediлən məлumatı (məhkəmə 

orqanлarının tələb etdiyi hallar istisna olmaqla) məxfi saxlamaq; 

- yoxlama gedişində alınmış və tərtib edilmiş sənədlərin qorunub salanma-

sını təmin etmək;  

- təsərrüfat subyektinin tələbi ilə ona дахили auditin aparılmasına dair qa-

nunvericiлiyin tələbлəri, tərəflərin hüquq və vəzifələri, habelə auditorun rəyində 

olan irad və nəticələr üçün əsas olan normativ aktlar barəsində ətrafлı məlumat-

lar vermək. (2, maddə 13), (6, səh 17-21) 

Auditor yoxlaması apaрылarkən vя rəy tərtib ediлərkən auditor yoxlanılan 

iqtisadi subyektdən, habelə istəniлən üçüncü tərəfdən, о cümлədən ona audit xid-

mətini həyata keçirməyi həvalə etmiş dövlət orqanлarından asılı olmamalı və öz 

səlahiyyəti həddində müstəqil qaydada hərəkət etməlidir. 

 

1.2. Дахили аудит вя мцасир идаряетмя системиндя онун ролу 

 

Статистик просеслярин вя мящсулларын кейфиййятинин дахили аудити мцшащидя вя 

сцбутлара ясасланыр. Тяляб олунан сянядляр аудит планында мцяййян едилир. Бу 

сянядляр йохланылан щисся тяряфиндян аудиторлара тягдим олунмалыдыр. 

Статистик просеслярин вя мящсулларын кейфиййятинин дахили аудити гарышыг йанаш-

майа ясасланыр. Гарышыг йанашма юзцндя яняняви вя аналитик йанашмасыны бирляш-

дирир. 

Яняняви йанашма аудит просесинин ашаьыдакы мярщялясини ящатя едир.  

- планлашдырма вя щазырлыг; 

- коммерсийа структурларында аудитлярин апарылмасы; 

- структурларда аудитлярин нятижяляринин рясмиляшдирилмяси (щесабат); 

- йохлама вя нязарят аудити (излямя); 
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Аналитик йанашма ашаьыдакы истигамятляри ящатя едир: 

- мювжуд кейфиййят щесабатларынын тяртибатынын бейнялхалг тяшкилилатларын тюв-

сийя вя тялябляриня уйьунлуьунун гиймятляндирилмяси; 

- статистик просеслярин мярялясиндя эцжлц вя зяиф жящятлярин гиймятляндирилмяси 

вя с. 

Müəssisə, idarə və təşkilatların idarə olunmasında əhəmiyyətli rol oynayan 

daxili audit stabil iqtisadi inkişafa malik dünya dövlətlərində XIX əsrin sonla-

rından etibarən müxtəlif fəaliyyət növlü müəssisələrdə fəaл tətbiq edilsə də, ölkə-

mizin iqtisadi həyatı üçün yeni bir anlayışdır. 

Azərbaycan Respublikasında bazar münasibətləri şəraitində təsərrüfat sub-

yektiərinin fəaлiyyətinin şəffaflığını təmin edən, idarə olunmasını asanlaşdıran 

daxili audit xidməti yeni yaranmaqdadır və buna görə də onun mahiyyəti, səmə-

rəliliyi təsərrüfat subyektlərinin rəhbər və mütəxəssisləri tərəfindən, habelə eлmi-

praktik baxımdan da tam dərk olunmamışdır. 

Daxili audit dedikdə, təsərrüfat subyekti rəhbərliyinin (və ya direktorlar şu-

rasının) göstərişi (qərarı) ilə müəssisə və təşkilatın maliyyətəsərrüfat fəaлiyyətinin 

qanunvericiliyə və qəbul eдилmiş mühasibat uçotu qaydalaрыna uyğunluğunun və 

idarəetmə prinsiplərinin səməрялиyinin müstəqil yoxlanılmasы sistemi başa düşü-

lür.  

Daxili audit müstəqil, təminatverici və məsləhətverici fəaliyyət olub, müəs-

sisədə idarəetmə nəzarəti sisteminin ayrılmaz hissəsidir və onun məqsədi müəs-

sisənin idarəetmə sisteminin səmərəiiyini qiymətləndirməkdir. Bu məqsədə müəs-

sisədə yaradılan daxili audit bölməsi tərəfindən mühasibat hesabatının düzgünlü-

yü, xərclər smetasının icrası və əmlakın qorunması üzərində nəzarətin həyata ke-

çirilməsi,habelə istehsalın təşkiлi üsullarının, müxtəlif böimələrin qarşıлıqлı fəaлiy-

yətinin təkmilləşdirilməsinə dair təkлiflərin hazırlanması sayəsində nail olunur.  

Daxili audit təkcə pozuntuлarın qeydə aiınması və onların aradan qaldırıl-

masına nəzarətin həyata keçirilməsi ilə məhdudlaşmır. O, hər şeydən əvvəi, aşka-

ra çıxarılmış kənariaşmalann səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməklə, yox-
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lanılan obyektdə işlərin yaxşılaşdınlmasına dair konkret təkliflərin və tövsiyələ-

rin işiənib hazırlanmasına imkan verir. 

Daxili audit xidmətinin təşkil edilmədiyi müəssisə və təşkilatlarda nəticə eti-

barilə büdcəyə vergi ödənişlərində səhvlərə gətirib çıxaran mühasibat və vergi 

qanunvericiliyinin pozulması riski artır. 

Son dövrlərdə ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinə, milli istehsala, büdcə ilə bağlı 

məsələlərə və ümumiyyətlə, ölkə əhalisinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılma-

sına kömək edə biləcək fəaliyyət sahələrinə diqqətin artırılması tez bir zamanda 

auditor xidmətinin və onun ünsürü olan daxili auditin geniş vüsət alması üçün 

yaxşı zəmin yaratmışdır. 

Qabaqcıl ölkəлərin təcrübəsi göstərir ki, daxiлi auditorlar həm dövlət sekto-

runda, həm də özəl sektоrda fəaliyyət göstərirlər. 

Sərbəst rəqabətin mövcud olduğu azad iqtisadi münasibətlər şəraitində sa-

hibkarlıq fəaliyyəti insanların arzu və istəyindən asılı olmayaraq, qabaqcadan 

proqnozlaşması mümkün olmayan qeyri-müəyyənliyə əsaslanır və buradan da 

sahibkarın mühüm davranış qaydası irəli gəлir: riskin labüdlüyünü qəbul edərək, 

onu qabaqcadan görmək və daha aşağı səviyyəyə endirməyə çalışmaq. Bunun 

üçün isə düzgün qurulan iqtisadi-hüquqi tədbirlər, mühasibat uçotu və hesabat 

sistemi vasitəsilə əməkdaşların (işçilərin), bütövlükdə isə təşkilatın fəaliyyəti üzə-

rində daimi nəzarətin olması vacibdir. Bu nəzarəti həyata keçirən orqan yalnız 

rəhbərliyə tabe olmalı, lakin eyni zamanda fəaliyyəti yoxlanılan struktur böлmə-

lərindən və ya şəxslərdən asılı olmamalıdır.  

Daxili audit nəzəriyyəsində müstəqil qiymətləndirmə anlayışı kəskin müba-

hisə yaradır. Bəzi mütəxəssislər fikir irəli sürürlür ki, daxili nəzarətçilər yalnız 

müəyyən olunmuş qaydada bu və ya digər vəzifəli, məsul şəxslərin işlərindəki ça-

tışmazlıqlara dair faktlan aşkara çıxarmalıdırlar. Digər mütəxəssislər isə hesab 

edirlər ki, daxili auditor yalnız aşkar olunmuş faktlar barədə sadəcə məlumat 

verməli deyil, həmçinin təhliл əsasında onları qiymətləndirməlidir. Fikrimizcə, 

ikinci yanaşma daxili auditin mahiyyətinə daha uyğundur. 
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Схем 1. 

Дахили аудит мащиййяти тягдим олунан схемдя юз яксини тапмышдыр 

Дахили аудит (тярифи)   Дахили аудит идаряетмянин айрылмаз тяркиб щиссясидир 
 Рискляр вя дахили нязарят системляри сащясиндя мцясси-

сянин фяалиййятини истигамятляндирир 
 Идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн малиййя 

мялуматларынын етибарлылыьыны тямин едир 
 Мцяссисянин мящсулдарлыьыны вя рентабеллийини артыр-

маг, кейфиййяти йцксялтмяк мягсядиля ещтийатлардан 
истифадянин сямярялилийини тямин едир 

 

Daxili audit fəaлiyyətində əsas yer tutan amiliərdən başlıcası riskin qиymət-

ləndirilməsidir. Daxili audit aşağıdakıлar barədə fəaliyyəti və məlumat verilməsi-

ni həyata keçirən idarəetmə sistemlərinə aid riskлəri qiymətləndirir: 

 maлiyyə və əməлiyyat informasiyalarının düzgüniüyü və tamlığı;  

 fəaliyyətin nəticəsi və səmərəliyi;  

 müəssisə aktivlərinin qorunması; 

 fəaliyyətin qanunlara, qaydalara və bağlanmış müqavilələrə uyğuniuğu. 

Daxili auditorlar resurslardan istifadənin səmərəlik səviyyəsini, qənaət və 

rentabellik yollarını araşdırarkən, ilk növbədə aşağıdaкылara riayət olunub-olun-

mamasına diqqət yetirməlidirlər; 

1) Qənaət və rentabeiliyin qiymətləndirilməsi üçün мüvafiq normativlərin 

müəyyənləşdirilməsi; 

2) Müəyyən edilmiş normativ və standartlara əməl olunması; 

3) Nöqsanlann aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi.  

Ümumiyyətiə, daxili auditin əsas məqsəd və vəzifələrinə nail olmaq üçün 

aşağıdakı dörd əsas şərti mövcuddur: 

1. Müəssisədə daxili nəzarət sisteminin təşkili və fəaliyyət göstərməsi üçün 

müəssisə rəhbərliyinin məsuliyyəti; 
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2. Əminlik dərəcəsinin yetərliliyi. Belə ki, daxili nəzarət sistemi tam olmasa 

da, mühasibat hesabatının etibarlılığına və qərəzsizliyinə kifayət qədər əminlik 

yaratmalıdır; 

3. Mövcud oлan məhdudluq. Daxili nəzarət sistemi onun qurulması və tət-

biqi ilə bağlı xüsusiyyətləri nəzərə almırsa, ona səmərəli sistem kimi baxıla bil-

məz; 

4. Инфormasiyanın işlənilməsi üsulu. Daxili nəzarət informasiyanın həm 

«əlyazma» üsulu ilə, həm də kompüter mühitində keyfiyyətlə işlənilməsini təmin 

etməlidir. 

Daxili audit müəssisədə şəffaf informasiya mühiti yaratmaqla, onun fəaliy-

yətinin daha dərindən və əsaslı тящлилinə, beləliklə də daha səmərəli fəaliyyət gös-

tərməsinə zəmin yaradır. 

Səmərəli daxili nəzarət sisteminin qurulması və tətbiqi müəssisənin rəhbərлi-

yinə aşağıda göstərilənlərə nail olmaq üçün imkan verir: 

1.İdarəetmə qərarlarının qəbulu üçün vacib olan etibarlı məlumatların alın-

ması; 

2. Müəssisənin aktivlərinin və sənədlərinin qorunması (müvafiq nəzarət sis-

temi olmadıqda, onlar oğurlana, məhv edilə və ya təyinatına uyğun olmayaraq 

istifadə edilə bilər); 

3. Təsərrüfat fəaliyyətinin səмərəliyinin yüksəldilməsi; 

4. Uçotun müəyyən edilmiş prinsiplərinə riayət olunması.  

Göstərilən məqsədlərin reallaşdırılması üçün çox vacibdir ki, müəssisədə 

daxili audit xidmətinin fəaliyyəti onun hüquq və vəzifələrini, həmçinin işlərinin 

səmərəsinə təminat üzrə müəssisə rəhbərinin zəmanətini nəzərdə tutan müvafiq 

əsasnamə ilə aydın müəyyən edilsin. 

Belə olan halda aparılan- tədqiqat nəticəsində müəyyən etmişik ki, bəzən 

daxili auditlə təftişi eyniləşdirir və ya alternativ sayırlar. Lakin bu heç də belə de-

yildir, daxili auditlə təftişin məqsəd və vəzifələri arasında ciddi fərqlər vardır. 

Hazırda mövcud olan təftiş təcrübəsinin tədqiqi göstərir ki, onun əsas vəzifələри-
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nə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini tənzimləyən sənədlərin tələblərinə əməл edilmə-

sиnə nəzarətin həyata keçirilməsi, mühasibat uçotunun təşkilinin təkmilлəşdiril-

məsi və maddi, əmək və maliyyə vəsaitlərindən səmərəli və qənaətciл istifadədə 

onun rolunun yüksəldilməsi, müəssisənin əmlakının qorunması üzrə uçotun 

quruluşunun və təsərrüfatdaxili nəzarətin hərtərəfli öyrənilməsi, ilkin sənədlərdə, 

uçot qeydiyyatlannda və hesabatlarda təsərrüfat və maliyyə əməliyyatlarının əks 

olunmasının tamlığının, müntəzəmliyinin və etibarlılığının müəyyən edüməsi, 

mütərəqqi uçot forma və metodlarının tətbiqinə nəzarət, uçotun aparılması üzrə 

işlərin optimailaşdırılması və avtomatlaşdırılmasы daxiidir. 

Daxili auditin qarşısında duran vəzifələrin dairəsi genişdir. Nəzarətdən baş-

qa, daxili audit xidməti maliyyə-mühasibat hesabatının təhlili və idarəetmə qə-

rarlarının qəbulu üçün rəhbərliyə informasiyanın təqdim olunması (əgər baş 

müəssisə öz filiallarını yoxlayırsa, onda informasiya baş müəssisənin rəhbərliyi-

nə təqdim olunur), idarəetmə sistemində mövcud risk dairəsinin müəyyən edil-

məsi, təsərrüfat əməliyyatlarının müvafiq qaydada əks olunmasının və hesabatın 

düzgün hazırlanmasının yoxlanılması, kənar auditorlarla qarşılıqlı əlaqə, vergi 

və digər orqanlar tərəfindən tətbiq oluna biləcək sanksiyalar barədə xəbərdarlıq 

istiqamətlərində iş aparmalıdır. 

Məqsəd və vəzifələrdəki fərqlərdən savayı, daxili auditlə təftiş arasında 

başqa fərqlər də mövcuddur. Daxili audit, ilk növbədə, yoxlanılan struktur böl-

məsinə (filial və ya nümayəndəliyə) kömək etməyə, təftiş isə çatışmazlıqların ara-

dan qaldırılması və günahkarların cəzalandırılması məqsədilə çatışmazlıqların 

aşkar edilməsinə yönəlir. 

Onlar yoxlama obyektləribaxımından da fərqlənirlər. Daxili audit maliyyə 

hesabatını təhrif edən, ödəmə qabiliyyətini aşağı salan, müəssisənin maliyyə 

vəziyyətini pisləşdirən səbəbləri, təftiş isə mövcud qanunvericiliyin pozulmasına 

gətirib çıxaran bütün səbəbləri aşkarlayır. 

Yoxlamadan başqa, daxili audit həm də müəssisənin (onun bölməsinin) ma-

liyyə vəziyyətinin təhlilinə, investorların cəlb olunması üzrə məsləhətləşməyə 
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yönəlir. Təftiş isə yalnız aktivlərin qorunmasına, sui-istifadənin qarşısının alın-

masına və profilaktik tədbirlərin görülməsinə xidmət edir. 

Daxili auditin yekun sənədləri səhvlərin düzəldilməsi və müəssisənin мaliy-

yə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə auditorun hesabatı və tövsiyələridir. Ancaq 

təftişin nəticəsi kimi, təftiş aktı tərtib olunur, təşkilati nəticələr müəyyən edilir, 

məlumat baş idarəyə və ya başqa orqanlara çatdırılır. Daxili auditdə alınan 

məlumat məxfi saxlanılır, təftişdə isə alınan məlumat geniş müzakirə olunur. 

İndi isə daxili auditlə kənar auditin fərqli cəhətlərinə nəzər salaq. 

Kənar audit təsərrüfat subyektinin, mühasibat uçotunun və mühasibat-ma-

liyyə hesabatlarının  düzgünlüyünü obyektiv qiymətləndirmək məqsədilə auditor 

təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən müqavilə əsasında aparılır. Kənar 

auditorun müstəqilliyi həm qanunvericilik, həm də etik normalarla müəyyənləş-

dirilir. Daxili audit isə müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən təşkil edilmiş daxili nə-

zarət sisteminin ayrılmaz, mühüm tərkib elementidir. Daxili audit üzrə işin həc-

mi rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilir və kənaр auditorların işindən asılı olma-

yaraq proqramlaşdırılır. 

Üst-üstə düşən sahədə daxili auditlə kənar  аудит арасында əməkdaşlığın üs-

tünlüyü şəksizdir, ona görə ki, təkrarlama азалыр вя кянар audit üçün vaxta qə-

naət edilir. 

Kənar və daxili auditin ümumi məqsədləri bunlardır: 

1. Səhvlərin yaranmasının qarşısını almağa və ya onların aрадан qalдырыl-

masına yönəlmiş səmərəli daxili nəzarət sisteminin qurulması; 

2. Ədalətli və obyektiv mühasibat hesabatının hazırlanması üçün lazım olan 

informasiyanı təqdim edən müvafiq uçot sisteminin təşkil edilməsi. 

Daxili auditlə kənar auditin əlaqəsi həm də ondadır ki, kənar auditor müəy-

yən məsələlər barədə nəticə çıxarmaq üçün daxili auditor tərəfindən təqdim olun-

muş məlumatlardan istifadə edir. 

Kənar auditorlarla daxili auditorların qarşılıqlı əməli fəaliyyəti prosesin 

bütün iştirakçıları üçün faydalı nəticələr verməyə qadirdir. Belə ki, daxili audi-
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torların işindən istifadə edərək, kənar auditorлar mühasibat hesabatının təsdiq-

lənməsinə dair audit prosedurlarının və testlərin həcmini azalda bilər və bununla 

da uçot, vergilər və maliyyə sahəsində konsaltinq xidmətlərinə daha çox diqqət 

yetirmək imkanı qazanarlar. Yoxlanılan iqtisadi subyektlərin idarəçiləri isə, gös-

tərilən xidmətlərin keyfiyyətinə xələl yetirilmədən, məcburi audita çəkilən xərc-

ləri azalda və peşəkarcasına fəaliyyət göstərən, təkcə mühasibat hesabatı məsələ-

lərinə deyil, digər məsələlərə də dair informasiya təqdim etməyə qadir olan daxili 

audit xidmətindən bəhrələnə bilərlər. Kənar auditor yoxlamasının gedişində 

kənar auditorlarla daxili auditorların qarşılıqlı fəaliyyətinin hüdudları «Daxili 

audit işinə baxılması» milli audit standartında öz əksini tapmışdır. 

Беляликля йени шяраитдя идаряетмя фяалиййятинин актуаллыьынын артдыьы бир вахт-

да мцяссисянин идаря едилмясиндя дахили аудит щялл едижи рол ойнайыр. Идаряетмянин 

диэяр яунксийалары иля йахындан ялагядя олараг дахили аудит оптимал идаряетмя гя-

рарларынын ишляниб щазырланмасы вя гябул едилмясинин ясас мянбяси олараг, тясяр-

рцфат субйектинин идаряетмя системиндя апарыжы йер тутур. 

 

1.3. Дахили аудитин тяшкилинин норматив-щцгуги ясаслары вя фяалиййятинин 

ясас истигамятляри 

 

Мцяссисянин дахили аудит бюлмяси бир сыра хцсусиййятляри иля сяжиййялянир. Ян 

яввял, бу бюлмя мцщасибатлыгдан вя диэяр структурлардан айры олмалы вя бирбаша 

рящбярлийя табе олмалыдыр. Дахили аудиторун юз тювсиййяляринин ижасыны тяляб етмяйя 

щцгугу йохдур. Онларын тятбигиня вя нятижяляриня эюря жавабдещлик дашымырлар. 

Аудиторун истифадя етдийи информасийа мяхви сайылыр, чцнки, илкин сянядлярин вя 

учот гейдляринин тяркибиндя олан мялуматлар коммерсийа сирридир. 

Təsərrüfat subyektində daxili auditin aparılmasında ən çox müəssisənin 

rəhbəri maraqlıdır, bunun üçün də, daxili auditor nəzarət üçün zəruri olan hər bir 

informasiyadan sərbəst şəkildə istifadə edə bilmək imkanma malik olmalıdır. 
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Onun istifadə etdiyi informasiyanın tərkibi və zəruriliyi özü tərəfmdən müəyyən 

edilir. 

Fəaliyyət sahəsindən, istehsal həcmindən və digər amillərdən asılı olaraq, iri 

və orta müəssisələrdə daxili auditin tətbiqi məqsədilə xüsusi bölmənin, kiçik 

müəssisələrdə isə müvafıq mütəxəssisin həmin işə cəlb edilməsi məqsədəuyğun-

dur. 

Daxili audit bölməsi öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməsi üçün onun 

xüsusiyyətini, təşkilatın strukturunu, nəzarət obyektlərini, yoxlanacaq məsələlər 

dairəsini,qanunvericilik və normativ aktları yaxşı bilən, yoxlamalarm aparılması 

texnikasma bələd olan, uçot-iqtisadi informasiyalaрыn ümumiləşdirilməsini və 

təhlilini, yoxlamalaрын nəticələri üzrə təklif və tövsiyyələri ifadə etməyi bacaran 

yüksək ixtisaslı və etimadlı mütəxəssislərlə komplektləşdirilməlidir. Bundan əlavə 

bölmənin işçiləri üçün lazımi şərait yaradılmalı, oнlar kompüter və s. texnika ilə 

təchiz olunmalıdırlar. 

