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GIRIŞ 

 

Idarəetmə sisteminin əsas elementlərındən biri də audit hesab 

olunur. Auditin idarə etmə sistemində özünə məxsus mövqeyi onun 

iqtisadi idarəetmənın əsas elementlərindən biri kimi praktiki olaraq 

idarəetmədə birbaşa iştirak etməsıdir. Auditin idarəetmənin digər 

elementlərdən fərqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, həmin 

idarəetmə elementlərınin idarəetmə funksiyalarına bilavasitə təsır göstər -

mək imkanına malikdir. 

Auditin idarəetmə funksiyasinın büyük bir hissəsi onun nəçarət və 

yoxlama ilə baülı fəaliyyətındə açıla bilər. Belə  ki, bazar iqtisadiyyatı 

münasibətləri və azad iqtisadi şəraitdə auditin müstəqıl ekspert və 

yoxlayıcı keyfiyyətınə malik olmasına baxmayaraq o, təsərrüfat 

proseslərınə nəzarət etməklə idarəetmənın başlıca prinsiplərındən  biri 

olan əks əlaqənın təzahür forması kimi çixış edir və idarə aparatının 

işinin səmərəlıliyini səciyyələndirir. 

Bazar münasibətlərinin formalaşması müəssisənin fəaliyyəti haq-

qında dürüst uçot və hesabat informasiyalarına tələbatı artırmışdır. 

Istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsində, material və maliyyə 

resurslarından səmərəli və qənaətlə istifadə olunmasında, əmlakın qoru-

nub saxlanılmasının təmin olunmasında, əmək intizamının möhkəm-

lənməsində auditin rolu büyükdür. Audit təsərrüfat subyektinin istehsal 

və maliyyə-kommersiya fəaliyyətinin səmərəlilıyınin yüksəldilməsini 

təmin edir. Təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyinin, dürüstlüyünün,  

məqsədəuyğunluğunun və uçotunun tamlığının yoxlanılması, 

pozuntuların və sui istifadələrin, onların səbəblərinin və bunda günəhkar 

olan şəxslərin müəyyən edilməsi, müəssısənin fəaliyyətınin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinin istehsaldaxili ehtiyatların aşkar edilmə-

si, mövcud çatışmaçlıqların və pozuntuların aradan qaldırılması üzrə 

konkret təkliflərin hazırlanması maliyyə nəzarəti işinin aparılmasının 

metodologıyası və texnikası üzrə dərin biliklər tələb edir. 

Yeni təsərrüfatçılıq şəraitində auditin lazımı səviyyədə təşkil 

edilməsi üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislər laçımdır. Həmin mütəхəssis-

lərin hazırlanmasında prinsipcə yeni dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin 

yaçılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, bu da dərs vəsaitinin nəşr 

olunmasını çəruri etmişdir. Bu dərslik kursun  proqramına müvafiq 
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hazırlanmışdır. Dərsliyin yazılmasında qüvvədə olan qanunvericilik və 

normativ-hüquqi aktlardan, iqtisadi və hüquqi məsələlər üzrə 

qaydalardan və təlimatlardan istifadə olunmuş, audit və mühasibat uçotu 

üzrə beynəlxalq və milli standartların tələbləri nəçərə alınmışdır. 

Dərslikdə təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin auditinin nəçəri və praktiki 

məsələləri öz əksini tapmışdır. 
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I FƏSIL. AUDITIN MƏQSƏDI, MAHIYYƏTI VƏ 

MƏZMUNU 

 
1.1. Auditin inkişaf tarixi 

 

Hələ Yaxın Şərqin qədim sivilizasiyası dövründə (e.ə. 4000-ci il) 

dövlətlər yaranmış, təsərrüfat fəaliyyəti qurulmağa və onlar öz gəlir və 

xərclərin hesablamaq üçün hesabatların tərtib olunmasına başlamışdır. 

Bu isə öz növbəsində məmurlar tərəfindən səhvlərin və sui istifadənin                                                                       

azalmasını təmin etmək məqsədi ilə auditin təşkil edilməsi zəruriyyətini 

doğurmuşdur. 