Daxili audit bölməsinin rəhbəri vəzifəsinə ali iqtisad təhsilli, yüksək ixtisaslı, 

mühasibat və iqtisadiyyat sahəsində böyük təcrübəyə, müvafıq attestata malik 

şəxslərin təyin edilməsi məqsədəuyğundur. 

Daxili audit bölməsinin ştat və strukturu təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliy-

yətinin xüsusiyyətlərindən, aparılan nəzarət proseduralarынын həcmi, mürəkkəbli-

yi və şərtlərindən asılıdır. İşçilərin sayı və əmək haqqı ştat cədvəlində nəzərdə tu-

tulur. 

Daxili audit bölməsi (və ya daxili auditor) müəssisənin ayrılmaz tərkib his-

səsi olmaqla, rəhbərlik (və ya direktorlar şurası) tərəfmdən təsdiq olunmuş əsas-

naməyə uyğun fəaliyyət göstərir. Əsasnamədə daxili auditorların yoxladıqları və 

araşdırdıqları fəaliyyət növü üzrə heç bir səlahiyyət və məsuliyyət daşımaması 

mütləq bəyan edilməlidir. 

Daxili audit üçün məxfılik və müstəqillik prinsipləri əsas sayılır. 

Дaxili auditorlar yoxladıqları fəaliyyət sahələrindən asılı olmamalıdırlar. 

Onların müstəqilliyi öz funksiyalarmı sərbəst və obyektiv həyata keçirmək mühi-
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tinin mövcudluğu ilə şərtlənir. Heç bir halda daxili auditorlar öz mülahizələrini 

digərlərinin təklif, rəy və mülahizələrinə tabe etdirməməlidirlər. Daxili auditor 

birbaşa idarəetmədə iştirak etməməli, beynəlxalq audit praktikasmda daxili 

auditorlarын təşkilat daxilindəki funksiyalarma aid edilməyən fəaliyyətlə məşğul 

olmamalıdır. Əks halda, daxili auditin obyektivlik dərəcəsi azala bilər. 

Daxili audit bölməsi işinin təşkilatın rəhbərliyinə xidmət göstərməkdən iba-

rət olduğunu nəzərə alaraq, həmin bölmə haqqынda əsasnamədə onun səlahiyyət-

ləri və vəzifələri rəhbərlik (və ya direktorlar şurası) tərəfindən müəyyən olunmalı-

dır. 

Əsasnamənin tərtib edilməsində ən vacib olan cəhət bütün maraqlı tərəflər 

üçün bölmənin zəruriliyinin açıqlanmasıdır. 

Eyni zamanda təşkilatda daxili audit bölməsinin müstəqilliyinin təmin olun-

masına xüsusi diqqət yetirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Риски нязарят етмяк цчцн юнжядян онун мцяййян едилмяси, юлчцлмяси вя ня-

тижялярин дяйярляндирилмяси лазымдыр. Биринжи вязифя риски юлчмяк вя идаря етмяк бу 

эцнцн бцтцн чаьдаш мцясссяляринин юндя эедян фяалиййятляриндян бири олмалыдыр. 

İkinci vəzifə - riskin qiymətldndirilınəsinin nəticələri əsasında nəzarətin mü-

vafiqliyinin və səmərəliyinin qiymətləndirilməsi - mühasibat-maliyyə uçotu və 

daxili nəzarət sisteminin vəziyyətiнин qiymətləndirilməsini, aşkar edilmiş nöqsan 

və pozuntulaрыn mühasibat hesabatınын düzgünlüyünə təsirinin müəyyən edilmə-

sini əhatə edən audit əsasmda yerinə yetirilir. 

Üçüncü vəzifə audit apanlan böлмənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili 

və onun maliyyə strategiyasınыn işlənib hazırlanmasından ibarətdir.Təhlilin məq-

sədi maliyyə vəziyyətinin, təşkilatm fəaliyyət nəticələrinin öyrənilməsi və onun 

gələcəkdə fəaliyyət göstərməsi şərtlərinin qiymətləndirilməsidir. 

Maliyyə təhlilinin informasiya bazası (mənbəyi) - mühasibat hesabatı və 

statistik hesabat, mühasibat uçotunun məlumatlarıdır. 
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Dördüncü vəzifə məsləhət xidmətляри çərçivəsində ixtisaslaşdırılmış bölmə-

lərə metodik yadım göstərilməsi, mühasibat уçotunun avtomatlaşdırılması məsə-

lələri vя s. məsələlər üzrə məsləhətlərin verilməsindən ibarətdir. 

İxtisaslaşdırılmış bölmələrə metodik yardım göstərərək, daxili audit bölməsi: 

vergiqoyma uçotunun aparılması üzrə tövsiyələri, normativ aktlarda dəyi-

şiklikləri əks etdirən informasiya bülleteni buraxmalıdır; 

kənar auditorlar və vergi orqanları tərəfmdən aparılan yoxlamalar zamanı 

aşkar edilmiş nöqsan və pozuntular barədə bölmələri məlumatlandırmalı, belə 

pozuntuların aradan qaldırılması üzrə konkret tövsiyələr verməlidir; 

- cari məsələlər üzrə məsləhətləşmələr keçirməlidir; 

- mühasiblər və iqtisadçılar üçün ixtisasartırma seminarian və kurslarının 

təşkilində iştirak etməlidir; 

- kənar auditorun seçilməsində yardım göstərməlidir. 

- Daxилi audit prosesinin təşkili. 

Audit prosesi-auditə hazırlığын təşkili, audit proqramынын tərtib edilməsi, ob-

yektdə auditin təşkil olunması, habelə əməliyyat və uçot məlumatlarынын sənədli 

yoxlanılmasынdan ibarət ardıcıl мərhələləri əhatə едир. 

Audit proqramı - auditin ümumi planınын inkişafıdır və təşkilatın auditi üzrə 

planın həyata keçirilməsi üçün zəruri olan audit prosedurlarынын müfəssəl siyahı-

sından ibarətdir. Proqram audit iştirakçıları üçün müfəssəl təlimatdır və eyni 

zamanda işin keyfıyyətinə nəzarət vasitəsidir. 

Audit aparılması prosesinin ardıcıllığı belədir:  

1. Nəzərdə tutulan audita hazırlıq; 

2. Auditin aparılmasına dair proqramın tərtib edilməsi; 

3. Yerlərdə işin təşkili; 

4. Qəfləti inventarizasiyaların keçirilməsi; 

5. Audit obyektinin tədqiqi; 

6. Təsərrüfat əməliyyatlarmm sənədli yoxlanılması; 

7. Keçirilən auditin materiallarımn sistemləşdirilməsi; 
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8. Audit üzrə hesabat sənədlərinin hazırlanması, onların razılaşdırılması və 

obyektə rəhbərlik edən vəzifəli şəxslər tərəfmdən imzalanması; 

9. Auditi təyin edən vəzifəлi şəxslərə audit barədə məruzə olunması; 

10. Çatışmazlıqların aradan qaldırılması və auditin nəticələri üzrə sənədin 

hazırlanması; 

11. Audit ilə aşkar edilmiş çatışmazlıqlarын aradan qaldınlmasынa nəzarət. 

Auditin keçirilməsi təşkilat rəhbərliyinin əmri ilə təyin olunur. Əmrdə audi-

tin təşkilati üsulu (sənədli, kompleks şəkildə), struktur bölməsinin adı, auditin 

əhatə etdiyi dövr, audit qrupu üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı, vəzifələri, 

auditin apanlması müddəti, auditin nəticələri üzrə hesabatın foрмаsı göstərilir. 

Təsərrüfat subyektlərində daxili auditor yoxlamasının əsas istiqamətlərinin 

aşağıdakı sahələr üzrə aparılması tövsiyyə olunur: 

Nağd pуl vəsaitləri üzrə əməliyyatlarын дахили аудити 

Daxili auditin proqramı: 

1. Kassa əməliyyatlarынын aparılması qaydasına riayət olunmasının yoxla-

nılması: 

♦ kassirin təyin edilməsi barədə əmrin mövcudluğu 

♦ tam şəxsi maddi  məsuliyyət barədə  kassirlə bağlanmış  müqavilənin möv-

cudluğu 

♦ pul vəsaitlərinin kassada, həmçinin bankdan götürülən və banka təhvil 

verilən zaman saxlanılmasının təmin edilməsi 

♦ kassada mütəmadi olaraq  qəfləti yoxlamaların aparılması və bu yoxla-

maların aktla sənədləşdirilməsi; 

2. Pul vəsaitlərinin mövcudluğunun inventarizasiyası; 

3. İlkin sənədlərin doldurulmasının və uçot registrlərinin düzgün aparılması-

nın yoxlanılması: 

♦ mədaxil və məxaric kassa orderlərinin düzgün doldurulmasının yoxla-

nılması 
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♦ mədaxil və məxaric kassa sənədlərinin qeydiyyatı jurnalının aparılması  

kassa kitabının tərtibi və aparılması, aparılmış əməliyyatlar üzrə yazılışların 

kassa sənədləri ilə təsdiq edilməsi 

♦ pul vəsaitlərinin kassa kitabmdakı qalığı ilə sintetik uçot qalıqlarının uy-

ğunluğu; 

4. Pul vəsaitlərinin tam və vaxtынda mədaxil edilməsinin və xərclərin düzgün 

əks etdirilməsinin yoxlaılılması: 

♦ hüquqi şəxslərlə hesablaşmalarын nağd yolla aparılmasının düzgünlüyünə 

riayət edilməsi 

♦ nağd hesablaşma yolu ilə əmlakın alınması faktmı təsdiq edən sənədlərin 

mövcudluğu 

♦ kassa əməliyyatları üzrə mühasibat yazılışlaрынын düzgünlüyü 

♦ kassa əməliyyatlarının uçotundakı nöqsanların əhəmiyyətliliyi və hesaba-

tın dürüstlüyünə onların təsiri barədə ümumi nəticələrin çıxarılması. 

Vergilərin düzgün hesablanmasının daxili auditi 

- Daxili auditin proqramı: 

- vergilərin düzgün hesablanması və əks olunması; 

- büdcədənkənar fondlara ayırmalarm düzgün hesablanması; 

- vergilərin hesablanması zamanı nöqsanlarын əhəmiyyətliliyi və hesabatын 

dürüstlüyünə onların təsiri barədə ümumi nəticələrin çıxarılması. 

Audit mahiyyətcə sənədli olduğuna görə, keçirilən prosedurlar sənədləşdir-

mə ilə müşayiət olunmalı, yəni əldə edilən informasiya auditin iş sənədlərində əks 

etdirilməlidir. Auditin iş sənədlərinə aşağıdakılar aiddir: 

- auditin aparılmasынa dair plan və proqramlar;  

- auditin mahiyyətindən irəli gələn məsələlər üzrə bölmə işçilərinin verdikləri 

izahatlar, ərizələr; 

- bölmənin təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirən zəruri ilkin sənədlərin surət-

ləri, obyektlərin şəkilləri, aktlar, arayışlar, protokollar, bölmə əməkdaşları ilə və 



26 
 

auditə cəlb olunmuş başqa işçilərlə birgə tərtib olunmuş hesabatdakı yazıların 

sübutu olan başqa sənədlər; 

- inventarizasiya nəticələri; 

- mühasibat-maliyyə hesabatı; 

- operativ və anbar uçotu sisteminin öyrənilməsi və  qiymətləndirilməsi barə-

də qeydlər, sorğu vərəqələri və s.; 

- bölmənin faktiki göstəricilərinin istehsalat-maliyyə təhlili; 

- daxili auditorun nəzarəti altынda yerinə yetirilən işi əks etdirən materiallar; 

- qarşılıqlı yoxlamalarm sənədləri, bölmənin işçisi olmayan şəxslərin izahat-

ları;  

- mühasibat hesabatlaрынын, operativ təsərrüfatdaxili hesabatlaрыn surətləri.  

Auditor hesabatma əlavə edilən auditin iş sənədlərinin siyahısı auditor tərə-

fındяn müəyyən edilir. 
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ЫЫ ФЯСИЛ. КОММЕРСИЙА СТРУКТУРЛАРЫНДА ДАХИЛИ 

АУДИТИН ТЯШКИЛИ ВЯ ИНКИШАФЫ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

 

2.1 Дахили аудитин тяшкилат структуру вя аудит ишляринин кейфиййятинин 

гиймятляндирилмяси 

 
Йени шяраитдя гиймятляндирмядя йохланылан структур бюлмяси иля яск ялагяни 

тямин етмяк вя кейфиййятин дахили аудит просесини йахшылашдырмаг цчцн йохланылан 

дахили аудити йохланылан структур бюлмяси тяряфиндян гиймятляндирир. Бунун цчцн 

аудиторларын пешя давранышыны, еляжя дя аудит фяалиййятинин кейфиййятини гиймятлян-

дирмяк цчцн йохланылан структур бюлмяси тяряфиндян «кейфиййятин дахили аудити 

цчцн гиймятляндирмя» сорьу вярягяси долдурулмалыдыр.  

 Daxili nəzarət sisteminin təşkili aşağıdakı faktorların təsiri altındadır: 

 Rəhbərliyin daxili nəzarətə münasibəti; 

 Təşkilatın fəaliyyət göstərməsinin kənar şərtləri, təşkilati strukturu, fəaliy-

yət sahəsi və növləri; 

 Təşkilatın struktur bölmələrinin və ya törəmə müəssisələrinin sayı;  

 Strateъi məqsəd və vəzifələr; 

 Fəaliyyətin mexanikləşdirilməsi və kompüterləşdirilməsi dərəcəsi; 

 Resurslarla təminat;  

 Kadr heyətinin səriştəliyinin səviyyəsi. 

Ümumiyyətлə səmərəli fəaliyyət göstərən daxili nəzarət sisteminin təşkili mü-

rəkkəb çoxmərhələli prosesdir. Bu proses aşağıdakı mərhələləri daxil edir:  

 1. Əvvəlki fəaliyyət şəraitи üçün müəyyən edilmiş məqsəd, strategiya və tak-

tikanın tənqidi təhlili. 

2.Təşkilatın yeni fəaliyyət konsepsiyasının işlənib hazırлanması, sənədləşdi-

rib təsdiq edilməsi. 

3.Mövcud idarəetmə strukturun səmərəiiliyinin təhlili. 
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4.Konkret maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarının nəzarəti prosedurlaрыnın iş-

lənib hazırlanması. 

5.Daxiлi audit xidmətinin yaradılması. 

Müəssisə səviyyəsində daxili nəzarət funksiyası əsasən işçilərin öz vəzifələrini 

səmərəli yerinə yetirilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsindən iba-

rətdir.Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə daxili nəzarətin əsas növləri aşağıdakı-

lardır:   

 İdarəetmə nəzarəti; 

 Maliyyə nəzarəti; 

 İdarəetmə-maliyyə nəzarəti; 

Базар игтисадиййатында щяр бир тясяррцфат субйектинин ясас мягсяди тясяррцфат 

фяалиййятинин сямярялилийинин, йцксяк эялирин ялдя едилмяси олан шяраитдя малиййя 

нязарятинин ролу олдугжа бюйцкдцр. Малиййя нязаряти мцяссисядя мцяййян едил-

миш хяржлярин норма вя нормативлярдян кянарлашмалары цзря чыхармаьа, ресурслар-

дан истифадянин сямярялийини вя гянаятетмя истигамятлярини мцяййян етмяйя им-

кан верир. Позунтуларын ашкар едилмяси щалында мцвафиг тядбирляр щяйата кечирил-

мяли, эцнащкарлар мясулиййятя жялб олунмалы, беля позунтуларын эяляжякдя тякрар 

олунмамасы вя йа азалдылмасы цчцн тядбирляр щяйата кечирилмялидир. 

Беляликля мцяссисядя дахили вя малиййя нязарятинин предмети малиййя ресурс-

ларынын формалашма вя истифадя едилмяси просесидир, обйекти ися фяалиййятляри бу 

просеслярля билаваситя баьлы олан идаряетмя органларыдыр (Схем 1). 
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Схем 1. 

Малиййя нязарятинин нювляри вя ону щяйата кечирян структур бюлмяляр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Дахили аудитин информасийа базасы мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййяти 

щаггында мялумат, мцщасибат вя статистик учотун мяфщумлары, гярарларын гябул 

едилмяси цчцн зярури олан диэяр дахили мялуматлардыр. Щям дахили малиййя нязаря-

ти, щям дя идаряетмя тящлили цчцн ясас мянбя истещсал вя малиййя учотудур (схем 

2), щансылар ки, бцтювлцкдя идаряетмя учоту системини тяшкил едир. 

Схем 2 

Идаряетмя – малиййя нязарятинин информасийа тяминаты 
  

Təşkilatın idarəetmə sistemində 
maliyyə nəzarəti 

Idarəetmə - maliyyə nəzarəti Təsərrüfat daxili audit 

Maliyyə 
menecmenti 
departamenti 

Marketinq 
departamenti 

Təsərrüfat-
daxili böl-

mələr 

Təsisçilər 
tərəfindən 

formalaşdırıl
mış daxili 

audit bölməsi 

Direktorlar 
tərəfindən 

formalaşdırıl
mış daxili 

audit 
bölməsi 

Ümumi 
maliyyə 
bölməsi 

Maliyyə 
uçotu 

bölməsi 

Idarəetmə 
uçotu 

bölməsi 

Vergi 
uçotu 

bölməsi 

Idarəetmə uçotu Itarəetmə təhlili Maliyyə nəzarəti 

Istehsal 
uçotu 

Təsərrüfat
daxili 

maliyyə 
uçotu 

Istehsal 
göstərici-

lərinin 
uçotu 

Maliyyə 
təhlili 

Idarəetmə-
maliyyə 
təhlili 

Daxili 
audit 
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Daxili auditin fəaliyyəti rəhbərlik üçün informasiya və məsləhətverici əhə-

miyyət daşıyır. İlk növbədə, о iqtisadi subyektin fəaлиyyətinin optimallaşdırılma-

sına yönəlмялиdir və сяy göstərməlidir ki, aktivlərin idarə edilməsi müəssisəyə 

arzuolunan gəlir gətirsin. Daxili auditin bir cəhətinə də diqqət yetirmək məqsədə-

uyğundur: menecerlərin hesabatlarlarının düzgünlüyü və dürüstlüyü barədə məlu-

mat verir. Belə məlumatı istifadə edərək, rəhbərlik və mülkiyyətçilər operativ və 

vaxtında müəssisənin idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə zəruri dəyişikliklər 

edə bilərlər.  

Daxili auditin təşkilində mühüm məsələ daxili audit bölməsinin təşkilat 

strukturunun yaradılması və bölmədə işləyən əməkdaşların təcrübə və səriştəliyi-

nin qiymətləndirilmsidir. İqtisadi subyektlərdə təşkil olunan daxili auditin təş-

kilat strukturu onların istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti həcmindən, iş xüsusiyyətlərin-

dən və rəhbərлiyin qarşısında duran vəzifələrin həlli ilə əлaqədardır. 

Daxili audit bölməsi müəssisə üzrə veрилən xüsusi sərəncam əsasmda təşkil 

ediлir. Bölmənin əməkdaşlannın sayı və rəhbəri bu sərəncama əsasən müəyyən 

ediлir. 

Daxili audit bölməsinin statusu onun fəaliyyətinin müstəqiлliyinə təminat 

verмялиdir. Daxil audit bölməsinin rəhbərлiyi (və ya daxili auditor) geniş fəaliyyət 

səlahiyyətləri iiə yanaşı, auditor rəylərinə yüksək səviyyədə baxılması və auditor-

ların təkлifləri əsasında müvafiq qərarların qəbul edilməsi üzrə yetərli səlahiyyət-

lərə də malik olmalıdır. 

Təsərrüfat subyektində daxili audit bölməsinin yaradıiması bir neçə mərhə-

lədən ibarətdir (Sxem 3 ). İlkin olaraq bütün işçilərin hüquq və vəzifələrini, böl-

mənin fəaliyyətinin məqsədlərini, təşkilatın strukturunu, məsuliyyətini müəyyən 

edən "Daxili audit bölməsi haqqında" Əsasnamənin işlənib hazırlanması lazım-

dır. Bir qayda olaraq, əsasnamədə aşağıdakılar əks etdirilməlidir: 

- daxiлi audit bölməsinin vəzifələri; 

- bu vəzifələr çərçivəsində təşkilatın bütün məqsədləri; 

- həmin məqsədlərə nail olmaq üçün səlahiyyətiər; 
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- bölmənin təşkilat strukturu;     

- hesabatvermə və digər tələblər. 

Схем 3 

Дахили аудит бюлмясинин йарадылмасы мярщяляляри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бундан сонра мягсяди мцяссисянин фяалиййятиндя олажаг дяйишикликляря мц-

вафиг олараг бизнесин перспектив инкишафынын мцяййян едилмяси олан стратеъи планын 

щазырланмасыдыр. Цчцнжц мярщяля йохламалы олан фяалиййят сащялярини мцяййян ет-

мяк цчцн аудитин илкин планыны ишляйиб щазырламаг лазымдыр.Нювбяти мясяля ямяк-

дашларын тяжцбяси, сяриштялийи нязяря алынараг штатда тялябатын мцяййян едилмясидир. 

Бундан сонра щесабатын структуру ишляниб щазырланмалыдыр. 

Щямчинин бюлмянин ишинин сямярялийини артырмаг мягсядиля мцяййян инзибати 

проседурларын щазырланмасы лазымдыр. Дахили аудит бюлмясинин ишчиляри мцхтялиф 

сявиййядя мясулиййят дашыйырлар. 

 

 

 

«Daxili audit bölməsi haqqında» 
Əsasnəmənin hazırlanması 

Strateji planın hazırlanması 

Ştatda tələbatın müəyyən edilməsi 

Firmandaxili standartların 
hazırlanması 

Inzibati prosedurların 
hazırlanması 
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Жядвял 1. 

Дахили аудит бюлмяси ишчиляринин вязифяляринин мцгайисяли хцсусиййятляри 
Дахили аудиторун вязифяляри Дахили аудит бюлмясинин рящбярлийинин 

вязифяляри 
1. Дахили аудитор щяр бир аудитор йохламасынын 

апарылмасыны планлашдырмалыдыр 
2. Аудитин нятижяляринин ясасландырылмасы мяг-

сядиля мялуматы топламалы, тящлил етмяли вя 
сянядляшдирмялидир 

3. Аудитин нятижяляриня эюря щесабат вермяли-
дир 

4. Активлярин горунмасы цзря тядбирляр эюрмя-
ли вя зярурят олдугда беля активлярин мюв-
жудлуьуну йохламалыдыр 

5. Ещтийатлардан гянаятля истифадя едилмясинин 
сямярялилийини гиймятляндирмялидир 

6. Аудитин апарылмасы заманы пешякар ещтийат-
лылыьа риайят етмялидир 

7. Интизамлы олмалы, инсанларла цнсиййят йарат-
маьа бажармалы вя коммуникасийа вясаит-
ляриндян сямяряли истифадя етмялидир 

1. Дахили аудит бюлмясинин мягсяд, вязифя вя 
мясулиййяти барядя норматив сянядляр топ-
лусуна малик олмалыдыр 

2. Дахили аудит бюлмясинин фяалиййятинин жари 
вя перспектив планларыны ишляйиб щазырлама-
лыдыр 

3. Иадяретмя мягсядляри цчцн бюлмя ишчиляри-
ни тясдиг едилмиш учот сийасяти вя просе-
дурлары иля тямин етмялидир 

4. Дахили аудит бюлмяси цчцн кадрларын сечил-
мяси, щазырланмасы, ихтисасартырылмасы сис-
темини тяшкил етмялидир 

5. Дахили аудит бюлмяси фяалиййятинин няза-
рятини даим щяйата кечирмялидир 

 

Daxili auditoriar auditin nəticələri üzrə hesabat verərkən aşağıdakılan rəh-

bər tutmalıdırlar: 

 Yazılmış və təsdiq ediimiş hesabat auditor yoxlaması bitdikdən sonra nəşr 

olunmalıdır; 

 Hesabatı nəşr etdirməkdən öncə daxili auditor nəticə və təkliflərin müvafiq 

struktur bölmənin rəhbərliyi ilə müzakirə etməlidir; 

 Hesabatlar obyektiv,aydın,qısa, konstruktiv və vaxtında olmalıdır;  

 Hesabatların tərkibində auditin aparılmasının məqsədi və nəticələri və 

lazım olduqda auditorun rəyi öz əksini tapmalıdır;  

 Hesabatda yoxlanılan struktur bölmənin fəaliyyətinin səmərəliliyinin art-

masına yönəlmiş təkliflər olmalıdır;  

 Daxili audit bölməsinin rəhbərliyi hesabat dərc olunmaqdan öncə ona bax-

malı və təsdiq etməlidir, kimə təqdim edilməsini qərarlaşdırmalıdır. 

Müəssisədə yaradılmış daxili audit xidmətindən iqtisadi səmərəliyinin əldə 

olunması daxili auditin prosedurlannın keyfiyyətinin və daxili auditin təşkilati 

məsələlərinin müvafiq səmərəli nəzarətinin təmin olunması nəticəsində əldə et-
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mək olar. Qeyd etmək iazımdır ki, daxili audit müəssisənin struktur bölməsi ola-

raq əsas keyfiyyət meyarına malikdir-iqtisadi səmərəлиlik meyan. Beləliklə o, fəa-

liyyətində daim öz işinin nəticələrini bu nəticələrə çəkilmiş xərclərlə mütənasibli-

yinə baxmalıdır. Kənar auditdən fərqli olaraq daxili audit bölməsinin fəaliyyəti-

nin nəticəsi təkcə təcrübəli rəyin verilməsindən yоx, həmçinin operativ məsələlə-

rin və cari ишлярин yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Daxili audit bölməsinin fəaliy-

yətindən iqtisadi səmərəlilik texnoloъi və metodoloъi bazanın daim təkmilləş-

dirilməsi nəticəsində əldə olunur.  

Beləliklə, daxili audit bölməsi fəaliyyətinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 

aşağıdakı blokları daxil edən sistemdir: 

 Səmərəlilik; 

 Sənədiəşdirmə; 

 Metodoloъi uyğunluq (daxili audit standartlarına); 

 Təşkilati uyğunluq (müəssisənin normativ sənədlərinə). 

Дахили аудит бюлмяси фяалиййятинин кейфиййятиня нязарят проседурлары «дахили 

аудитин кейфиййяти тестляри»нин тятбиг едилмясиня ясасланмалыдыр. 

Дюрд блокдан ибарят олан дахили аудитин кейфиййятинин гиймятляндирилмяси 

системинин нятижясинин бир нечя варианты ола биляр. Бу нятижяляр ясасында дахили аудит 

бюлмяси сон гиймяти формалашдырыр вя мцвафиг тяклифляри щазырлайыр. Дейилянляри 

нязяря алараг ашаьыдакы жядвяли нязярдян кечиряк. 

Жядвял 2. 
Дахили аудитин кейфиййятинин гиймятляндирилмяси системи 

 
Дахили аудитин кейфиййятинин 

гиймятляндирилмяси системинин 

блоку 

вариантлар 

1-жи 2-жи 3-жц 4-жц 

СЯМЯРЯЛИЛИК  Гейри 

мягбул 

Мягбул  Мягбул  Мягбул  

СЯНЯДЛЯШДИРМЯ Мягбул  Гейри 

мягбул 

Мягбул  Мягбул  

МЕТОДОЛОЪИ УЙЬУНЛУГ Мягбул  Мягбул  Гейри Мягбул  
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мягбул 

ТЯШКИЛАТИ УЙЬУНЛУГ Мягбул  Мягбул  Мягбул  Гейри 

мягбул 

Илкин тяклиф вя тювсийяляр 
Вариант 1. Сямярялилик блокунун гейри мягбул олмасы вязифялярин щяжминин чохлуьу иля, дахили 
аудит гаршысында гойулан мягсяд вя вязифялярин ишляниб щазырланмыш методолоъи база иля 
уйьун олмамасындан иряли эялян дахили аудит бюлмясинин гейри сямяряли фяалиййяти демякдир. 
Тювсийяляр: гойулмуш мясяляляря йенидян бахылмалы вя йа онларын щялл едилмяси методикасыны 
садяляшдирмяк лазымдыр. 
Вариант 2. Лазыми игтисади сямярялилийин ялдя олунмасына бахмайараг, сянядляшдирмянин 
бюлмядя гейри мягбул олмасы бюлмядя сянядлярин сахланылмасы, тяртиб едилмясинин йахшы 
вязиййятдя олмамасы демякдир. Беля вязиййят сонрадан сямярялилийин ашаьы салынмасына 
эятириб чыхыры биляр, она эюря ки, сянядляшмянин дцзэцн апарылмамасы дахили аудиторларын 
тягдим етдикляри нятижяляри шцбщя алтына гойур. 
Тювсийяляр: сянядлярин сахланылмасы, тяртиби, апарылмасы гайдаларыны мцяййян едян дахили 
аудит стандартынын гябул едилмяси вя бу сащядя нязарятин эцжляндирилмяси. 
Вариант 3. Дахили аудитин методолоъи базасынын гейри мягбул олмасы сямярялилийинин дярщал 
ашаьы дцшмясиня сябяб ола биляр. 
Тювсийяляр: дахили аудит стандартларынын гябул едилмяси ясасында оптимал методолоъи базанын 
формалашдырылмасы, ишчи щейятинин мясулиййятинин артырылмасы. 
Вариант 4. Тяшкилати принсипляря мцвафиг блокунун гейри мягбул олмасы бюлмя ишчиляринин 
мцстягиллийинин итирилмясиня, бюлмянин юлчцляринин онун функсийа вя щялл олунмалы мясяляляря 
уйьун олмамасына эятириб чыхарар, бу да юз нювбясиндя ишчи щейятинин иш йцкцнцн артмасы вя 
сямярялилийин азалмасы демякдир. 
Тювсийяляр: дахили аудит бюлмясиня аид олан дахили тяшкилати сянядлярин формалашмасы; онларын 
разылашдырылмасы; йериня йетирилмяси цзря мясулиййятин мцяййян едилмяси. 

 
Бу вя йа диэяр вариантлар цзря сон нятижя вя тювсийяляри дахили аудитин кейфий-

йяти тестляринин мцфяссял шякилдя бахылмасындан сонра вермяк олар.  

Беляликля, структур бюлмяляринин сорьуланмасынын нятижяляри вя аудитляря даир 

тягдим едилмиш щесабатларын кейфиййятиня эюря илдя бир дяфядян аз олмайараг рящ-

бярлийин кейфиййят цзря нцмайяндяси тяряфиндян аудиторларын гиймятляндирилмяси 

щяйата кечирилир.Дахили аудитин сянядляшдирилмяси ашаьыдакы гайдада щяйата ке-

чирилир.  
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«Дахили аудитляр» сянядяшдирилмиш проседура 

Кейфиййятин идаря едилмяси системинин дахили аудитляринин апарылмасынын блок-схеми 

 

 

 

 

 

                   хейр 

                 

 

 

                                                                        Бяли  

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Башланьыж 

Аудит програмынын щазырланмасы 

Програмда бцтцн 
мясяляляр нязяря 

алыныб? 
(РКН-нин гярары) 

Програмын 
лайищяси 

Структур бюлмялярин рящбяр-
ляринин програмла таныш 

едилмяси 

Програмын тясдиг едилмяси (ДСК-нын 
рящбярлийи) 

Програмын ижрасынын тяшкили вя она 
нязарят (РКН вя рящбярлик) 

Аудит планынын щазырланмасы вя 
разылашдырылмасы (аудитор, КИОШ) 

Аудит планынын тясдиг едилмяси 
(рящбярлик) 

Структур бюлмясинин рящбярлийинин вя 
ямякдашларынын аудит планы иля таныш 

едилмяси 

Аудитя щазырлыг 

Эириш ижласынын апарылмасы 
Йохланылан структур бюлмя-
синин ямякдашларынын ижласда 

иштиракы 

Тясдиг едил-
миш програм 
 

Планын 
лайищяси 

Тясдиг едил-
миш план 

А 
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«Дахили аудитляр» сянядяшдирилмиш проседура 

 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         хейир 

 

 

                                                                        Бяли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плана мцвафиг олараг аудитин апарылмасы 

Уйэунсуздуглары 
арадан 

галдырылмышдыр 

Йохлама нязаряти 

Уйьунсузлугларын арадан галдырылмасы 

Уйьунсузлугларын арадан 
галдырылмасына даир гейд 

Аудитя даир материалларын 
рясмиляшдирилмяси 

А 

Йекун йыьынжаьын апарылмасы 

Аудитдя щесабатын тясдиг едилмяси 
(рящбярлик) 

Йохланылан структур 
бюлмясинин ямякашларынын 

йыьынжагда иштиракы 
Аудитя  даир 

щесабат 

Тясщищедижи вя габаглайыжы тядбирлярин 
щазырланмасы Тядбирляр 

планы 

Програмда 
гейд 

Аудиторун билдириши 

Говлуг  

СОН 
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2.2 Daxili audиtorlаriн funksiya və vəzifələri 
 
 
Daxili auditorlar vəzifə borcları ilə nəzərdə tutulmuş funksiyaları həyata ke-

çirməlidirlər. Onlar həmçinin auditor fəaliyyətinin etik prinsiplərinə (peşəkarlıq, 

səlahiyyətlilik, düzgünlük,obyektivlik, məsuliyyət,informasiyanın məxfi saxlanıl-

ması) riayət etməli və yoxlamaları daxili audit standartlanna uyğun aparmalı-

dırlar. 

Daxili auditorlar üçün beynəlxalq praktikada nəzərdə tutulan davranış nor-

maları aşağıdakılardır: 

1. Xidməti vəzifələrini və öhdəliklərini yerinə yetirərkən daxili auditorlar 

peşənin şərəfini və özlərinin obyektivliyini qorumalıdırlar; 

2. Daxili auditorlar bilərəkdən qeyri-qanuni və ya yolverilməz fəaliyyətdə 

iştirak etməməlidirlər; 

3. Daxili auditorlar daxili auditor peşəsini və ya öz müəssisələrini hörmətdən 

və etibardan salan hər hansı bir iş və ya fəaliyyətlə bilərəkdən məşğul olmamalı-

dırlar; 

4. Daxili auditorlar öz müəssisələrinin maraqlarına zidd olan, xidməti vəzi-

fələrini və öhdəliklərini obyektiv yerinə yetirməyə mənfi təsir göstərən hər hansı 

bir fəaliyyətlə məşğuл olmamalıdırlar;  

5. Daxili auditorlar onların peşəkar mülahizələrinə mənfi təsir göstərilmə-

sinə yol verməmək üçün müəssisənin əməkdaşlarından, sifarişçilərdən və ya işgü-

zar tərəfdaşlarından heç bir bəxşişi qəbul etməməlidirlər; 

6. Daxili auditorlar yalnız özlərinin səriştəlilik səviyyəsinə uyğun gələn və 

onu keyfiyyətlə yerinə yetirməyə imkan verən vəzifələri öhdələrinə götürməlidir-

lər; 

7. Daxili auditorlar bütün hallarda daxili auditin aparılması üzrə peşə stan-

dartlarından istifadə etməlidirlər;  

8. Daxili auditorlar kiminsə mənafeyi naminə məxfi məlumatlardan, müəs-

sisənin mənafeyinə zərər yetirən və ya qanuna zidd olan informasiyalardan istifa-

də etməməlidirlər; 
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9. Daxili auditorlar öz işlərinin nəticələri barədə hesabat verərkən qanuna-

zidd hərəkətlərin aşkar edilməsinə və ya əməliyyatlar barədə hesabatların təhrif 

edilməsinə gətirib çıxara bilən, onlara məlum olan bütün faktlar barədə açıqlama 

verməlidirlər; 

10. Daxili auditorlar daim öz peşəkarlıq səviyyələrini, işlərin keyfiyyətini və 

səmərəliyini yüksəltməyə çalışmalıdırlar; 

11. Daxili auditorlar öz peşə borcunu və öhdəliklərini yerinə yetirərkəн yük-

sək peşəkarlıq, mənəviyyat, ləyaqət nümunəsi olmalıdırlar. 

Müəssisənin daxili audit xidmətinin və onun əməkdaşlarının fəaliyyətinin 

vəzifə və funksiyalarını onu yaradan idarəetmə orqanı müəyyən edir. 

Ümumiyyətlə isə bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər bir müəssisə və təşkilatda 

əhəmiyyəti daha da yüksələn daxili audit aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir: 

 mühasibat uçotu və daxili nəzarət sisteminin yoxlanılması, onların moni-

torinqi və bu sistemiərin təkmiüəşdirilməsinə dair tövsiyələrin verilməsi; 

 müəssisə və təşkilatda tətbiq edilən uçotun metod və formalarının səmərə-

liyinin və etibaрлылığının təhлili;  

 təsərrüfat əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinin düzgünlüyünə nəzarət; 

 maliyyə fəaliyyətinin səmərəliyinin təhlili və onun yüksəldilməsinə dair tək-

liflər vermək;  

 qərar qəbul etmək üçün rəhbərliyin istifadə etdiyi informasiyanın düzgün-

lüyünü təsdiqləmək;  

  idarəetmə sistemi üzrə məlumatların keyfiyyətini qiymətləndirmək; 

 kənar audit və vergi orqanları tərəfindən aparılan yoxlamalara hazırлığın 

təşkili. 

Göstərilənləri nəzərə aлaraq, daxili auditin dörd əsas funksiyasını qeyd 

etmək olar: 

 Səmərəliyin qiymətləndirilməsi və ona nəzarət; 

 Audit; 

 Məsləhət fəaliyyəti; 
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 Kənar nəzarət və təşkilatın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı olan 

funksiyalar. 

Səmərəliyin qiymətləndirilməsi və ona nəzarət aşağıdakılara aid edilir: bü-

tövlükdə təşkilatın idarəetmə sisteminin təşkilinə və fəaliyyətinə, onun funksional 

yarımsistemlərinə və bölmələrinə; təşkilatın aktivlərinin qorunması, vergi və di-

gər maliyyə öhdəlikлərinə riayət olunması üzrə nəzarət sistemləri və vasitələrinə; 

təşkilatın fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində nəzarət prosedurları və vasitələrinə; 

ayrı-ayrı nəzarət tədbirlərinə və idarəetmə qərarlarına; təşkilatda tətbiq olunan 

kompüter sistemləri və proqram təminatına. 

Audit funksiyası aşağıdakılan əhatə edir: baş idarədə, onun filiallaрыnda və 

törəmə müəssisələrində maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsi, maliyyə intiza-

mında yaranan pozuntuların aşkara çıxarılması və onların aradan qaldıрыlması 

məqsədilə maliyyə yoxlamalarının keçirilməsi; mühasibat uçotu sistemində nəzə-

rə alınan və tərtib olunan informasiyanm düzgünlüyünün yoxlanılması; maliyyə-

təsərrüfat əməliyyatlannın qanunauyğunluğunun və səmərəliyinin yoxlanılması; 

müəssisə rəhbərliyinin və mülkiyyətçilərin xüsusi göstərişi ilə yoxlamalann keçi-

rilməsi. 

Məsləhət fəaliyyətinə aşağıdakılar aiddir: təşkilatın səmərəli fəaliyyət göstər-

məsinə dair qərarlann qəbul edilməsi üçün rəhbərliyin müvafiq informasiya və 

tövsиyələrlə təmin edilməsi; səmərəliyin yüksəldilməsi məqsədilə təşkilatın funk-

sionaл bölmələrinə məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi; bütövlükdə təşkilatın fəa-

liyyətinin ayrı-ayn istiqamətlərində səmərəliyin yüksəldilməsi məqsədilə təşkilatın 

xüsusiyyətinə müvafiq olaraq, təşkilati-idarəetmə, hüquqi, texnoloъi, texniki və 

iqtisadi məsələiərin həllində rəhbərliyin müvafiq tövsiyələr və informasiya ilə 

təmin edilməsi.  

Kənar nəzarət və təşkilatın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı oлan 

funksiyalara aiddir:  

- kənar auditor; 
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- vergi orqanları və digər kənar nəzarət orqanları tərəfindən keçirilən yoxl-

amalara (ekspertizalara) hazırlıq işlərinin təşkili; 

- kənar auditin nəticələrinin təhлili (yazılı auditor informasiyası); bu nəticələ-

rə dair müstəqil rəyin ifadə edilməsi. 

Özünün əsas funksiyalarını yerinə yetirmək üçün daxili audit bir sıra vəzifə-

ləri həll etməlidir. Həmin vəzifələr bunlardır: 

 mühasibat və operativ uçot işinin təhlili, müəssisənin maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyəti üzrə əməliyyatların daha tam və dəqiq əks olunması və bunun əsasında 

hesabat məlumatlannın etibarhlığını təmin etmək üçün təkliflərin hazırlanması; 

 maliyyə və istehsalat məlumatlannın düzgünlüyünü və keyfiyyətini yoxla-

maq və bu barədə müəssisənin rəhbərliyinə (və ya direktorlar şurasma) məlumat 

vermək; 

 müəssisədə həyata keçirilən əməliyyatların və hazırlanan hesabatlann əsa-

sını təşkil edən qayda, plan, prosedur və təlimatlar sisteminin yaradılması vəziy-

yətini və onlara riayət olunmasını yoxlamaq; 

 müəssisə aktivlərinin qorunması üsullarını yoxlamaq və zəruri hallarda on-

ların mövcudluğunu təsdiq etmək; 

 resurslardan istifadənin səmərəliyini qiymətləndirmək; 

 həyata keçirilən əməliyyat və proqramların nəticələrinin nəzərdə tutulmuş 

məqsəd və vəzifələrə uyğunluğunu yoxlamaq; 

 əvvəllər müəssisədə apanlmış kənar və daxili auditor yoxlamaları nəticəsin-

də aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə qəbul 

olunmuş qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək; 

 müəssisədə aparılmış kənar və daxili auditor yoxlamaları materiallarını 

ümumiləşdirmək, sistemləşdirmək, təhlil etmək və onların nəticələri barədə rəh-

bərliyə müvafiq təkliflər hazırlamaq; 

 yuxarıda qeyd edilən vəzifələrin həlli ilə bağlı mövcud riskləri müəyyən et-

mək və qiymətləndirmək.  
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Göstərilən funksiyalara müvafiq olaraq, əvvəlcə daxili audit xidmətinin iş 

planı tərtib edilir. Həmin plana ilk növbədə aşağıdakılar daxil edilə bilər: 

- idarəetmə və nəzarət sistemlərində mövcud risklərin ilkin olaraq aşkar edil-

məsi və qiymotləndirilməsi; 

- onların aşağı salınmasına dair tövsiyələrin işlənib hazırlanması; 

- maliyyə və əməliyyat informasiyasının düzgünlüyünün və məntiqli başa çat-

dırılmasının, belə informasiyanm eyniləşdirilməsi, ölçülməsi, təsnifləşdirilməsi və 

verilməsi üçün istifadə olunan vasitələrin qiymətləndirilməsi. 