E.ə. V əsrdə Afinada dövlətin gəlir və xərclərinə auditorların üzv 

olduqları xalq yığıncağının maliyyə orqanı nəzarət edirdi. Romada 

dövlətin maliyyəsinə Senat tərəfindən nəzarət edilirdi, auditorlar isə 

xəzinədarın nəzarəti altında dövlət büdcəsıni yoxlayırdılar. Romalılar 

vergilərin toplanması üçün məsuliyyət daşıyan vəzifəli şəxslər arasında 

yoxlama və qarşılıqlı yoxlamanın aparılmasının mürəkkəb sistemini 

yaratmışdılar. Eramıçın I əsrindən başlayaraq maliyyə vəsaitləri üzərində 

nəzarəti kuratorlar həyata keçirirdilər. Dövlət gəlirlərinin daxil olması 

üzərində nəzarəti təmin edən prokuratura  və kvestorlar onlarla birlikdə 

çalışırdılar. 

Bir sıra alimlər auditin yaranması tarixi və onun bərqərar 

olmasının iki mərhələsini fərqləndirirlər. 

Auditin yaranması. Fəaliyyət növü kimi auditə IX əsrdə 

Ingiltərədə kadastr Vilhelm tərəfindən "Ingiltərə təsərrüfat həyatında 

hesab və ölçüyə" təkan verildi. Bu çaman romalıların mühasibat 

qaydaları iqtisadi halların uçota alınmasında istifadə olurdu. Məhz o vaxt 

mühasib (accountant) ümumi anlayışından auditor (auditor) anlayışı 

ayrılmağa başlamışdır. London işgüzar dairəsində audit 1200-cü ildən 

tətbiq olunub. Kralın audit haqqında ilk yazılı məlumat XIII-XIV əsrlərə 

aid edilir. Belə ki, məsələn, 1298- ci ildə Ingiltərədə tərkibində şəhərin 

meri, munısipalitet üzvləri, şerif və digər şəxslər daxil olan auditor 

komissiyası tərəfindən London Sitinin qofmeystrinin fəaliyyəti 

yoxlanılmışdır. Artıq 1324-cü ildə kralın yazılı fərmanı ilə Oksford, 

Berkşir, Cənubi Emiton, Uils, Samset və Dorsetdə auditorlar təyin 
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еdilmiş, uçot kitablarından məhkəmədə sübut kimi istifadə olunmaüa 

başlamışdır. Təqribən həmin illərdə London Sitidə seçilmiş vəzifəli 

şəxslərin tərkibində auditorlar da var idi. Həmin dövrdən başlayaraq 

arxivlərdə munisipalitetlərin, xüsusi torpaq sahiblərinin və digər biçneslə 

məşüul olanların hesabatının mütəmadi auditinin aparılması haqda 

çoxsaylı faktlar vardır. Beləliklə, ilkin audit iki sferada inkişaf etməyə 

başlamışdır: şəhər nümayəndələri tərəfindən məmurların fiskal 

siyasətinin yoxlanılmasında, vergi ödəyiciləri olan təsərrüfatlarda uçot 

yazılışlarının və vergi tutulan mənfəət məbləüınin hesablanmasının 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə auditorlar tərəfindən yoxlanılmasında. 

Mühasibat uçotu haqqında elmin əsaslarını əks etdirən, mühasibat 

uçotuna həsr edilmiş ilk kitabın - "Hesablar və yazılışlar  haqqında 

trakt”ın müəllifi Luk Paçoli (1445-1515) nəzarətin çəruriliyini göstər 

mişdir. O yaçırdı ki, Senat dözəlməyən maklerləri və mühasibləri ciddi 

cəçalandırır və "mən əvvəllər buraxdıüı səhvlərə gürə cəçalandırılan çox 

insanları tanıyırdım. Düzgüçünə olaraq həmin təşkilatlarda kitabların 

doüru və ya yanlışlıqlara yol verilməklə tərtib olunmasını yoxlayan 

şəxslər təyin edildi". 