Daha sonra müxtəlif növ auditlər (məsələn, təsərrüfat əməliyyatlarına və he-

sabata müəyyən təsir göstərə biləcək sahədə siyasətin, planların, prosedurların, 

qanunların və qərarların təsərrüfatdaxili nəzarət sisteminin təminatı; təsərrüfat-

daxili nəzarət sisteminin imkaniarı; təşkilatın aktiviərinin qorunmasına nəzarət 

vasiтялəri və belə aktivlərin mövcudluğu; əldə edilən nəticələrin qarşıya qoyulmuş 

məqsəd və vəzifələrə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi məqsədilə ayrı-ayn əmə-

лiyyat və proqramlar; qüvvədə olan normativ aktlar və onların səmərəli tətbiqinə 

təşkilati reqlamentlər sisteminin müvafiqliyi; təsərrüfat müqavilələrinin iqtisadi 

və hüquqi cəhətdən əsaslandırılması, şərtlərinin düzgün tərtib oлunması və yerinə 

yetirilməsi üzrə yoxlamalar) keçirilir. 

Daxili audit planında əmlakın mövcudluğu və vəziyyəti, onun qiymətlən-

dirilməsinin düzgünlüyü; qüvvədə olan qiymət və tariflərin müəyyənləşdirilməsi 

və tətbiqi qaydalarına riayət edilməsi; büdcəyə vergilərin və büdcədənkənar fond-

lara ayırmaların vaxtlı-vaxtında ödənilməsi üzrə yoxlamalar da əksini tapir. 

Daxili audit planına uyğun olaraq, maddi, maliyyə və əmək resurslarından 

səmərəli istifadənin qiymətləndirilməsi (məsələn, mühasibat uçotunun təşkilinin, 

metodologiyasının və aparılması texnikasının müvafiqlik və səmərəliyə dair 

ekspertizası; istehsal xərcləri uçotunun düzgünlüyü; məhsulun (iş, xidmət) satışın-

dan əldə olunan gəlirlərin tam əks etdirilməsini, gəlirlərdən və fond vəsaitlərin-

dən istifadənin obyektivliyini təsdiq edən ekspertizalar) aparılır, həmçinin inven-

tarizasiyalı nəzarət prosedurları (məsələn, nağd pulların və mal-material qiymət-
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lilərinin qəflətən yoxlanılması) həyata keçirilir, daxili auditin apanlması məqsədi-

lə proqram təminatının istifadə imkanları müəyyən edilir. 

Bu prosedurların keçirilməsi təşkilatın nəzarət sisteminin, mühasibat uçotu-

nun, hesablamalarının aparılmasının yaxşılaşdırılmasına, inkişaf proqamının 

səmərəliyinin yüksəldilməsinə, istehsalat strukturunun və fəaliyyət növlərinin 

dəyişdirilməsinə dair əsaslı təkliflərin işlənib hazırlanması və təqdim olunması ilə 

nəticələnir. 

Daxili auditorların statusundan asılı olaraq, vəzifələrin əhatə dairəsi və həc-

mi əsaslı şəkildə dəyişilə bilər. Bəzən daxili audit qrupunun tərkibi bir-iki nəfər-

dən ibarət olur və onların iş vaxtının əksər hissəsi mühasibat hesabatının düzgün-

lüyünə və müvafiqliyinə dair yoxlamalara sərf olunur. Digər hallarda inkişaf et-

miş təşkilat strukturuna malik olan qurumlarda müxtəlif peşə sahələri (iqtisadiy-

yat, maliyyə, hüquq, mühasibat) üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarət 

xüsusi daxili audit bölməsi yaradılarkən daxili audit, məsələlərin standart siyahı-

sından əlavə, mürəkkəb strukturlu problem məsələləri də əhatə edir. Son illərdə 

daxili auditorlar, əvvəllər kənar mütəxəssislər tərəfindən yerinə yetirilən əməliy-

yat auditi və kompüter sisteminin qiymətləndirilməsi sahəsinə aid edilən məsələ-

lərin dairəsini genişləndirirlər. 

Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq, daxili auditorlar firmaların, şirkətlərin 

fəaliyyətinin və başqa idarəetmə funksiyalarının müstəqil ekspert qiymətləndir-

məsini həyata keçirirlər. 

Daxili auditorların vəzifəsi müvafiq işçilərə öz vəzifələrini mümkün qədər 

peşəkarcasına və səmərəli yerinə yetirməkdə kömək etməkdir. Onlar yuxarı rəh-

bərliyin qarşısında hesabat verir və adətən, auditor komitəsi, direktorlar şurası, 

idarə heyəti və başqa idarəetmə bölmələri ilə birbaşa əlaqədə olurlar. 

Daxili audit xidmətinin vəzifələri təşkilatın xüsusiyyətindən, onun təşkilat 

strukturundan və cari dövr üçün müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən qarşıya qo-

yulan vəzifələrdən asılı olaraq dəyişilə bilər. 
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2.3. Коммерсийа структурларында дахили аудитин тяшкили вя кейфиййятин идаря едилмяси 
системинин йахшылашдырылмасы истигамятляри 

 
Respublikamızda iqtisadi inkişaf prosesiərinin sürətlənməsi, sahibkarlıq 

fəaliyyətinin genişlənməsi və bu prosesdə ümumi nəzarət mədəniyyətinin dəyiş-

məsi maliyyə nəzarəti ünsürlərinin kəmiyyət və keyfiyyətcə fərqli formada təşək-

kül tapması ilə müşahidə olunur. Son zamanlar ölkə başçısının iqtisadiyyatın 

yüksəlişinə xidmət edəcək sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı verdiyi fərmanlarla əla-

qədar daxili nəzarət sisteminin qabaqcıl dünya təcrübəsinə uyğun tərzdə qurul-

ması ölkəmizdə daxili audit peşəsinin tətbiqini zərurətə çevirmişdir. 

Ölkə iqtisadiyyatının azad bazar münasibətləri prinsiplərinə əsasən inkişaf 

etdirilməsi, dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın sürətləndirilməsi və bütövlük-

də cəmiyyətimizin demokratikləşməsi müstəqil, təminatverici və məsləhətverici 

fəaliyyət olan daxili auditin beynəlxalq standartlara uyğun, müstəqil, obyektiv, 

idarəetmə prosesində məsləhət-konsaltinq funksiyasını əhatə edəcək şəkiлdə təş-

kлi və tətbiq olunmasını tələb edir. Həmin işin ilkin nəticəsi olaraq, Daxili Audi-

torlar İnstitutu İdarəetmə Şurasının Kvebek (Kanada) şəhərində keçirilən 1999-

cu il 26 iyun tarixli iclasında Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

müraciəti əsasında ölkəmizdə Daxili Auditorlar İnstitutunun «Audit-Azərbay-

can» bölməsinin yaradılması haqda qərar qəbul edilmişdir. 

«Audit-Azərbaycan» bölməsi iqtisadi islahatlar çərçivəsində daxili auditor 

peşəsinin zəruriliyi nəzərə alınaraq, ölkəmizdə daxili auditor peşəsinin yayılması   

və inkişaf etdirilməsi, daxili audit standart və normalarının işlənib hazırlanması, 

təkmilləşdirüməsi, daxili auditorların peşə müstəqilлiyinin təmin edilməsi və 

mənafelərinin qorunması, peşəkarlıqlannın artırılması məqsədilə yaradılmışdır. 

«Audit-Azərbaycan» böлməsi üzvlərinin ilk ümumi yığıncağı 1999-cu il sen-

tyabрыn 20-də keçirilmiş və həmin yığıncaqda bölmənin əsas idarəetmə və nəzarət 

orqanlannın-7 nəfərdən ibarət idarə heyətinin, 3 nəfərdən ibarət təftiş və 5 nəfər-

dən ibarət intizam komissiyalarının tərkibi təsdiq edilmişdir. İdarə heyətinin işi-

nin səmərəliyini artırmaq və «Audit-Azərbaycan»ın fəaüyyətini təkmilləşdirmək 
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məqsədilə sonralar bölmənin 9 nəfərdən ibarət məsləhət komissiyası, habelə üzv-

lük, metodik işlər və xarici əlaqələr komissiyaları yaradılmışdır. 

1999-cu il sentyabrın 29-da beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutunun 

«Audit - Azərbaycan» bölməsinin yaradılması və bölmənin ilk 15 üzvünə həmin 

institutun sertifikatlarının verilməsi münäsibətilə Auditorlar Palatasında təqdim-

etmə mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə ölkəmizin rəsmi dövlət nümayəndələri və 

xarici ölkələrin Azərbaycandakı diplomatik missiyalarının təmsilçiləri iştirak 

etmişlər. 

2004-2005-ci illərdə «Audit-Azərbaycan» bölməsi iclaslarda bölmənin fəaliy-

yətinin təşkili ilə bağlı bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. О cümlədən 

«Audit-Azərbaycan» bölməsinin fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edən nizam-

namə, «Üzvlük sertifikatının verilməsi qaydaları» və «Üzvlərin üzvlük haqqının 

müəyyən edilməsi və ödənilməsi qaydaları» kimi əsas normativ sənədlər, böl-

mənin mahiyyətini, dövlətimizin milli rəmzlərini və öikə iqtisadiyyatının prioritet 

istiqamətlərini əks etdirən embiemi təsdiq ediimişdir. 

«Qeyri-hökumət təşkilatlan (ictimai birliklər və fondlar) haqqında» Azər-

baycan Respublikası Qanununun təiəblərinə uyğun olaraq, 2000-ci il dekabrın 6-

da «Audit-Azərbaycan» bölməsi Azərbaycan Respublikası Ədiлyyə Nazirliyi tə-

rəfindən ictimai birlik kimi qeydə alınmış və ona dövlət qeydiyyatı haqqında 

1336 nömrəli şəhadətnamə verilmişdir. 

«Audit-Azərbaycan» ictimai birliyinin nizamnaməsinə əsasən, sərbəst audi-

torlar və mühasibat uçotu, maliyyə, iqtisadçı, hüquqşünas ixtisasları üzrə ali təh-

silə və ixtisas üzrə azı 3 il əmək stacına və ya eyni ixtisaslar üzrə orta ixtisas təhsi-

linə və ixtisas üzrə azı 5 il əmək stacına malik olan mütəxəssislər, müvafiq ixtisas-

lar üzrə müəllimlər, habelə bu ixtisaslar üzrə magistrlər və elmi dərəcəsi olan 

şəxslər birliyə üzv ola bilərlər. 

Üzvlüyə müraciət və qəbul şərtləri «Üzvлük sertifikatının verilməsi qayda-

lan» iлə tənzimlənir. 
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Beynəlxalq əiaqələrin inkişaf etdirilməsi və mütərəqqi dünya təcrübəsinin 

öyrənilməsi istiqamətində «Audit-Azərbaycan» bölməsi nümayəndələrinin bey-

nəlxalq tədbirlərdə iştirakına böyük diqqət yetirilmişdir. Bu məqsədlə bölmənin 

nümayəndə heyətləri IIA-nın keçirdiyi bir neçə tədbirdə fəal iştirak etmiş və 

peşənin inkişafı baxımından zəngin təəssürat, əhəmiyyətлi material və sənədlərlə 

Azərbaycan Respublikasına qayıtmışlar. О cümlədən 2000-ci ilin may ayında İst-

anbulda keçirilən «EURO-2000» Avropa Daxili Audit Konfransında və IV Tür-

kiyə Daxili Audit Konqresində, iyun ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-

York şəhərində IIA-nın 59-cu beynəlxalq konfransında və oktyabr ayında Berlin 

şəhərində Daxili Auditorlar İnstitutunun təşkil etdiyi «Qiobal forum- 2000» 

məclisində böimənin üst-üstə 9 üzvü iştirak etmişdir. 

Həmin tədbirlər barədə məlumat ölkənin kütləvi informasiya vasitələrində 

geniş əks etdirilmiş, xarici səfərlər zamanı əldə olunmuş metodik materialların, 

sənədlərin məqsədyönlü istifadəsi və bölmə üzvlərinə çatdırılması üçün bir sıra iş-

lər görülmüşdür. 

«Audit-Azərbaycan» bölməsində müvafiq normativ və metodiki materialla-

rın hazırlanması, peşənin təbliği, yeni üzvlərin qəbulu, azərbaycanlı daxili audi-

torların beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı və qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi 

istiqamətində işlər 2001-ci ildə də davam etdirilmişdir. May ayında İstanbulda 

keçirilən V Türkiyə Daxili Audit Konqresində «Audit-Azərbaycan» böiməsinin 3 

nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Konqresdə «Вапк sistemində 

daxiii auditin təşkili, təkmiliəşdirilməsi və daxili auditin apanlmasında kompüter 

sistemindən istifadə» mövzusunda mütəxəssislərin məruzələri dinlənilmiş, gərəkli 

materiallar əldə olunmuşdur. Elə həmin ay IIA-nın Şimali Avropa regionu təm-

silçilərinin İtaliyanın Milan şəhərində keçiriiən iclasında Azərbaycanı 4 nəfərdən 

ibarət nümayəndə heyəti təmsil etmişdir. Bu icias «Audit-Azərbaycan»ın Avropa 

audit qurumлarı konfederasiyasına inteqrasiyası, region başçıları və nümayəndə-

ləri ilə keçirilən görüşlər, əлdə olunan praktik materialiar baxımından böyük 

əhəmiyyətə malikdir. 
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Beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutunun baş qərargahı ilə qarşılıqlı iş-

güzar əlaqələr ardıcıl davam etdirilmişdir. Bölmə üzvlərindən ikisi IIA-nın Qa-

baqcıl texnologiyalar və Daxili audit standartları komitəsinə üzv seçilmiş, komi-

tələrin hazırladığı sənədlərin layihələrinin müzakirəsində fəal iştirak edərək kon-

kret rəylərini bildirmişlər. 

Dünya audit təcrübəsi və metodlarında meydana gələn dəyişikliklər, bunun-

la yanaşı səhmdarlar, idarə rəhbərləri və digər maraqlı tərəflərin tələblərinin art-

ması ilə əlaqədar 1999-cu ildə Daxili Auditorlar institutu daxili audit standart-

larının və Etika Məcəlləsinin yeni redaksiyada nəşr edilməsini qərara almışdı. 

IIA tərəfindən aparılan məqsədyönlü iş nəticəsində 2001-ci ilin əvvəlində işıq üzü 

görən yeni standartlarda müstəqillik, obyektivlik, səriştəlilik və lazımi peşəkar 

yanaşma kimi əsas prinsiplər əks olunmaqla, daxili auditin həcmi, riskin qiymət-

ləndirilməsi, keyfiyyətin planlaşdırılması və təminatı kimi məsələlər yenidən nə-

zərdən keçiriлərək daha geniş şəkildə şərh olunmuşdur. Daxili auditorların fəaliy-

yət xüsusiyyətlərini və peşənin etik qaydalarını müəyyənləşdirmək baxımından 

ölkəmizdə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən hə-

min sənədlər «Audit-Azərbaycan» bölməsi tərəfindən tərcümə eдилmiş və IIA ilə 

razılaşdırılaraq 2001-ci ilin noyabrında «Daxili audit standartlan» adı altında 

kitab şəklində nəşr etdirilmişdir. Beляликklə, Azərbaycanda daxili auditorların 

praktik fəaliyyətlərini qurarkən istinad edə biləcəkləri əsas nəzəri baza yaradıл-

mışdır. 

Müəssisə və təşkilatlarda daxili audit xidmətinin mövcudluğunun, keyfiyyət-

li və tələblərə cavab verən şəkildə fəaliyyətinin əsasını kadr hazırlığı, mütəxəssis 

təcrübəsi, biliyi və səriştəsi aмili təşkil edir. Bu baxımdan, daxili audit xidmətinin 

təşəkkülü və inkişafına nail olmanın ən mühüm prinsiplərindən biri peşəkar 

daxili auditorların hazırlanılmasıdır. 

Daxili auditorların hazırlanması bir neçə mərhələdə həyata keçirilə bilər. 

Bunun üçün beynəlxalq təcrübədən və inkişaf etmiş ölkələrin bu sahədəki nailiy-
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yətlərindən bəhrələnərək, milli iqtisadiyyatın xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, 

müvafiq təhsil proqramları hazırlamaq məqsədəuyğun щесаб едилир. 

Daxili audit üzrə mütəxəssislərin hazırlıq proqramları həm daxili auditin 

beynəlxalq tələblərə cavab verən ümumi metodikasına uyğun tərtib edilməli, həm 

də konkret müəssisələrdə daxili nəzarət strukturu kimi fəaliyyət göstərəcək bu 

xidmətin xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməlidir. 

Daxili auditorların hazırlığı bir neçə mərhələdən ibarət ola bilər. 

Birincisi, bu peşə sahəsində yeni fəaliyyətə başlayanlar üçün ilk hazırlıq 2-3 

aylıq tədris proqramı əsasında aparılmalı və əsasən aşağıdakı mövzuiarı əhatə 

etməlidir: 

- daxili auditin məqsəd və vəzifələri; 

- daxili audit üzrə norma və standartlar; 

- daxili auditin yerinə yetirilməsinin prosedurları; 

- daxili nəzarət metodları; 

- audit proqramlan; 

- insanlarla ünsiyyət yaratmaq üsulları; 

- daxili auditorun iş və yekun sənədləri; 

- auditin nəticələrinə dair hesabatın hazırlanması; 

- yekun müzakirəsi və tövsiyələr verilməsi. 

İkincisi, təsərrüfat fəaliyyətinin auditinə dair hazırlıq 2-3 aylıq kurslar şək-

lində keçirilə bilər. Kursların proqramına aşağıdakı mövzular daxil edilməlidir: 

- təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarətin metodlarının şərh edilməsi; 

- risklərin auditi; 

- təsərrüfat fəaliyyətinin müəyyən olunmuş qaydalar əsasında həyata keçiril-

məsinin auditi; 

- təsərrüfat fəaliyyəti zamanı maliyyə və mühasibat əməliyyatlarında yol 

verilmiş nöqsanların aradan qaldırılması; 

- istehsala və əməliyyatlara nəzarət üzrə metodların təkmilləşdirilməsi. 
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-  Üçüncüsü, aparıcı daxili auditorlar üçün təşkil edilmiş təkmilləşdirmə 

kursları. Bu kursların proqramında aşağıdakılar əks olunmalıdır: 

- aparıcı (və ya baş) daxili auditorun məqsəd və vəzifələri; 

- auditin (və ya keçirilən nəzarət tədbirinin) təşkil edilməsi, planlaşdırılmasы 

və aparılması qaydası; 

- əldə edilmiş nəticələrin təhlili və hesabatlann hazırlanması; 

• orta və iri müəssisələrdə daxili audit sisteminin təşkil edüməsinin beynəl-

xalq tələblərə cavab verən yeni forma və metodlar əsasında qurulması zərurəti; 

- daxili audit sahəsində beynəlxalq təcrübə və standartlar əsasında müvafiq 

milli standart və təlimatların hazırlanması. 

Beynəlxalq təcrübədə daxili audit üzrə kurslann hazırlanması prinsipləri 

aşağıdakılardır: 

 Aktual problemlərin və ən əhəmiyyətli mövzuların müəyyən edilməsi 

- elmi tədqiqat nəticələrindən istifadə etmək; 

- beynəlxalq standartlara uyğun olaraq proqramları hazırlamaq; 

- tədqiqat nəticələrini tədris kursunun proqramı üçün əsas material kimi 

istifadə etmək; 

 Tədrisin müxtəlif metodları nəzərə alınmaqla kurs üçün tədris materialları-

nın hazırlanması      

 Dinləyicilərin tələbatı və müəllimlərin imkanları nəzərə alınmaqla tədris 

materiallarının qiymətləndirilməsi və seçilməsi.  

Bütün dünyada daxili auditorların sertifikatlaşdırılması qaydası mövcuddur. 

Daxili auditor peşəsinin sertifikatlaşdırılmasının əhəmiyyəti aşağıdakılardan 

ibarətdir:  

a) təşkilatlar üçün: 

- peşəkar daxili auditorlar üçün beynəlxalq standart meyarı hesab olunur; 

- peşə hazırlığını və səriştəliliyi sübut edir; 

- daxili auditorlara daim özlərinin peşəkarlıq səviyyəsini artırmağa imkan 

yaradır və onları həvəsləndirir. 
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b) peşəkar daxili auditorlar üçün: 

- rəhbərlik qarşısında nüfuzun yüksəldilməsi; 

- peşəkar səriştəliliyin sübutu; 

- peşə imicinin qaldınlması; 

- vahid beynəlxalq daxili auditor sertifikatının alınması; 

- xidməti işdə irəliləyişin təminatı. 

Beynəlxalq təcrübəyə əsasən, peşəkar daxili auditor sertifikatı müvafiq imta-

han vermək yolu ilə əldə edilir. İmtahanda iştirak edənlər "Daxili auditin aparıl-

ması qaydası", "Daxili audit təcrübəsi", "Nəzarət və informasiya texnologiyası", 

"Daxili auditin aparılması şərtləri" kimi bölmələrdən ibarət test suallarına cavab 

verməlidirlər. 

ИСО 1947-ci ildə qumlan və həyata keçirdiyi standartlaşdirma işləri nəticə-

sində müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarm fəaliyyətinin 

səmərəliliyini artiran beynəlxalq standartlaşdirma təşkilatidir. ИSO standarti iso 

standartlarmm bir növü olmaqla keyfiyyətin idarəedilməsi sisteminin qurulmasi 

sahəsində tətbiq olunmasi lazim olan şərtlərin və standartlarin göstərildiyi sənəd-

lər toplusudur. 

"Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Tələblər" ИSO beynəlxalq standartinm əsas 

tələblərini aşağidaki kimi qruplaşdirmaq olar: 

- Keyfiyyəti idarə etmə sistemi (KИS): təşkilat kis yaratmali və omm fasiləsiz 

olaraq təkmilləşdirilməsini təmin etməlidir. Bura kis proseslərinin tanынmasi, 

onun səmərəli yerinə yetirilməsinin təmin olunmasi və fasiləsiz təkmilləşdirilməsi 

daxildir. KIS-in sənədləşdirilməsinə daha çox keyfiyyət siyasəti, keyfiyyət üzrə 

vəsait, keyfiyyətə nəzarət üsullari və səmərəli idarəetmə üçün tələb olunan 

məlumatlar daxildir;  

- Idarəetmənin məsuliyyəti: təşkilatm ali rəhbərliyi KИS-in təkmilləşdirilməsi 

və həyata keçirilməsi üçün mümkün olan ehtiyatlari və keyfiyyət sahəsində 

məqsədlərin təyin edilməsinə təminat verməklə, istifadəçilərin (alicilarm, müştəri-

lərin) tələbatlarmi müəyyən və təmin etməyin vacibliyini qeyd etməli, keyfiyyət 
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siyasətinin yaradilmasi və elan edilməsi yolu ilə kis-in təkmilləşdirilməsi və icrasi 

üçün dəlilləri təqdim etməlidir;  

- Ehtiyatlarin idarə edilməsi: təşkilat müştərilərin tələbatmin təmin olunmasi 

və KИS-in aparilmasi, dəstəklənməsi və fasiləsiz təkmilləşdirilməsi üçün tələb 

olunan ehtiyatlari təmin etməlidir. KИS-in işçi heyəti səlahiyyətli olmali, keyfиy-

yət məqsədlərinin vacibliyi sahəsində yaxşi təlim keçmiş və bu sahədə kifayət 

qədər məlumatli olmalidir;  

- Məhsulun reallaşdirilmasi: səmяrəli istehsal üçün təşkilat prosesləri plan-

laşdirmali və təkmilləşdirməlidir. Bura məhsul ehtiyaclarmm və keyfiyyət sahə-

sində məqsədlərin müəyyən edilməsi, müştərilərlə səmərəli əlaqələrin yaradilmasi, 

məhsulun geri qaytarilmasi ilə əlaqədar ərizə və şikayətlərə baxilmasi, materialla-

rын planlaşdirilmasi və işlənməsi, proseslər və nəticələr, müvafiq yoxlamalar, təs-

diq etmələr, monitorinq, təftiş və siriaq prosedurlari daxildir;  

- Müəyyən etmə, təhlil və təkmilləşmə: təşkilat KИS-in səmərəliliyinin fasilə-

siz olaraq təkmilləşdirilməsi, məhsullarын spesifikasiyalara uyğun gəlməsi üçün 

tələb olunan proseslərin monitorinqini, müəyyən edilməsini və təhlili proseslərini 

planlaşdыrmalы və icra etməlidir.  

ИСО standartlar seriyasiныn tələblərindən biri olan keyfiyyəti idarə etmə sis-

teminin daxili auditləri statistik proseslərin və məhsullarm keyfiyyətini yaxşilaş-

dirmaq, statistik proseslərin idarə edilməsi sisteminin, nəzarət və idarəçilik pro-

seslərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi istiqamətində keyfiyyəti idarə etmə 

sisteminin əsas elementlərindən biridir. Keyfiyyətin daxili auditi keyfiyyətin mo-

nitorinqinin əsas aləti hesab edilir və prinsipcə keyfiyyətin daxili auditi hər bir 

biznes-prosesin səmərəli qiymətləndirmə mexanizmlərindən biri olmaqla, statis-

tik məhsullarin istehsali prosesinin inkişafini izləmək və keyfiyyətinin yaxşilaşdi-

rilmasina dair tövsiyələrin verilməsi üçün vacib elementdir.  

Keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin daxili auditləri "keyfiyyətin idarə edil-

məsi siteminin auditi" nin rəhbər sənədi olan iso 2011 beynəlxalq standarti çərçi-

vəsində həyata keçirilir:  



 

51 
 

Дövlət statistika komitəsi iso 2008 beynəlxalq standartinm tələbləri ilə ya-

naşi, öz fəaliyyətinə dair qüvvədə olan qanun və normativ sənədləri, beynəlxalq 

praktikaya əsaslanan metodologiyalari və 2011-ci ilin 28 sentyabr tarixində av-

ropa statistika sistemi komitəsinin iclasinda qəbul edilmiş avropa statistikləri 

üçün normalar məcəlləsinin bazasы əsasынda işlənib hazыrlanmыş Azərbaycan 

Respublikasi dövlət statistika orqanlarыnыn normalar məcəlləsini də əsas götürür. 

Dövlət statistika orqanlarынын normalar məcəlləsi institutsional mühiti, statistik 

məlumatlarin və onlarin nəticələrinin istehsal prosesini əhatə edən 18 prinsipə 

əsaslanir. Bu prinsiplər aşağidakilardir:  

- Peşə müstəqilliyi; 

- Məlumatlarын toplanmasы üzrə səlahiyyət;  

- Ehtiyatlarыn kifayətliliyi;  

- Keyfiyyətin təmin edilməsi üzrə öhdəçilik;  

- Statistik məlumatlarыn konfidensialliği;  

- Obyektivlik və qərəzsizlik;  

- Peşəkar etikanын və fəaliyйətin idarə edilməsi;  

- Fəaliyyətin səmərəliliyi;  

- Daimi təkmilləşmə; 

- Statistik metodologiyalarin əsasliliği;  

- Statistik üsullarыn uyğunluğu;  

- Statistik fəaliyyətin həyata keçirilməsində tərəfdaşlыq əlaqələri (respondent-

lərə düşən yükün azaldilmasi);  

- Qənaətçilik;  

- Aktualliq; 

- Dəqiqlik və etibarliliq; 

- Vaxtlы- vaxtынda olma və tam yerinə yetirmə; 

- Anlaşiqliliq və aydmliq; 

- Ardыcыllыq/uyğunluq və qarşыlыqlы əlaqə. 
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Keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin daxili auditlərinin aparilmasi üzrə yad-

daş kitabçasi audit prosesini, auditin təşkilini və onun prosedurlarini izah edir. 

Daxili auditlərin aparilmasi üzrə yaddaş kitabçasinm hazirlanmasmda əsas məq-

səd keyfiyyətin idarə edilməsi sistemi üzrə daxili auditlərin aparilmasi qaydalari-

ni, prosedurlarini, prinsiplərini və s. Təlimatlari bir araya gətirməklə, gələcəkdə 

struktur bölmələrdə audit aparan auditorlara, həmçinin bu sahədə təcrübəsi az 

olan auditorlara köməklik göstərməkdən ibarətdir. 
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ФЯСИЛ ЫЫЫ. КОМЕРСИЙА СТРУКТУРЛАРЫНДА ДАХИЛИ АУДИТИН 
ТЯШКИЛИНИН МЕТОДИКИ ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 
3.1. Дахили аудитин тяшкилинин методикасы, проблемляри вя онун тятбиги хцсусиййятляри 

 
 

Дахили аудит мцяссисяляринин мювжуд дуруму эяляжяк инкишафы цчцн бцтцн 

зяркри информасийалара малик олмалы, бу информасийаларын дцрцстлцйцнцн гиймят-

ляндириб тясдиг едяряк тяшкилатын информасийа базасыны формалашдырмалыдыр. Бу 

бахымдан дахили хидмятинин фяалиййяти цчцн методиканы мцяййян етмяк важибдир. 

Дахили аудит бюлмясинин рящбяри йохламанын щазырланмасында, програмын тяртиб 

олунмасында вя аудиторлар арасында вязифялярин бюлцшдцрцлмясиндя ондан истифадя 

едир.  

Дахили аудитин апарылмасы цзря ашаьыдакы методика тяклиф олунур. 

I Mərhələ. Layihənin müəyyən edilməsi  

- daxili audit fəaliyyətinin sahəsinin müəйyən edilməsi 

-auditoрлarın fünksiya və vəzifələrinin müəyyən edilməsi. 

II Mərhələ. Riskin modelləşdirilməsi 

- riskin müəyyən edilməsi 

- riskin qiymətləndirilməsi ' 

III Mяrhяlя. Auditin plandaşdırılması 

- auditin əhatəsinə prioritet verilməsi 

- riskə əsaslanan planın müəyyən edilməsi. 

IV Mərhələ. Auditor yoxlamasının əsas istiqamətləri 

- müfəssəl test proqramlannm aparılması 

VMяrhяlə. Daxili auditin nəticəsi 

- daxili auditorun hesabatınm tərtib olunması 

- hesabatın razılaşdırılması və rəhbərliyə təqdim edilməsi 



 

54 
 

VI Mərhələ. Nəticələrin işdə tətbiq edilməsi və müşahidə edilməsi  

- audit ilə aşkar edilmiş növqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması 

üzrə tədbirlərin görülməsi. 

Planlaşdırma - daxili auditin nəzərdə tutulan həcmini, qrafık və müddətini 

göstərməklə, işin ümumi planının, həmçinin keçirilən audit proseduralarının həc-

mini, növünü və aparılması ardıcıllığını müəyyən edən audit proqramının işlə-

nilib hazırlanılmasынdan ibarətdir. 

Bu mərhələdə auditorlar müəssisənin struktur bölməsinin fəaliyyəti ilə tanış 

olmalı, onun fəaliyyətini xarakterizə edən məlumatları əldə etməlidirlər. 

İlk olaraq, fəaliyyəti qeyri-qənaətbəxş hesab edilən və təcili köməyə ehtiyacı 

olan bölmələrdə auditin aparılmasını nəzərdə tutmaq lazımdır. 

Əgər müəssisənin struktur bölməsinin təsərrüfat fəaliyyətində çatışmazlıqlar 

mövcuddursa, israfçılığa yol verilirsə və bölmə zərərlə işləyirsə, onda həmin böl-

mənin tezliklə mənfəətlə işləməsini təmin etmək məqsədilə müntəzəm olaraq 

auditlər aparılmalı və fəaliyyətin yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər görülməli, 

yaxud onun ləğv edilməsi barədə qərar qəbul olunmalıdır. 

Daxili aııditin planlaşdırılması auditin ümumi prinsiplərinə, habelə aşağı-

dakı xüsusi prinsiplərə уyğun olaraq aparılmalıdır: planlaşdırmanın kompleksli-

yi; planlaşdırmanын fasiləsizliyi; «- planlaşdırmanын optimallığı. 

Auditin planlaşdırılmasынın komplekslik prinsipi ilkin planlaşdırmadan 

tutmuş auditin ümumi planının və proqramınын tərtibinə qədər planlaşdırmanın 

bütün mərhələlərinin qarşılıqlı uyğunluğunun təmin olunmasmı nəzərdə tutur. 

Auditin planlaşdırılmasынın fasiляsizлиk prinsipi fılialları və ya nümayəndə-

liyi olan təşkilatın daxili auditinə tətbiq edilərək, bütün fıliallaрыn (nümayəndə-

liklərin) auditlə əhatə olunmasını təmin etmək məqsədilə yoxlama müddəti ərzin-

də daxiлi audit bölməsinin işçilərinə əlaqəli tapşınqlarын verilməsində və planlaş-

dırma mərhələlərinin müddətlər və fıliallar (nümayəndəliklər) üzrə əlaqələndiril-

məsində ifadəsini tapır. 
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Auditin planlaşdırılmasынын optimallıq prinsipi fılialları və ya nümayəndə-

liyi olan təşkilatы daxili auditinə tətbiq edilərək, audit proqramının optimal 

variantынın auditorlar qrupunun rəyi və daxili audit bölməsi haqqынda əsasnamə-

də nəzərdə tutulan meyarlar əsasında spçilməsinin mümkün olması üçün planlaş-

dırmanın çoxvariantlığını təmin etməlidir. 

Daxili audit üzrə planlaşdırma mərhələlərinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir 

ki, mərkəzləşdirilmiş qaydada istiqamətləndirmə məqsədilə auditin ümumi planı 

daxili audit bölməsi tərəfmdən hazırlanır. Oxşar tipli filial və ya nümayəndəliklər 

üçün audit proqramları əsasən eyni olur. Auditor qrupu isə konkret filial və ya 

nümayəndəliyin yerləşdiyi yerə gəldikdə onun maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

xüsusiyyətləri ilə tanış olmalı və nümunəvi proqramlarda müvafıq dəyişikliklər 

etməlidir. 

Plan tərtib edilərkən daxili auditorlar aşağıdakıları nəzərə almalıdırlar: 

- araşdırılan fəaliyyətin məqsədləri və işin aparılmasma nəzarətdə istifıir 

olunan vasitələr; 

- fəaliyyətdəki əhəmiyyətli risklərin mənbələri və təsiri; risklərin potensial 

təsirinin münasib səviyyədə saxlanılmasına kömək edən hərəkətlər; 

- idarəetmə sistemlərinin və fəaliyyət riskinə nəzarətin müvafıq struktur və - 

ya nəzarət modeli ilə müqayisədə səmərəliyi və müvafıqliyi; 

- riskə nəzarət və idarəetmə sistemlərinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıl-

ması, inkişaf etdirilməsi imkanları. 

Auditin ümumi planının tərtib edilməsində riskin qiymətləndirilməsi mü-

hüm prosesdir. Riskin qiymətləndirilməsi prosesinə yoxlanılmalı fəaliyyət nюvlə-

rinin müəyyən edilməsi, bu fəaliyyət növlərinə aid risk amillərinin müəyyən olun-

ması və onlann təsir dərəcəsinin qiymətləndirilməsi daxildir. "Risk" termini altın-

da müəyyən hərəkət və ya hadisənin təşkilata (müəssisəyə) göstərə biləcək mənfı 

təsir ehtimalı başa düşülür. Riskin təsiri nəticəsində aşağıdakılar baş verə bilər: 

- səhv, düzgün olmayan məlumatm istifadə edilməsi nəticəsində yanlış qə-

rarlarын qəbul edilməsi; 
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- qeydlərin düzgün aparılmaması, qeyri-müvafıq mühasibat uçoru, maliyyə 

itkiləri;  

- aktivlərin lazımi səviyyədə qorunmaması; 

- sifarişçilərin narazılığı, müəssisə və ya onun istehsal etdiyi məhsul barədə 

ictimaiyyətin mənfı rəyi və müəssisənin imicinə xələl gətirilməsi; 

- müvafıq qayda, prosedur və qanunlara riayət edilməməsi;  

- resurslardan səmərəli istifadə edilməməsi;  

- məqsəd və vəzifələrə nail olunmaması. 

Auditin planlaşdırılması zamanı audif üçün hansı sənədlərin lazım olmasını, 

seçmə imkanынı və həcmini müəyyən etmək məqsədilə daxili nəzarət sisteminin 

yoxlanılması qaydasını müəyyənləşdirmək lazımdır. 

Planlaşdırmanı aparmaq цчцn daxili auditorlar aşağıdakıları bilməlidirlər: 

 təşkilatın təşkilati-idarəetmə strukturunu; 

 istehsalat fəaliyyətinin növünü; 

 texnoloji xüsusiyyətlərini; 

 digər bölmə və кянар strukturlarla əlaqələrinin xüsusiyyətlərini; 

 müəssisənin struktur bölməsi haqqında informasiyanın alınma mənbələri-

ni; 

 müəssisənin strııktur bölməsinin sənədləşdirmə dairəsini;  

 operativ uçotun təşkilini və hesabatı; 

  maddi vəsaitlərə və pul vəsaitlərinə cavabdeh olan bölmələrin işçi və mütə-

xəssislərinin vəzifə borclarını; 

  əmək, texnoloji və s. fəaliyyəti tənzimləyən təşkilatdaxili normativ aktları.  

Planlaşdırma mərhələsindən sonra auditorlar qrupu maliyyə-təsərrцfat 

fəaliyyətinin auditinə başlayır. 

Auditin aparılmasında aşağıdakı istiqamətlər təklif olunur: 

 Mühasibat uçotu və daxili nəzarət sisteminin vəziyyətinin, aşkar edilmiş 

nöqsan və pozuntuların mühasibat-maliyyə hesabatına təsirinin qiymətləndiril-

məsi;  
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 Ayrı-ayrı struktur bölməsinin (filial və ya nümayəndəliyin) maliyyə-təsər-

rüfat fəaliyyətinin təhlilinin aparılması, idarəetmə qərarlarынын qəbul edilməsi 

üçün onların maliyyə vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi; 

• Struktur bölmələrinə (filial və ya nümayəndəliyə) metodiki yardımын təmin 

edilməsi. 

Müəssisənin struktur bölməsi haqqında məlumatın alınma mənbələri aşağı-

dakılardır: 

 bölmə haqqынda əsasnamə, vəzifə borcu haqqынda təlimat və bölmə işçiləri-

nin əmək müqavilələri; 

 təşkilatın direktorlar şurasının və başqa oxşar idarəetmə orqanlarının ic-

laslarынın protokolları; 

 bölmənin fəaliyyətinin təhlili və planlaşdırılması haqqынda sənədlər; 

 statistik, mühasibat-maliyyə, təşkilatdaxili hesabat və tapşırılmış məsələlə-

rin və müqavilələrin bölmə tərəfmdən yerinə yetirilməsi barədə operativ məlu-

matlar; 

  təşkilatdaxili təlimatlar, metodik vəsaitlər və bölmənin istehsal fəaliyyətini 

və təşkilat strukturunu tənzimləyən digər sənədlər; 

 хидмяти апарашдырмаларын материаллары, мцлки мящкямя вя игтисад 

мящкямясинин сянядляри; 

 бюлмянин рящбярлийи вя шяхси щейяти иля апарылан сющбятляр заманы ялдя 

едилмиш мялуматлар. 

Audit заманы цмуми поанын бязи мцддяларына йенидян бахылмасы цчцн ясас 

йаран биляр. Плана едилян дяйишикликляр вя онларын сябябляри сянядляшдирилмялидир. 

Аудит апарылмасы, структур бюмяляринин ишчилярини юз вязифя юоржларынын йериня 

етирилмясиндян айырмайараг, гыса мцддятдя щяйата кечирилмяси вя тяшкилатын 

фяалиййят эюстярижиляринин йахшылашдырылмасына тякан вермялидир. 

Кечирилян аудитя сярф едилян вахт обйектин фяалиййятинин щяжми вя хцсусиййят-

ляри нязяря алынмагла мцяййян едилир. Аудитин вахтынын узадылмасы йалныз аудити 

тяйин едян вязифяли шяхсин ижазяси иля мцмкцндцр. 
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Müəssisə və təşkilatlarda daxili auditor yoxlamasынın aşağıdakı əsas istiqa-

mətlər üzrə həyata keçirilməsi tövsiyə olunur: (Bu barədə növbəti sualda geniş 

məlumat göstərilmişdir) 

1. Nağd pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların daxili auditi 

2. Bank əməliyyatlarının daxili auditi  

3. Яэяр haqqı üzrə hesablaşmaların daxili auditi 

4. Əsas vəsaitlər (ƏV) üzrə əməliyyatların daxili auditi 

5. Qeyri-maddi aktivlər (QMA) üzrə əməliyyatlarын daxili auditi 

6. İstehsal ehtiyatlarının saxlanılması uçotunun daxili auditi 

7. Maliyyə-kapital qoyuluşunun daxili auditi 

8. Xidmətlərin maya dəyərinə daxil olan məsrəflərin və xidmət göstərilmə-

sindən əldə edilən gəlirin daxili auditi 

9. Maliyyə nəticələrinin, fondların, ehtiyatların, kredit və borclarm daxili 

auditi 

10. Vergilərin düzgün hesablanmasынın daxili auditi 

Keçirilən auditin nəticəsinə görə daxili auditor hesabat tərtib edir. Daxili 

auditorun hesabatı planlı və plandankənar, habelə fonnalaşdırılmış və formalaş-

dırılmamış ola bilər. 

Planлы hesabat daxili auditor tərəfındən aparılan bütün planlı auditlərin nəti-

cəsidir. Planlı hesabata, məsələn, təşkilatын rübлük hesabatının uyğunluğu və 

düzgünlüyünə dair aparılan daxili auditin hesabatını aid etmək olar. Planlı hesa-

batın razılaşdırılmış forması və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təqdimetmə 

müddəti olur. 

Plandankənar hesabat xüsusi şəraitdən irəli gələn auditin nəticələrinə görə 

(məsələn, təşkilatın səhmlərinin əlavə buraxılışı haqqынda səhmdarların iclasla-

rынın qərarı ilə) tərtib edilir. 

Formalaşdırılmış hesabat ümumi və ya təşkilatdaxili audit standartları ilə 

müəyyən olunmuş forma üzrə tərtib edilir. 
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Formalaşdırılmaмış hesabata auditor tərəfиндən tərtib olunmuş sərbəst 

formalar üzrə hesabat aiddir. 

Daxili audit hesabatının forma və qaydası müəssisənin təsdiq etdiyi daxili 

audit haqqmda əsasnamədə və ya müəssisədaxili qaydalarda öz əksini tapmalı, 

yaxud hər bir konkret halda ayrıca olaraq müəyyənləşdirilməlidir. 

Öz hesabatlarынda daxili auditorlar auditin nəticələrini izah edir, çıxarılan 

nəticələri və verilən tövsiyələri əsaslandırırlar. Aşkar edilmiş çatışmazlıqların 

aradan qaldırılması və işin keyfıyyət və səmərəliyinin artırılması üzrə tövsiyələrin 

hesabata daxil edilməsi onun dəyərini artırır. 

Daxili auditorlarm hesabatının əsas vəzifəsi müəssisədə mənfı halların 

yaranması riskinin azaldılmasынa yönəlir. 

Auditin nəticələri üzrə hesabat müxtəlif formada ola bilər, məsələn auditor 

arayışı, rəy, ekspertiza haqqında arayış, yoxlama haqqmda akt və s. 

Auditor hesabatынın yekun hissəsində bölmənin istehsalaт-малиййя fəaliyyə-

tinə və mühasibat-maliyyə uçotunun aparılmasına dair auditorun rəy həmçinin 

aşkar edilmiş nöqsanlarын aradan qaldırılması üzrə təklifləri, auditi təyin edən   

vəzifəli şəxs tərəfинdən audit üzrə qərarын qəbul edilməsiнə qədər aşkar edilmiş 

çatışmazlıqlarын aradan qaldırılması üzrə tövsiyələri əks olunur. 

Auditor öz fıkrini ifadə edərkən, obyektivliyə riayət etмəli, yoxlanılan böl-

mənin və ya ayrı-ayrı şəxslərin fəaliyyətinə dair əsassız rəy və qiymətlərə yol ver-

məməli, ittiham xarakterli ifadələr işlətməməlidir. 

Nöqsan və çatışmazlıqlar barədə ayrı-ayrı şəxslərdən şifahi və ya yazılı 

şəkildə alынan qeydləri hesabata daxil etmək olmaz. Hesabatda əks olunan hər 

bir fakt auditor tərəfинdən hərtərəfli yoxlanılmalıdır. 

Əgər audit aparılan bölmənin rəhbərinin və ya digər vəzifəli şəxsin audit 

materiallarına dair etiraz və ya qeydi varsa, onda o, hesabata имza edərkən, ya-

zılı etiraz və qeydlərini də hesabata əlavə etməlidir. 

Дахили аудиторун (дахили аудит бюлмясинин) щесабыт цч нцсхядя тяртиб олунур 

вя онлардан бири аудит апарылан структур бюлмясинин (филиал вя йа нцмайяндялийин) 
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рящбярлийиня тягдим едилир, икинжиси тяшкилат рящбярлийиня (дахили аудит бюлмясинин 

сифаришчисиня) цнванландырыр, цчцнжцсц иля дахили аудит бюлмясинин архивиня эюндя-

рилир. 

Daxili auditorун hesabatı rəhbərliyə təqdim edildikdən sonra auditlə aşkar 

edilmiş nöqsan və çatışmazhqlann aradan qaldınlması üzrə tədbirlərin görülməsi 

mərhələsi gəlir. Aşkar edilmiş nöqsanlar aradan qaldırılıbsa, audit aparılan böl-

mənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti isə maddi, əmək, maliyyə ehtiyatlannm səmə-

rəli istifadəsini təmin edirsə, onda yoxlama bitmiş hesab olunur.Audit zamanı 

aşkar edilmiş, bölmənin fəaliyyətində əsaslı dəyişikliklər tələb etməyən və bölmə-

nin rəhbərinin səlalıiyyətlərinə aid olan çatışmazlıqları auditin gedişi zamanı 

aradan qaldırmaq lazımdır. Audit zamanı nöqsanların aradan qalдырыlması 

haqda hesabatda müvafiq qeydlər edilir. Auditor yoxlamaları üzrə hesabat, audit 

üzrə qərar layihəsi, audit üzrə digər sənədlər və tətbiq edilmiş tədbirlərin siyahısı 

baxılmaq üçün auditi təyin edən vəzifəli şəxsə təqdim edilir.  

Dəyən maddi zəərin həcmi bazar qiymətlərinə əsasən müəyyən edilir. Dəyən 

zərər inventarizasiya zamanı və ya başqa şəkildə aşkar edildikdə, onun ödənil-

məsi üzrə tədbirlər dərhal həyata keçirilməlidir. 

Dəyən zərərdə təqsirkar olan şəxslərə onlar tərəfmdən zərərin könüllü ola-

raq ödənilməsi təklif edilməlidir. Boyun qaçırıldığı halda zərərin ödənilməsi məh-

kəmə yolıı ilə raülki iddianı təqdim etməklə həyata keçirilir. Cinayət məsuliyyəti 

Cinayət Мəcəlləsi ilə müəyyən edilir. 

Həmçinin təşkilata dəyən maddi zərərin ödənilməsi istiqamətində tədbirlər 

görülür. Bu iş nöqsan aşkar edildikdən dərhal sonra görülməlidir. Maddi zərərin 

ödənilməsi üçün aşağıdakılara əmin olmaq lazımdır: 

 

3.2 Дахили аудитдя истифадя едилян аналитик проседураларын нювляри 

 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя щяйата кечирилян аудитор йохламаларынын 

бцтцн мярщялясиндя аналитик проседурлардан истифадя олунур. Аналитик проседурлар 

аудитин истяр планлашдырма вя истярся дя сон мярщялясиндя мцщасибат щесабатлары-
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нын мялуматлары ясасында щесабланылан вя гиймятляндирилян цмумиляшдирилмиш 

малиййя ямсалларындан истифаяни нязярдя тутур. 

Дахили аудитин планлашдырма мярщялясиндя щяйата кечрилян аналитик проседур-

лар дахили аудитор йохламаларынын ссенарисинин ишляниб щазырланмасы вя кянарлаш-

малары (мцтляг вя нисби ифадядя)ашкара чыхармаьа имкан верян характерик ялагя-

лярин вя асылылыгларын мцяййян едилмяси мягсядини дашыйыр. Буна эюря дя йени шя-

раитдя дахили аудит йохламаларынын апарылмасы мягсядиля щяйата кечирилян аналитик 

проседурларын тятбиги имканларынын тящлили методикасынын ишлянилиб щазырланмасы вя 

аудиторун фяалиййят лоэикасынын айдынлашдырылмасы аудитинин планлашдырма мярщяля-

синдя онлардан истифадянин зярурилийини даща да артырыр. Она эюря дя мцасир дювр-

дя дахили аудитор аналитик проседурларын тятбигинин практики нятижялярини щесаблайыр, 

йохламаларын планлашдырылмасында конкрет алгоритмлярдян истифадянин мягсядяуй-

ьунлуьуну арашдырыр вя бурахылмыш сящвлярин габагжадан мцяййян едилмяси ме-

ханизмини ишляйиб щазырлайыр. Бу бахымдан аудитор илк нювбядя аналитик проседур-

ларын щяйата кечирилясинин мягсяд вя вязифялярини ашаьыдакы кими мцяййян едир: 

1)мцхтялиф эюстярижилярин «гейри-ади кянарлашма»лары щаггында информасийанын 

ялдя едилмяси; 2) аудитор йохламалыр планынын тяртиби заманы мцмкцн сящв зона-

ларынын ашкара чыхарылмасы. 

Тясяррцфат субйектляриндя мцгавиля ясасында тяшкил олунан аудитин апарыл-

масы просесиндя дахили аудитор адятян ашаьыдакы аналитик проседуралардан истифа-

дяни мягсядяуйьун сайыр: 1) сащяви мцгайисяли тящлил методу; 2) мцщасибат вя 

малиййя щесабатларынын фактики эюстярижиляринин сифаришчи тяряфиндян мцяййян олун-

муш бизнес-план эюстярижиляри иля мцгайися едилмяси; 3) мцщасибат вя малиййя ще-

сабаты эюстярижиляринин аудитор тяряфиндян мцяййян олунмуш прогноз эюстярижиляри 

иля мцгайися едилмяси; 4) жари дюврцн нисби ямсалларынын щесабланылмасы вя онларын 

динамикасынын тящлили; 5) мцщасибат вя малиййя щесабаты эюстярижиляринин кечмиш 

дюврцн аналоъи эюстярижиляри иля мцгайися едилмяси; 6) мцщасибат вя малиййя щеса-

баты эюстярижиляринин гейри-учот мялуматлары иля (мцщасибат щесабатынын тяркибиня 

дахил едилмяйян) мцгайися едилмяси. 

Мялумдур ки, сащяви мцгайисяли тящлил методундан мцяссисянин (фирманын) 
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малиййя эюстярижиляринин мцвафиг сащя цзря формалашан орта эюстярижилярля мцгайи-

сяси просесиндя истифадя олунур. Аудитор, сащяви мцгайисяли тящлил методунун кю-

мяйи иля сифаришчинин бизнес фяалиййятинин мязмунуну даща дяриндян анлайыр вя 

мцяссисянин мцфлисляшмя ещтималыны дягиг щесаблайыр. Лакин, мцяссисяляр цзря ор-

та сащяви эюстярижилярин ясасландыьы малиййя информасийаларынын охшар олмамасы 

аудитдя  сащяви  мцгайисяли тящлил методунун тятбиги имканларыны ашаьы салыр. Бун-

дан башга, орта сащяви мялуматларын орта кямиййят олмасы вя яксяр щалларда сифа-

ришчинин фяалиййят сферасынын сащя стандартлары иля цст-цстя дцшмямяси сябябиндян 

мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб тясяррцфат субйектляри учотун мцхтя-

лиф методларындан истифадя едир. Бу ися, юз нювбясиндя, эюстярижилярин мцгайисяйя 

эялмясиня мянфи тясир эюстярир. Ейни заманда, базар мцнасибятляри шяраитиндя сащя 

мцяссисяляринин малиййя вязиййяти вя сащя эюстярижиляринин динамикасы сащянин ин-

кишафынын обйектив ганунауйьунлуьуну якс етдирмядийиндян бу методун юлкя 

практикасында тятбиги даща да чятинляшир. Бундан башга, щал-щазырда тяжрцбядя 

эениш тятбиг олунан мцщасибат вя малиййя щесабатларынын, еляжя дя диэяр учот ре-

эистрляринин тядгиги мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб мцяссисялярин ма-

лиййя вязиййятинин тящлили просесиндя истифадя едиляжяк мигдарда вя зярури кейфий-

йятдя информасийанын олмамасы гянаятиня эялмяйя имкан верир. Мцщасибат вя 

малиййя щесабатларында якс етдирилян фактики вя сифаришчи тяряфиндян тягдим олунан 

бизнес-план эюстярижиляринин мцгайисяли тящлили методунун мащиййяти дахили ауди-

тор тяряфиндян сметанын мязмуну вя тяртиби гайдасынын арашдырылмасы, онун сифа-

ришчи иля мцзакиря едилмяси вя фактики эюстярижилярин мцфяссял тестляшдирилмяси иля 

характеризя олунур. Мялумдур ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя яксяр мцясси-

сяляр (фирмалар) елми жящятдян ясасландырылмыш игтисади щесабламалары юз тясяррцфат 

ямялиййатларынын вя малиййя нятижяляринин мцхтялиф аспектляри цзря щяйата кечирир. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, апарылан щесабламалар мцяййян дювря 

сифаришчинин прогнозларыны якс етдирдийиндян даща важиб сфераларын (фактики эюс-

тярижилярин бизнес-план эюстярижиляриндян кяскин шякилдя фяргляндийи мцяййян едил-

дикдя) тядгиги потенсиал сящвлярин ашкар едилмясиня имкан верир. Тяжрцбядя, беля 

кянарлашмаларын олмамасы сящвлярин мювжудлуьу ещтималыны минимума ендирир. 
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Лакин, практикада бу методдан истифадя бязи мящдудиййятлярин нязяря алынмасыны 

мцтляг шярт кими мягсядяуйьун сайыр: 1) аудитор тяряфиндян прогноз щесаблама-

ларынын щягигилийинин вя реаллыьынын гиймятляндирилмяси; 2) мцяссисянин рящбярлийи 

тяряфиндян жари малиййя информасийасынын прогноз щесабламалары иля узлашдырылараг 

дяйишдирилмя ещтималынын арашдырылмасы. Аудитор биринжи проблеми щялл етмяк цчцн 

прогнозларын тяртиб едилмяси проседуралары щаггында сифаришчи иля сющбят апарыр. 

Икинжи щалын ещтималыны минимума ендирмяк цчцн аудитор нязарят рискини гиймят-

лянидирир вя фактики мялуматлары мцфяссял аудитор тестляриня жялб едир. 

Эюрцндцйц кими, мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя дахили аудитин апа-

рылмасы заманы тятбиг едилян щесабатын фактики эюстярижиляринин план эюстярижиляри иля 

мцгайисяси методу лазыми сямяряни ялдя етмяйя имкан вермир. Фикримизжя, яксяр 

макроигтисади дяйишикликлярин габагжадан эюрмяк ещтималынын мювжудлуьу вя 

онларын цмуми базар ганунауйьунлугларына табе олмасы бу методун тятбиги 

васитясиля алынан нятижянин обйективлик, реаллыг вя инандыржылыг сявиййясини хейли 

ашаьы салыр. Мящз она эюря дя, бу метод васитясиля ялдя едилмиш бцтцн аудитор 

дялилляри вя сцбутлары малиййя щесабатларынын кейфиййяти щаггында обйектив фикир 

йаратмыр вя ону тясщищ етмир. Мцасир шяраитдя планлашдырманын мялум дяряжядя 

«йарадыжы» вя «саьлам дцшцнжяйя ясасланмасы» сифаришчинин бизнес-план мялумат-

ларыны тящлил цчцн зярури олан информасийа блокуна дахил едяркян диггятли олмаьын 

зярурилийини шяртляндирир. 

Мялумдур ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя сифаришчинин тяляби иля тяшкил олу-

нан аудит просесиндя аудитор мцхтялиф эюстярижилярин кямиййятини сярбяст сурятдя 

щесаблайыр вя ондан мцгайися базасы кими истифадя едир. Бу мягсядля аудитор 

мцяссисянин инкишаф мейлиня вя сифаришчинин бизнес фяалиййятиня уйьун олараг юзц-

нцн мцстягил балансыны тяртиб едир вя онун эюстярижилярини гиймятляндирир. Она эю-

ря дя, мцасир дюврдя юлкя шяраитиндя тятбиги нисбятян еффектли щесаб едилян вя бир 

нечя дювр цчцн сифаришчинин учот вя щесабат мялуматларынын мцгайисясини нязярдя 

тутан тящлил методу аудитор тяряфиндян сечилмиш эюстярижилярин юйрянилмяси вя гий-

мятляндирилмяси цсулу кими характеризя олунур. Айдындыр ки, бу метод чярчивя-

синдя чохсайлы тестляшдирмя цсуллары мювжуддур вя онларын щамысы, фикримизжя, мц-



 

64 
 

гайисяли аналитик баланс моделиня там уйьун эялир. Фактики эюстярижилярин ютян 

дюврлярин эюстярижиляри иля мцгайися едилмяси нятижясиндя аудитор аудитин планлаш-

дырма мярщяляси цчцн характерик олан потенсиал риск сащясини мцяййян едир вя 

йцксяк кянарлашмалар мцшащидя едилян щесаблара даща чох диггят йетирир. Нязя-

риййя вя практикада, потенсиал риск сащясинин мцяййян едилмясинин даща эениш йа-

йылмыш методларындан ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар: 1) мцщасибат балансы 

маддяляринин мцгайисяси вя онларда баш верян кяскин дяйишикликлярин тящлили; 2) ди-

эяр елементлярин дяйишмяси иля мцгайисядя ясас баланс маддяляринин дяйишмясинин 

тящлили вя гиймятляндирилмяси. 

Йухарыда гейд едилян щяр бир метод чярчивясиндя малиййя эюстярижиляринин 

мцгайися едилмяси мцтляг вя нисби кямиййятлярдян истифадя олунмагла гарышыг 

вариантда апарыла биляр. Бу заман практикада олдуьу кими, мцщасибат вя малиййя 

щесабатларынын мцтляг эюстярижиляринин тящлили ясасында идаряетмя гярарларынын гя-

бул едилмяси просесиня системли вя комплекс йанашмаг тяляб олунур. Чцнки, базар 

мцнасибятляри шяраитиндя инфлйасийанын балансын актив вя пассив маддяляриня тясири-

ни кянарлашдырмаг мягсядиля истифадя едиляжяк макроигтисади эюстярижинин ады вя 

тяйинаты щаггында ващид фикир йохдур. Фикримизжя, мцасир дюврдя мцтляг кямий-

йят анлайышынын бирмяналы олмадыьыны нязяря алсаг, онда нисби эюстярижилярин тящлили-

ни даща цмумгябул едилмиш аналитик проседура щесаб етмяк мцмкцндцр. Мя-

лумдур ки, нисби эюстярижиляр баланс маддяляри, малиййя нятижяляри вя онлардан исти-

фадя щаггында щесабат эюстярижиляри вя диэяр гарышыг параметрляр ясасында тясниф-

ляшдирилир. Беля бир шяраитдя, микроигтисади эюстярижилярин, онларын щесабланмасы ме-

тодларынын вя аудитин апарылмасы дюврцнцн сечилмяси фирмадахили тялимат вя ауди-

торун експерт ряйи ясасында щяйата кечирилир. Щазырда аудитин тякмилляшдирилмяси вя 

мцхтялиф малиййя ямсалларынын щесабланмасы цчцн мцасир информасийа технолоэи-

йаларындан истифадя едилмяси мягсядяуйьун сайылыр. Бу заман, тящлил цчцн мялу-

матларын сечилмяси, онларын аудит просесиня жялб едилмяси вя бунун нятижясиндя 

прогнозларын верилмяси аудиторларын сялащиййятиня аид едилир. Бундан башга, аудит 

просесиндя бцтцн учот мялуматлары тящлил олунур вя онлар дцзэцн олараг баш вер-

миш щадисянин индикатору сайылыр. 
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Бизим фикримизжя, мцщасибат вя малиййя щесабаты эюстярижиляринин игтисади тящ-

лилинин гарышыг вариантындан данышаркян ону рийази мцгайися кими баша дцшмяк 

мцмкцн дейилдир. Бу, яслиндя йухарыда эюстярилян цсулларын вя гайдаларын кюмяйи 

иля ялдя едилмиш информасийайа ялавя вя она изащат сайылыр. Гарышыг нисби эюстярижи-

ляр рийази бахымындан бу жцр баша дцшцлцр вя кясирин мяхряжиндя баланс маддяля-

ри, сурятиндя малиййя нятижяляри вя онлардан истифадя щаггында щесабатын эюстярижи-

ляри (яксиня) якс етдирилир. 

Мялумдур ки, аналитик проседураларын мащиййятиндя эюстярилян гейри-малиййя 

характерли мялуматлар игтисади тящлилин мцщцм елементи кими чыхыш едир. Учот си-

йасяти щаггында Ясаснамя, иллик вя рцблцк щесабата изащат, сифаришчи щаггында 

дюврц мятбуатдан эютцрцлян информасийа вя с. гейри-малиййя характерли мялу-

матлар блокуна дахил едилир. Она эюря дя, малиййя вя гейри-малиййя характерли мя-

луматларын мцгайисяси аудит просесинин ян йарадыжы елементи щесаб олунур вя ихти-

саслы мцтяхяссислярин олмасыны тяляб едир. 

Мцасир дюврдя тящлилин вя аудитин ясас мягсяди тясяррцфат субйектляриндя 

мцщасибат учотунун дягиг вя дцрцст апарылмасынын, мцщасибат вя малиййя щеса-

батларынын тяртиби проседураларынын дцзэцнлцйцнцн мцстягил йохланылмасы щесаб 

олунур. Бу заман, сялащиййятли дювлят органларынын гярарына ясасян кечирилмиш 

йохламанын нятижялярини якс етдирян аудитор ряйи Азярбайжан Республикасы просе-

суал ганунверижилийиня уйьун олараг тяйин едилмиш експертизанын ряйи иля бярабяр 

тутулур. Беля бир шяраитдя аудит, онун тяшкилинин мцщцм елементи сайылан аналитик 

проседураларын щяйата кечирилмясини нязярдя тутур, малиййя вя учот сянядляриндя 

якс етдирилмиш конкрет мцддяалара ясасланыр. 

Эюрцндцйц кими, мцасир дюврдя аудитор йохламаларынын апарылмасы вя тящ-

лили заманы аналитик проседуралара эениш йер верилир вя бу заман сифаришчинин мцща-

сибат учотунун вя щесабатынын вязиййяти, дцзэцнлцйц, гцввядя олан ганунлара вя 

норматив актлара уйьунлуьу арашдырылыр. Тяжрцбядя, бу мягсядля щяйата кечирилян 

аналитик проседуралар малиййя вя учот информасийаларынын йохланылмасынын мцхтя-

лиф нювлярини вя тяряфлярини ящатя едир. Демяли, мцасир шяраитдя аналитик проседура-

лар мцщасибат йазылышларынын, «шцбщяли» мябляьляри якс етдирян учот сянядляринин, 
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еляжя дя мцяййян дювр ярзиндя истещсал ещтийатлары щесабларына (10,15,16) аид еди-

лян мялуматларын йохланмасыны вя истифадя олунмамыш ещтийат мянбяляринин ахта-

рышыны нязярдя тутур. Аудитор йохламаларынын апарылмасы заманы истифадя едилян 

аналитик проседуралар ясас игтисади эюстярижилярин вя параметрлярин тящлилини, мцща-

сибат мялуматларынын фактики мялуматларла, учот мябляьляринин аудитор тяряфиндян 

щесабланылмыш рягямлярля мцгайисясини ящатя едир. Эюрцндцйц кими, идаряетмянин 

ян мцщцм функсийаларындан бири сайылан тящлили вя аудитдя аналитик проседуралар 

аудитор йохламаларынын щяйата кечирилмяси просесиндя аудитора кюмяклик эюстярил-

мяси вя мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин комплекс тящлилинин апарыл-

масы мягсядиля тятбиг олунур. Бундан башга, бцтцн просес ярзиндя аналитик про-

седуралардан истифадя апарылан аудитин кейфиййятинин йцксялмясиня вя сярф едилян 

вахтын азалмасына билаваситя мцсбят тясир эюстярир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя аудитдя исти-

фадя олунан аналитик проседуралара ики мювгедян йанашмаг мцмкцндцр. Биринжи 

щалда аудитор мцщасибат вя малиййя щесабатларынын реаллыьыны вя обйективлийини сц-

бут етмяйя имкан верян параметрляр блокуну мцяййянляшдирир. Икинжи щалда ана-

литик проседуралар аудитин мцхтялиф мярщяляляриндя тятбиг едилян зярури аудитор 

проседуралары кими нязярдян кечирилир. Фикримизжя, аудитдя аналитик проседураларын 

тятбигинин зярурилийи учотда, еляжя дя мцщасибат вя малиййя щесабатларында якс ет-

дирилмиш вя арашдырмаг цчцн сечилмиш эюстярижинин реаллыьынын вя доьрулуьунун 

йохланылмасы иля изащ олуна биляр. Айдындыр ки, аудитин апарылмасы заманы ашкар 

едилмиш бцтцн нюгсанлар щаггында фактларын топланылмасы аналитик проседуралар 

васитясиля щяйата кечирилир. Лакин, аудитор йохламаларынын апарылма мцддятинин 

мящдуд олмасы, йериня йетирилян иш вя хидмятлярин дяйяринин сифаришчи иля баьланыл-

мыш мцгавиля ясасында габагжадан разылашдырылмасы сямяряли аудитор проседурала-

рынын сечилмяси проблемини мейдана чыхарыр. Бу заман щямин проседуралардан 

фактики нязарятин, тяфтишин вя йохламанын цсулларынын вя диэяр аналитик проседурала-

рын фяргляндирилмяси обйектив зярурятя чеврилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, аудитин апарылмасы просесинин мцхтялиф мярщяляля-

риндя аудитор юзцнцн ихтисас сявиййясиня вя тядгигат обйектинин характериня эюря 
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йухарыда садаланан проседуралардан бирини сечир. Лакин, тяжрцбядя аудитор бу вя 

йа диэяр фактын тясдиги цчцн регламентдя нязярдя тутулмайан бир нечя аудитор 

проседурасындан истифадя едир вя онларын тятбиги «цмумидян фярдийя-йохлама 

принсипи» цзря щяйата кечирилир. Бундан башга, учот обйектляринин вя малиййя ще-

сабатларын йохланылмасы, сящвлярин ашкара чыхарылмасы вя гиймятляндирилмяси ауди-

тин апарылмасы заманы тятбиг едилян аналитик проседураларын нятижяси кими чыхыш 

едир. Бир сыра щалларда аудитор проседуралары аналитик проседуралар васитясиля яв-

вялжядян мцяййян олунмуш фактларын тясдигиня йюнялдилир. Бу заман, аудит просе-

синдя истифадя олунан аналитик проседураларын тятбиги гайдалары мцхтялиф ола биляр. 

Бундан башга, аудитин бейнялхалг нормативляри чярчивясиндя аналитик проседура-

ларын нятижяляриня инам дяряжясинин ашаьыдакы амиллярдян асылы олдуьу хцсуси 

вурьуланыр: 1) щесабат эюстярижиляринин кямиййят бахымындан маддилийи; 2)аудитор 

йохламалары заманы истифадя олунан аналитик проседураларын тятбиги алгоритминин 

мювжудлуьу; 3) аналитик проседураларын тятбигиндян алынан нятижялярин дягиглийи. 

Нязяриййя вя практикада яксяр аудиторлар аналитик проседураларын йериня йети-

рилмяси нятижясиндя ялдя едилмиш информасийанын кифайят гядяр ясаслы вя реал олма-

дыьыны иддиа едир. Бунунла ялагядар олараг, аудит просесиндя аудиторлар ясас диг-

гяти йенидян щесаблама, бахыш, тясдигетмя вя сянядляшдирмя кими проседуралара 

йюнялдир вя онларын фикринжя сон нятижядя мягбул информасийа ялдя олунур.  

Мялумдур ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя тяшкил олунан аудитин планлаш-

дырма мярщялясиндя щяйата кечирилян аналитик проседураларын башлыжа вязифяси мц-

щасибат вя малиййя щесабатларында фактики сявиййядян фярглянян эюстярижиляр якс ет-

дирилмиш бюлмялярин мцяййян едилмяси сайылыр. Фикримизжя, аналитик проседураларын 

кюмяйи иля сифаришчинин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин хцсусиййятлярини ай-

дынлашдырмаг вя малиййя информасийаларынын формалашмасы сащясиндя йаранан 

проблемляри, еляжя дя аудитор рискинин сявиййясини мцяййян етмяк мцмкцн олур. 

Бундан башга, планлашдырма мярщялясиндя щяйата кечирилян аналитик проседуралар 

сифаришчинин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин  хцсусиййятлярини баша дцшмяйя, 

потенсиал рискин сявиййясини ашкара чыхармаьа, фактики материалларын ялдя олунмасы 

цчцн истифадя едиляжяк аудитин диэяр проседураларынын характерини, вахт чярчивясини 
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вя дяринлийини мцяййян етмяйя имкан верир. 

Мялумдур ки, тясяррцфат субйектляриндя аудитин апарылмасы щаггында мцга-

виля баьланаркян сифаришчинин бизнес фяалиййяти иля танышлыг аудиторун ишинин важиб 

мярщяляси кими нязярдя тутулур. Беля бир шяраитдя, мцщасибат вя малиййя щесабат-

ларынын йыьжам шякилдя малиййя аспектиндян гиймятляндирилмяси аудитор фяалиййяти-

нин ясас истигамяти щесаб олунур вя о аудитин апарылмасы просесиндя дцзэцн вя 

оптимал гярарын сечилмяси цчцн ишаря ролуну ойнайыр. Аудитин бу мярщялясиндя 

аналитик проседураларын щяйата кечирилмяси, сифаришчинин фяалиййяти щаггында ауди-

торун систематик мялуматландырылмасы она юз щярякятляриндя яминлик йарадыр вя 

йохламаны дцзэцн планлашдырмаьа кюмяк едир. Йохлама проседураларынын план-

лашдырылмасы заманы аудитор ики ясас вязифядян бирини сечир: 1) йалныз аналитик просе-

дуралардан истифадянин мцмкцнлцйц; 2) малиййя сянядляринин диэяр учот реэистрля-

ри иля бирэя йохланылмасы; Мящз буна эюря дя, базар мцнасибятляри шяраитиндя мюв-

жуд проседуралардан эюзлянилян еффект щаггында аудиторун ряйи ясасында гаршыйа 

гойулан мягсядин ялдя едилмясиня истигамятляндирилмиш конкрет гярар гябул олу-

нур. 

Тяжрцбя эюстярир ки, планлашдырма мярщялясиндя аналитик проседуралардан ис-

тифадя мялуматларында сящвлярин мювжудлуьу ещтимал олунан аналитик вя синтетик 

щесабларын мцяййян едилмяси мягсядини дашыйыр. Илкин аналитик хцлася просесиндя 

бу жцр щесабларын мцяййян едилмяси мцщасибат вя малиййя щесабатларынын эюстяри-

жиляринин сящв олдуьу анламына эялмир. Мялумдур ки, аудитор щямин щесабларын 

мялуматларындан йалныз йохламанын планлашдырылмасы заманы истифадя едир. Бун-

дан башга, аудитор експертиза, тящлил вя йохламаларын апарылмасы просесини асан-

лашдырмаг мягсядиля диэяр аналитик проседуралардан истифадя олунмасы щаггында 

гярар гябул едя биляр. Бу заман, аудит просесиндя тятбиг олунан аналитик просе-

дуралар тясяррцфат ямялиййатлары вя баш вермиш нюгсанлар щаггында ясаслы фактларын 

ялдя едилмясини, еляжя дя мцщасибат учотунун принсипляриндя баш вермиш дяйишик-

ликлярин ашкара чыхарылмасыны тямин едир. 

Эюрцндцйц кими, базар мцнасибятляри шяраитиндя менежментин мцщцм 

функсийаларындан бири сайылан аудитин щяйата кечирилмяси просесиндя истифадя едилян 
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аналитик проседуралар мцсбят вя мянфи характерли кянарлашмаларын юйрянилмяси 

мягсядиля нязярдя тутулмуш зярури йохлама формаларындан бири кими характеризя 

олунур. Бундан башга, тясяррцфат субйектляринин аудити заманы гаршылыглы ялагяля-

рин юйрянилмяси цчцн истифадя олунан тящлил проседуралары сящвлярин мцтляг кямий-

йятинин щесабланмасы вя гиймятляндирилмясиня имкан верир. Фикримизжя, буну 

инандырыжы формада етмяк мцмкцн олмадыгда, аудитор бурахылмыш нюгсанларын 

сябябини вя жиддилийини нязяря алараг алтернатив йохлама цсулларындан истифадя едир. 

Бу заман, аналитик проседуралар билаваситя аудитор сцбутларынын (дялилляринин) 

мянбяйи кими дя истифадя олуна биляр. Беля олан щалда аудитор ашаьыдакы амилляр 

блокуна хцсуси диггят йетирир: 1) аналитик проседураларын обйективлийи вя онларын 

нятижяляриня олан инам сявиййяси; 2) тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммер-

сийа фяалиййятинин характери вя информасийанын йайылма имканлары; 3) малиййя вя 

гейри-малиййя характерли информасийасынын ялдя едилмя перспективляри; 4) ялдя еди-

лян информасийанын етибарлыьы, реаллыьы вя щягигилийи; 5) информасийанын кейфиййяти; 

6) ялдя едилян информасийанын мянбяляри; 7) дахил олан информасийанын мцгайисяли-

лийи; Гейд етмяк лазымдыр ки, аудитор йохламаларынын йекун мярщялясиндя аналитик 

проседуралардан истифадянин важиблийи аудитин тяшкилинин планлашдырма мярщялясин-

дя вя билаваситя аудитор йохламаларынын апарылмасы просесиндя тятбиг олунан ана-

литик проседураларын еффектлийи иля шяртлянир. Фикримизжя, аудитин йекун мярщялясин-

дя щяйата кечирилян малиййя щесабатларынын цмуми тящлили йени фактлары ашкар етмир 

вя йалныз диэяр мянбялярдян ялдя едилян мялуматларын тясдигиня хидмят едир. Эю-

рцндцйц кими, тясяррцфат субйектляриндя аудитин апарылмасы заманы аналитик про-

седурлар юзц-юзлцйцндя мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййяти просесиндя баш 

верян нюгсан вя чатышмамазлыглары ашкар етмяк габилиййятиндя дейилдир. Тяжрцбя-

дя, аналитик проседураларын ижрасы заманы эюзлянилмяз нятижяляр ялдя едилдикдя, ау-

диторун ашаьыдакы проблемляри щялл етмяси мягсядяуйьун сайылыр: 1) Асылылыьын 

(гаршылыглы ялагянин) «ганунауйьунлуьу»нун йохланылмасы; 2) Аудит просесиндя 

истифадя едилян тящлил проседураларынын дцзэцнлцйцнцн йенидян йохланылмасы; 3) 

Эюзлянилмяз нятижяляря вя эюстярижиляря эюря формалашан алтернатив ряйлярин гану-

науйьунлуьунун нязярдян кечирилмяси; 4) Щадисянин мащиййятини ачмаг мягсяди 
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иля алтернатив аудитор йохламалары вариантларынын щазырланмасы; Яэяр аналитик про-

седураларын тятбиги нятижясиндя мцяссисянин фактики вязиййятинин нязярдя тутулду-

ьундан чох фяргляндийи ашкар едилярся, онда аудитор ашаьыдакылары нязяря алыр: 

1) Ялавя мялуматларын ялдя едилмясинин мцмкцнлцйц; 2) Тящлил проседурала-

рынын йериня йетирилмяси нятижясиндя шцбщя доьуран кямиййятлярин жиддилийи; 3) 

Мянфи нятижялярин аудитор ряйинин формалашмасына тясиринин мцмкцнлцйц; Белялик-

ля, апарылан нязяри тядгигатдан эюрцндцйц кими, аналитик проседураларын еффектлийи 

сифаришчи тяряфиндян тягдим едилян малиййя вя гейри-малиййя характерли информаси-

йаларын кейфиййятиндян билаваситя асылыдыр. Фяалиййяти мцхтялиф ямялиййатларла ха-

рактеризя олунан, эениш чешиддя мящсул (иш вя хидмятляр) истещсал едян фирмаларда 

кифайят гядяр мцряккяблийи иля фярглянян идаряетмянин кейфиййятли информасийа сис-

теми олмадан сямяряли нязаряти щяйата кечирмяк мцмкцн дейилдир. Беля информа-

сийа системи идаряетмя цчцн зярури олан мялумат базасыны йарадыр вя харижи 

аудитор ондан аналитик проседураларын йериня йетирилмяси заманы истифадя едир. 

 

3.3.Дахили аудитин стандартлары вя онларын щазырланмасынын мцасир вязиййяти 

 

Дахили аудит фяалиййяти ганунверижи вя норматив щцгуги актлар, сащядахили 

ясаснамя, тялимат, методик вясаит вя диэяр норматив сянядлярля тянзимлянир. Да-

хили аудит юлкямиз цчцн йени хидмят сащяси сайылсада о, чохшащяли, зянэин фяалиййят 

нювцдцр. Бу фяалиййяти щяйата кечирмяк цчцн дахили аудит юз ишини планлашдырмалы, 

мцфяссял програм тяртиб етмяли, низамламалы, конкрет фяалиййят механизминя вя 

методолоэийайа малик олмалыдыр. 

Дахили аудит юз фяалиййятини планлашдырмагла йанашы, нязярдя тутулан прог-

рамы щяйата кечирмяк цчцн мцвафиг ямялиййатлара учот-щесабат ишляриня малик-

дир. Тясяррцфат малиййя ямялиййатларында йол верилмиш ганунданкянар щаллары 

дягигляшдирмяк цчцн аудитор айры-айры мцтяхясислярдян експерт кими истифадя 

етмяк щцгугуна маликдир. Бцтцн бу кими щалларын тянзимлянмяси, мцнасибят-

лярин гурулмасы вя онун ващид стандарта салынмасы цчцн мцтляг мцвафиг гайда-

лар, йяни стандартлар ишляниб щазырланмалы вя тятбиг олунмалыдыр. Дахили аудит стан-
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дартлары дедикдя, аудит фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня даир мцвафиг гайдалар 

баша дцшцлцр. Бу гайдалар бейнялхалг аудит стандартлары, милли аудит стандартлары 

вя дахили аудит стандартлары формасында ишляниб щазырланыр вя тягдим олунур. 

Щямин стандартларын мащиййяти ондан ибарятдир ки, мцстягил аудиторлар вя аудитор 

фирмалары юз фяалиййятини бу гайдалара – стандартлара уйьун гурмалыдырлар. 

Дахили аудит стандартлары щазырланан заман йерли ганунверижи вя норматив 

щцгуги актларын тялябляри вя бу сащядяки мювжуд бейнялхалг тяжрцбя нязяря алын-

мышдыр. Аудит стандартлары аудит фяалиййятини щяйата кечирян физики вя щцгуги шяхс-

ляр цчцн норматив сяняддир. Дахили аудит стандартларынын щазырланмасы аудит йох-

лама-експертизанын кейфиййятиня мцсбят тясир едир вя ейни заманда дахили аудит 

нятижяляринин чыхарылмасына дцзэцн истигамят верир. 

2012-жи ilin əvvəlində işıq цzü görən yeni standartlarda müstəqillik, obyek-

tivlik, səriştəlilik və lazımi peşəkar yanaşma kimi əsas prinsiplər əks olunmaqla, 

daxili auditin həcmi, riskin qiymətləndirilməsi, keyfıyyətin planlaşdırılması və 

təminatı kimi məsələlər yenidən nəzərdən keçirilərək daha geniş şərlı olunmuş-

dur. Daxili auditorların fəaliyyət xüsusiyyətlərini və peşənin etik qaydalarını 

müəyyənləşdirməklə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər üçün böyük əhə-

miyyət kəsb edən həmin sənədlər IIA ilə razılaşdırılmaqla, «Audit-Azərbaycan» 

bölməsi tərəfmdən tərcümə edilmiş və 2001-ci ilin sonunda «Daxili audit stan-

dartları» adынda toplu halında nəşr edilmişdir. Beləliklə, Azərbaycanda daxili 

auditorların təcrübədə fəaliyyətlərini qurarkən istinad edə biləcəkləri əsas nəzəri 

baza yaradılmışdır. 

Daxili auditorial- öz işlərini daxili audit fəaliyyətinin və ayrıhqda hər bir 

auditorun ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsini əsas məqsəd hesab edən beynəl-

xalq assosiasiyamn - Daxili Auditorlar İnstitutunun işləyib hazırladığı tövsiyələr 

əsasında həyata keçirməlidirlər. 

Daxili Auditorlar İnstitutu daxili auditin peşə fəaliyyətinin yeni strukturunu 

işləyib hazırlamışdır. Bu struktur aşağıdakıları əhatə edir: 

- daxili auditorların Etika Məcəlləsi; 
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- daxili auditin aparılması standartları; 

- təcrübə üzrə məsləhətlər; 

- təcrübə üzrə vəsaitlər. 

Daxili auditorlar öz fəaliyyətlərində Daxili Auditorlar İnstitutunun təsdiq 

etdiyi peşə fəaliyyətinin yeni strukturunun tərkibi olan daxili auditorlarын «Etika 

Məcəlləsi» ilə müəyyən edilən etik normalara və davranış qaydalarынa riayət 

etməli, «Daxili auditin aparılması standartları»ны rəhbər tutmalıdırlar. 

Daxili auditorlarm və onların iş sənədlərinin kənar auditə kömək üçün cəlb 

olunması təcrübəsinin artmaсынı nəzərə alaraq, daxili auditin keyfıyyətinin 

müəyyən edilməsi zərurəti yaranır. Bununla əlaqədar auditin etika normalaрыna 

və peşə standartlarına tam riayət olunmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Həmin 

amillər daxili auditin yüksək keyfıyyətlə həyata keçirilməsinə təminat verir. Bu 

nöqteyi-nəzərdən daxili auditorların peşə etikası məcəlləsi həmin ixtisas üzrə 

davranış qaydalarını və normalarını müəyyən edərək, müvafıq tövsiyələri nəzər-

də tutur. Göstərilən məcəllə davranışın sərt normalarынын bəyannaməsidir və bu 

normalarm yerinə yetirilməsinə kömək edir. 

Daxili auditorlarm Etika Məcəlləsi Daxili Auditorlar İnstitutunun Direktor-

lar Şurası tərəfmdən 17 iyun 2000-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Bu Məcəllənin məqsədi daxili auditor peşəsinin etik standartlarını dəstəklər-

nəkdir. 

Etika Məcəlləsi riskin, nəzarətin və idarəetmənin obyektiv qiymətləndirilmə-

sinin etibarlılığına əsaslanmalı olan daxili audit peşəsi üçün zəruri və münasib-

dir. Bu Məcəllənin fəaliyyəti daxili audit anlayışmm çərçivəsi ilə məhdudlaşmır, 

həm də aşağıdakılara aid edilir: 

1. Daxili auditin peşəkar prinsiplərinə; 

2. Daxili auditorlarm qəbul edilmiş davranış normalarını müəyyənləşdirən 

Davranış Qaydalarынa. Bu Qaydalar praktikada peşə prinsiplərinə əməl etməkdə 

daxili auditorlar üçün əsas rolunu oynayır. 

Дахили аудиторлар ашаьыдакы принсипляря риайят етмялидирляр: 
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Düzgünlük 

Daxili auditorun düzgünlüyü elə bir тəməldir ki, aııditorun rəyinə inam ona 

əsaslanır. 

Obyektivlik 

Daxili auditorlar yoxlanılan sahə və ya proses haqqынda informasiyanын 

toplanmasынda, qiymətləndirilməsində və verilməsində ən yüksək səviyyədə peşə 

obyektivliyi nümayiş etdirirlər. Daxili auditorlar işə aid olan bütün hallara düşü-

nülmüş şəkildə qiymət verirlər və qərar qəbul edərkən özlərini şəxsi maraqlarы-

нын, yaxud digər şəxslərin maraqlarынın təsirinə mərуz qoymurlar. 

Məxfılik 

Daxili auditorlar özlərinin fəaliyyəti prosesində aldıqları informasiyanын 

sahiblik hüququna hörmət edirlər, hüquqi və peşə öhdəliklərinə malik deyildir-

lərsə, müvafıq icazə olmadan həmin informasiyanı açıqlamırlar. 

Səriştəlilik 

Daxili auditorlar daxili audit üzrə xidmətlərin göstərilməsi üçün lazım olan 

bilik, bacarıq və təcrübələrindən istifadə edirlər.  

Davraныş qaydaları 

1. Düzgünlük  

Daxili auditorlar: 

1.1.Öz işini vicdanla, səylə və məsuliyyətlə yerinə yetirməlidirlər; 

1.2.Qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməli, qanun və ya peşə standartları 

ilə tələb olunan informasiyanı açıqlamalıdırlar; 

1.3. Şüurlu olaraq lıər hansı qeyri-qanuni aksiyada və ya daxili auditor pe-

şəsini, yaxud çalışdıqları təşkilatı gözdən salan fəaliyyətdə iştirak etməməlidirlər; 

1.4. Çahşdıqları təşkilatын məqsədlərinə hörmət etməli, onun nailiyyətlərinə 

öz töhfəlяrini verməlidirlər. 

2.Obyektivlik 

Daxili auditorlar: 

2.1. Onların qərəzsiz qiymətləndirmələrinə zərər yetirə bilən və ya zərər yeti-
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rə biləcək kimi qəbul edilən hər hansı fəaliyyətdə iştirak etməməlidirlər. Bu müd-

dəa təşkilatın maraqlarına uyğun olmayan fəaliyyətə də aiddir; 

Onların peşəkar mülahizələrinə zərər yetirə bilən və ya zərər yetirə biləcək 

kimi qəbul edilən heç bir bəxşişi götürməməlidirlər; 

2.3.Özlərinə məlum olan və aşkarlanmadıqda yoxlanılan fəaliyyət haqqынda 

hesabatı təhrif edə bilən bütün maddi faktları açıqlamalıdırlar. 

3.Məxfılik 

Daxili auditorlar: 

3.1. Vəzifələrinin icrası zamanı əldə etdikləri informasiyadan ehtiyatla istifa-

də etməlidirlər; 

3.2. Məxfı informasiyadan şəxsi məqsədləri və ya qanuna zidd olan, yaxud 

təşkilata ziyan vura bilən məqsədlər üçün istifadə etməməlidirlər. 

4.Səlahiyyətlilik 

Daxili auditorlar: 

4.1. Yalnız о xidmətləri göstərməyi öhdələrinə götürürlər ki, bunun üçün ki-

fayət qədər peşə biliyinə, bacarıq və təcrübəyə malikdirlər; 

4.2. Bütün xidmətləri «Daxili auditin aparılması standartları»na uyğun ola-

raq yerinə yetirməlidirlər; 

4.3. Peşə ustalıqlaрынын, habelə göstərilən xidmətlərin səmərəliyini və keyfıy-

yətini daim artırmalıdırlar. 

Daxili auditin peşə standartlarынın məqsədi aşağıdakılardır: 

1. Rəhbərlərə, direktorlar şurasma, dövlət orqanlarынa, kənar auditorlara və 

bütün dərəcələr üzrə oxşar peşəkar təşkilatlara daxili auditin rolunun və məsu-

liyyətinin izah edilməsi; 

2. Rəhbərlik üçün zəmin yaradılması və daxili audit üzrə normativ işlər; 

3. Daxili auditin həyata keçirilməsi təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi. 

Standartlar təşkilatын, daxili audit bölməsinin, bölmə müdirinin və daxili 

auditorlarын funksional vəzifələrini müəyyənləşdirir və aşağıdakıları əhatə edir: 

1. Daxili audit bölməsinin təftiş olunan fəaliyyət sahələrindən asılı olmama-
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sı və daxili auditorlarын obyektivliyi; 

2. Daxili auditorlaрыn göstərməli olduqları peşəkarlığı və peşəkar diqqəti; 

3. Daxili audit işinin həcmi; 

4. Daxili audit tapşырыqlarынын yerinə yetirilməsi; 

5. Daxili audit bölməsinin rəhbərliyi. 

Ümumiyyətlə, daxili auditorlaрыn peşə standartları sistemləşdirilmiş qaydaya 

uyğun olaraq aşağıdakı bölmələrdən ibarət olmalıdırlar: «Müstəqillik», «Peşə-

karlıq», «Daxili auditin həyata keçirilməsi», «Daxili auditin idarə edilməsi» və 

bu bölmələrin hər birində ayrıca maddələr olmalıdır. 

Müstəqillik daxili auditorlaрыn öz işlərini sərbəst və obyektiv yerinə yetirdik-

ləri zaman tam müstəqil olduqlannı ifadə etməlidir. Daxili aуditorun müstəqilliyi 

daxili audit qurumunun təşkilati statusu ilə, onun hüquq və vəzifələri ilə və rəh-

bərliklə əlaqələri ilə müəyyən edilir. 

Müstəqillik bölməsinə aşağıdakı maddələr əlavə edilməlidir: 

Daxili audit qurumunun təşkilati statusu. Bu qurum idarəetmənin icraçı or-

qanlarına tabe olmamalıdır. Əks halda, daxili auditor vəzifəli şəxslərin tabeliyin-

də olaraq, onları yoxlayarkən öz obyektivliyini itirir. Qurumun təşkilati statusu 

kifayət qədər olmalıdır ki, о sərbəst fəaliyyət imkanынa malik olsun. 

Daxili auditorial hцquq və vəzifələri. Daxili auditor yoxladığı sahələr üzrə 

məsul şəxslərdən asılı olmamalı, maraqlar toqquşan sahələrdən kənarlaşmaq 

üçün təşkilatın idarəetmə orqanları tərəfındən dəstəklənməlidirlər. Daxili audit 

bölməsinin rəhbərinin bütün зяруri məsələlərin həll edilməsi üçün birbaşa idarə-

etmə aparatı ilə əlaqəsi olmalıdır. 

Peşəkarlıq dedikdə, daxili auditorun müəyyən hazırlıq, təcrübə və səriştəli-

lik səviyyəsinin olduğu, onun nöqsanları təyin edib qiymətləndirmə qabiliyyətinə 

malikliyi və öz vəzifələrini etika normalarına uyğun olaraq yerinə yetirə bilmək 

səriştəsi başa düşülməlidir. Bu bölməyə aşağıdakı standartları aid etmək olar: 

Daxili auditorial səriştəliliyi. Daxili auditor öz funksiyalarını lazimi qaydada 

icra etmək üçün müvapfıq biliyə, bacarığa və intizama malik olmalıdır. 
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Etika normalanna riayət olunması. Daxili auditorun fə.rdi qaydaları, mülahi-

zələri, rəyləri etika normalarına müvafıq olmalıdır. Digər halda, onun peşəkar-

lığı və düzgünlüyü şübhə altma alma bilər. 

Xidmət istifaddçiləri ilə əməkdaşlıq. Daxili auditorlar həm öz aralarında, 

həm də yoxlanılan əməkdaşlarla, rəhbərlik ilə, habelə kənar nəzarətçilərlə nor-

мal işgüzar əlaqələr qurmalı və bu əlaqələrə zərər gətirən əməllərdən çəkinməli-

dirlər. 

Fasiləsiz təщsil. Daxili auditorlar öz peşəkarlıq səviyyəsinin yüksək olmasынı 

təmin etmək məqsədi ilə fasiləsiz olaraq ixtisasartırмa hazırлыьыны, bilik səviy-

yəsini müxtəlif peşəkar şeminarlarda, kurslarda, konfranslarda iştirak etməklə, 

elmi-praktik işlərdə yeni ədəbiyyatla tanış olmaqla, fərdi proqramlarda təlim 

almaqla həyata keçirməliдирлər. 

 
DAXİLİ AUDİTİN APARILMASI STANDARTLARI 

 
Məlumdur ki, daxili audit - müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin inkişafынa, 

əhəmiyyətliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilnıiş müstəqil, obyektiv, təminatverici 

və məsləhətverici fəaliyyətdir.Bu fəaliyyət riskin idarə olunması, nəzarət və idarə-

etmə səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə və inkişafына sistemli yanaşmaqla təş-

kilata öz məqsədlərinə nail olmaqda kömək edir. 

Daxili audit fəaliyyəti müxtəlif hüquqi və mədəni mühitdə; məqsəd, struktur 

və həcmcə fərqlənən təşkilatlarda; təşkilatda çalışan, yaxud kənar şəxslər tərəfин-

dən həyata keçirilir. Bu fərqlər daxili auditin keçirilməsi praktikasma hər bir 

mühitdə təsir edə bilər. Lakin əgər daxili auditorlann vəzifələrinə riayət olunma-

lıdırsa, «Daxili auditin aparılması standartları»na riayət əsas hesab olunur. 

Standartlarm məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) daxili auditin həyata keçirilməsinin əsas prinsiplərini müəyyənləşdirmək; 

2) daxili auditin əhəmiyyətliliyini artıran fəaliyyətlərin geniş dairəsinin hə-

yata keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədilə struktur hazırlamaq; 

3) daxili auditin icrasınын təhlilinin əsaslaрыnı müəyyənləşdirmək; 
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4) təşkilati proseslərin və hərəkətlərin inkişaf etdirilməsinə kömək etmək. 

 Standartlar: «Atributiv standartlar» (1000 seriyalı), «İcraetmə standartlaры» 

(2000 seriyalı) və «Yerinəyetirilmə standartları»ndan (nnnn.Xn.seriyalı) ibarət-

dir. 

Atributiv standartlar daxili auditi həyata keçirən təşkilatlarm və ayrı-ayrı 

şəxslərin xarakterizə edilməsinə aiddir. 

İcraetmə standartlarında daxili auditin xüsusiyyətləri açıqlanaraq, bu xidmə-

tin ölçülə biləcəyi keyfıyyət meyarları göstərilir. Bu standartlar butövlükdə daxili 

audit fəaliyyətinə aiddir. 

Yerinəyetirilmə standartları Artibutiv və İcraetmə standartlarmı xüsusi növ 

öhdəliklərə aid edir (məsələn,qanunla müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluq auditi, 

yalanlarын araşdırılması vo ya nəzarəti özünüqiymətləndirmə layihəsi). 

Hazırda Atributiv və İcraetmə standartlarынын bir toplusu mövcuddur, 

yerinəyetirilmə standartları isə çoxsaylı olacaqdır: hər əsas daxili audit növü üzrə 

bir toplu.Yerinəyetirilmə standartları ilk əvvəl təminatverici fəaliyyət üçün (Stan-

dartlarын nömrəsindən sonra «A» hərfı ilə işarələnir, məsələn, 1130.A1) və məslə-

hətverici fəaliyyət цçün (Standartlarын nömrəsindən sonra «C» hərfı ilə işarələnir, 

məsələn, nnnn.Cl) müəyyənləşdirilir. 

Standartlar peşə təcrübəsi strukturunun bir hissəsidir. Bu struktur Təlimat-

lar üzrə operativ qrup tərəfинdən təklif olunмuş və 1999-cu ilin iyun ayынda Da-

xili Auditorlar institutunun Direktorlar Şurası tərəfиdən bəyənilmişdir. Peşə 

təcrübəsi daxili auditin tərifинi, Etika Məcəlləsini, Standartları, əsasnamələri və 

digər təlimatları əhatə edir. 

Standartlarda xüsusi mənaları olan və «İzahlı lüğət»ə daxil edilən terminlər-

dən istifadə edilir. Daxili audit standartları üzrə komitəyə standartlarын   hazır-

lanmasы   prosesində   geniş   məsləhətləşmələr   keçirmək тапшрылмышдыр. Щяр щансы 

бир сянядин бупахылмасындан яввял Стандартлар цзря щейят ряйлярин алынмасы цчцн 

илкин лайищяни мцзакиряйя тягдим едир. 
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НЯТИЖЯ 

 

Малиййя нязарятинин нювляри арасында дахили аудит хцсуси йер тутур. Чцнки, 

дахили аудит дювлятин малиййя – игтисади сийасятинин уьурла щяйата кечирилмяси вя 

малиййя сабитлийинин мющкямляндирилмяси цчцн зямин йаратмагла, ганунчулуьа 

риайят едилмясинин тямин олунмасына, мцлкиййятин горунуб сахланмасына, малий-

йя вясаитляриндян дцзэцн, сямяряли вя гянаятля истифадя олунмасына хидмят едир, 

бцджя вя малиййя интизамынын мцхтялиф позгунтуларыны ашкара чыхармаьа йардым 

эюстярир, ганунсуз хяржлянмиш вясаитляри ашкар етмяйя вя онларын бярпасына имкан 

йарадыр.  

 Азярбайжан Республикасынын шяраб заводунун материаллары ясасында апары-

лан тядгигатлар нятижясиндя малиййя тящлили иля идаряетмянин (менежментин) ян 

мцщцм елементляриндян бири сайылан аудит арасында гаршылыглы ялагялярин характе-

ринин ашкара чыхарылмасы мягсядиля мцяллиф тяряфиндян гаршыйа гойулмуш вязифяляр 

комплекси мцвяффягиййятля щялл едилмишдир. Фикримизжя, тящлил материалларыны йе-

кунлашдырараг конкрет нятижяляр чыхармаг вя мцяййян олунмуш нюгсанлары ара-

дан галдырмаг мягсядиля ашаьыдакы тяклифляр пакетинин ишляниб щазырланмасы мяг-

сядяуйьун сайыла биляр. 

1. Базар мцнасибятляри шяраитиндя юлкямиздя дцнйа тяжрцбяси иля аналоъи олан, 

бизим цчцн тамамиля йени сайылан, мцщасибат вя малиййя щесабатларынын тяртибинин 

дцзэцнлцйцня нязаряти щяйата кечирян аудитор ишинин йарадылмасы вя тяшкил олун-

масы тяляб олунур. Лакин, юлкя практикасы цчцн йени олан аудитин мащиййятинин 

там мянимсянилмяси игтисади ядябиййатларда онун мцхтялиф тярифляринин формалаш-

масына эятириб чыхарыр. Фикримизжя, харижи юлкя тяжрцбясинин синтези ясасында ишляниб 

щазырланмыш вя «Аудитор хидмяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гану-

нунда юз яксини тапмыш тяриф юлкя нязяриййяси вя тяжрцбяси цчцн даща мягбул 

щесаб едиля биляр; 

2.Айдындыр ки, аудитор дялилляринин топланмасы мцхтялиф цсул вя методларын 

кюмяйи иля щяйата кечириля биляр. Фикримизжя, тяжрцбядя мцшащидя, сянядляшдирмя, 

фактики нязарят, тясдигетмя, сорьу щесабламаларын дягиглийинин йохланылмасы вя 
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аналитик проседуралар даща сямяряли методлар сайылыр. Лакин, аналитик проседурала-

рын методикасынын нязяриййя вя практикада аз ишлянмяси онун тятбиги имканларыны 

минимума ендирир; 

3.Нязяриййя вя практикада аналитик проседуралар ики аспектдян нязярдян 

кечирилир. Тясяррцфат субйектляриндя мцщасибат учотунун дягиг вя дцрцст апарыл-

масынын, мцщасибат вя малиййя щесабатларынын тяртибинин дцзэцнлцйцнц сцбут 

едян фактларын топланмасы биринжи аспект сайылыр. Икинжи щалда, аналитик проседура-

лар аудитин мцхтялиф мярщяляляриндя эениш тятбиг олунан мцщцм аудитор 

проседураларындан бири кими нязярдян кечирилир; 

4.Нязяриййя вя практикадан эюрцндцйц кими мцасир шяраитдя тяркиб щиссяси 

щесаб олунур. Аналитик проседуралардан аудитор йохламаларынын планлашдырма, 

билаваситя аудитор йохламаларынын апарылмасы вя йекун мярщялясиндя истифадя олу-

на биляр. Планлашдырма мярщялясиндя истифадя олунан аналитик проседуралар кянар-

лашмалары ашкар етмяйя имкан верян аудитор йохламалары ссенарисинин ишляниб ща-

зырланмасы цчцн важиб шярт сайылыр. Бундан башга, аналитик проседуралар «характе-

рик» асылылыьын мцяййян едилмяси, эюзлянилмяйян вя еляжя изащ едилмяси мцмкцн 

олмайан фактларын ашкара чыхарылмасы вя аудитин йекун мярщялясиндя комплекс 

малиййя тящлилинин щяйата кечирилмяси мягсядиля тятбиг олунур;  

5.Мцяллиф апарылан тядгигатлар нятижясиндя планлашдырма мярщялясиндя вя 

аудитор йохламалары планынын тяртиб олунмасы просесиндя «мцхтялиф сящв зоналары» 

щаггында информасийанын ялдя олунмасыны актуал мягсяд кими гаршыйа гоймаьы 

тяклиф едир.Бу мягсядя наил олмаг цчцн аналитик проседураларын ашаьыдакы метод-

лары тятбиг олунур: 1)мцяссисянин мцщасибат вя малиййя щесабатларынын мцтляг вя 

нисби эюстярижиляринин щесабланмасы; 2)щямин эюстярижиляр ясасында щесабланмыш 

ямсалларын мцгайися едилмяси;  

6. Базар мцнасибятляри шяраитиндя юлкямиздя дцнйа тяжрцбяси иля аналоъи олан, 

бизим цчцн тамамиля йени сайылан, мцщасибат вя малиййя щесабатларынын тяртибинин 

дцзэцнлцйцня нязаряти щяйата кечирян аудит вя тящлил ишинин йарадылмасы вя тяшкили 

тяляб олунур. Лакин, юлкя практикасы цчцн йени олан аудитин мащиййятинин там 

мянимсянилмямяси игтисади ядябиййатларда онун мцхтялиф тярифляринин формалаш-
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масына эятириб чыхарыр. Фикримизжя, харижи юлкя тяжрцбясинин синтези ясасында ишляниб 

щазырланмыш вя «Аудитор хидмяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гану-

нунда юз яксини тапмыш тяриф юлкя нязяриййяси вя тяжрцбяси цчцн даща мягбул 

щесаб едиля биляр; 

7. Нязяриййя вя практикада аналитик проседуралар ики аспектдян нязярдян ке-

чирилир. Тясяррцфат субйектляриндя мцщасибат учотунун дягиг вя дцрцст апарылма-

сынын, мцщасибат вя малиййя щесабатларынын тяртибинин дцзэцнлцйцнц сцбут едян 

фактларын топланмасы биринжи аспект сайылыр. Икинжи щалда, аналитик проседуралар ау-

дитин мцхтялиф мярщяляляриндя эениш тятбиг олунан мцщцм аудитор проседурала-

рындан бири кими нязярдян кечирилир; 

8. Нязяриййя вя практикадан эюрцндцйц кими, мцасир шяраитдя аналитик про-

седуралар аудитор йохламаларынын айрылмаз тяркиб щиссяси щесаб олунур. Аналитик 

проседуралардан аудитор йохламаларынын планлашдырма, билаваситя аудитор йохла-

маларынын апарылмасы вя йекун мярщялясиндя истифадя олуна биляр. Планлашдырма 

мярщялясиндя истифадя олунан аналитик проседуралар кянарлашмалары ашкар етмяйя 

имкан верян аудитор йохламалары ссенарисинин ишляниб щазырланмасы цчцн важиб 

шярт сайылыр. Бундан башга, аналитик проседуралар «характерик» асылылыьын мцяййян 

едилмяси, эюзлянилмяйян вя еляжя изащ едилмяси мцмкцн олмайан фактларын ашкара 

чыхарылмасы вя аудитин йекун мярщялясиндя комплекс малиййя тящлилинин щяйата ке-

чирилмяси мягсядиля тятбиг олуну; 

 9. Харижи тяжрцбянин вя юлкя мцтяхяссисляринин елми-тядгигат ишляринин цму-

миляшдирилмяси аналитик проседураларын щяйата кечирилмяси алгоритмлярини мцяййян 

етмяйя имкан верир. Фикримизжя, аналитик проседураларын щяйата кечирилмяси зама-

ны аудиторун фяалиййятини ашаьыдакы мярщяляляря бюлмяк олар: 1)проседураларын 

мягсядинин мцяййян едилмяси; 2)гаршыйа гойулмуш мягсядя чатмаг цчцн опти-

мал щесаб едилян проседура нювцнцн сечилмяси; 3)информасийа базасынын мцяййян 

олунмасы; 4)оптимал идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн критерийаларын 

сечилмяси; 5) аналитик проседураларын щяйата кечирилмяси; 6) тящлилин нятижяляринин 

цмумиляшдирилмяси; 

10. Мцяллиф апарылан тядгигатлар нятижясиндя планлашдырма мярщялясиндя вя 
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аудитор йохламалары планынын тяртиб олунмасы просесиндя «мцхтялиф эюстярижилярин 

гейри-ади дяйишмяси» вя «мцмкцн сящв зоналары» щаггында информасийанын ялдя 

олунмасыны актуал мягсяд кими гаршыйа гоймаьы тяклиф едир. Бу мягсядя наил ол-

маг цчцн аналитик проседураларын ашаьыдакы методлары тятбиг олунур: 1) мцяссися-

нин мцщасибат вя малиййя щесабатларынын мцтляг вя нисби эюстярижиляринин щесаб-

ланмасы; 2) щямин эюстярижиляр ясасында щесабланмыш ямсалларын мцгайися едилмя-

си;  

10а) Дахили аудит хидмяти эюстярян коммерсийа структурларында тяшкилатын 

хидмятин кейфиййятинин йцксялдилмясиндя мясулиййяти артырмалыдыр. Даза доьрусу 

кечрилян дахили аудит хидмятинин мцяссися цчцн сямярялилийи мцяййян едилмялидир; 

11. Дахили аудитин игтисадиййата тясяррцфат субйектляринин инкишафына олан 

мцсбят вя сямяряли тяшкилини якс етдирмяк; 

12. Азярбайжанда дахили аудитин тяшкилинин, онун мцасир вязиййятинин гиймят-

ляндирилмясинин, инкишаф проблемляринин тядгигинин ящямиййятини эюстярмяк; 

13. Азярбайжанда дахили аудитин инкишаф хцсусиййятляри вя истигамятляри цзря 

тяклиф вя тювсиййяляр иряли сцрмякля,аудит сащясинин перспектив инкишафы бахымындан 

консептуал истигамятляри мцяййянляшдирмяк; 

14. Милли дахили аудит стандартларынын формалашмасы амилинин тядгиги, аудит 

апарылма методикасынын тякмилляшдирилмяси цзря тяклифляри мцяййянляшдиряряк,ауди-

тин мили вя бейнялхалг принсипляри, тялябляр цзря тящлилини кейфиййятли сявиййядя якс 

етдирмяк; 

15. Дювлят аудитинин инкишаф истигамятлярини мцяййянляшдирмяк; 

16. Дахили аудитин тяшкили вя онун инкишафы цзря тядгигат апарараг бу мцщцм 

сащянин инкишаф истигамятлярини мцяййянляшдирмяк. 

Бизим фикримизжя бу тяклифлярин нязяря алынмасы дахили аудит хидмятинин сявий-

йясиня мцсбят тясир эюстяря биляр. 
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