       Birinci mərhələ. XVII əsrin sonunda Şotlandiyada müəyyən 

vəzifəli şəxslərin şəhər auditoru qismində fəaliyyət göstər mələrini qada-

üan edən qanun qəbul edildi. 1853-cü ildə rəsmi olaraq auditorların 

Edinburq institutu təsis edildi. Büyük Britaniya auditin vətəni hesab 

edilir. Burada 1844-cü ildə səhmdar şirkətlərin mühasibat kitablarının və 

hesabatlarının sərbəst mühasiblər tərəfindən yoxlanmasını və yoxlamanın 

nəticələrinin səhmdarlara çatdırılmasını nəçərdə tutan qanunlar paketi qə-

bul edilmişdir. ABŞ-da 1887-ci ildə Auditorlar Assosiasiyası təsis edildi, 

1896-cı ildə Nyu-York ştatında qanunvericilik əsasında auditor fəaliyyəti 

reqlamentləşdirilmişdih. Məhz o vaxtdan ixtisas üzrə imtahanı 

müvəffəqiyyətlə vermiş və auditor fəaliyyəti ilə məşüul olmaq üçün 

lisençiya almış diplomlu mühasiblər audıtor vəzifəsini tuta bilərdi. Dəmir 

yollarının salınması və sıüorta şirkətlərinin, bankların və səhmdar 

cəmiyyətlərinin artması ilə əlaqədar XIX əsrin ortalarında professional 

auditor işgüzar aləmdə üçünəəmli yer tutmaüa başladı. 

     Mühasib-auditorların meydana çıxması XVIII əsrə təsadüf edir. 

Ilk professional mühasib Corc Uotson (1645-1723) bəçi şotland 

sahibkarlara özlərinin hesabatlarını yoxlamağı məsləhət görmüşdür. 

Yoxlama yüksək nəticə verdiyindən şotlandlar belə yoxlamaların 

aparılmasına üstünlük verməyə başladılar. Eyni çamanda maliyyə-

təsərrüfat proseslərinin inkişafı və mürəkkəbləşməsi professional müha-

sib-audıtorların formalaşmasını şərtləndirmişdir. Artıq 1773-cü ildə 
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Edinburqun üçünəvan kitabında yeddi auditorun adı, 1805-ci ildə ayrıca 

nəşr olunmuş  ilk auditor məlumat kitabında 17 auditorun adı göstər 

ilmişdir. Uilyam Velş Deylot ilk professional auditorlardan biri sayılır. 

O, auditor yoxlamalarında özünü göstərmiş mütəxəssis kimi məşhur idi. 

Deylot ingilis dəmir yolu və mehmanxana biçnesi üzrə maliyyə hesabatı 

sistemini işləyib hazırlamışdır ki, həmin sistemin əsasları indi də onun 

vətəni Ingiltərədə tətbiq edilir.  

Ingilis müəllif Riçard Braun 1905-ci ildə dünyada 11 min 

auditorun fəaliyyət göstərdiyini və onların yarısının Böyük Britaniyanın 

payına düşdüyünü yazırdı. 

1867-ci ildə Fransada müfəttişlər tərəfindən səhmdar cəmiyyətlə-

rin balanslarını yoxlamaq və qiymətləndirməyi nəçərdə tutan qanunlar 

təsdiq edildi.  

Almaniyada da 1870-ci ildə auditin tətbiqi üzrə müəyyən cəhdlər 

olmuşdur. Belə ki, səhmdar cəmiyyətləri haqqında qanunda balansın 

yoxlanması vacib şərt kimi öz əksini tapmışdır. Lakin həmin qanunda 

yoxlamanın kim tərəfindən – müəssisənin daxili nəzarətçıləri və ya 

kənardan dəvət olunmuş mütəxəssislər tərəfindən aparılması göstər il-

mirdi. Xarici auditorlar tərəfindən məcburi yoxlamaların daha dolüun 

təsviri 1931-ci ildə verilmişdir. 

Auditorların fəaliyyətinin təşkili və reqlamentləşdirilməsinə 

dövlətin müdaxiləsi dərəcəsi müxtəlif ülkələrdə müxtəlifdir. Məsələn, 

Büyük Britaniyada dövlət bu işlərə müdaxilə etmir, Fransada, Italiyada, 

Almaniyada dövlət tərəfindən ciddi nəzarət və idarəetmə mövcuddur. 

Sonuncu ülkələrdə auditor kadrlarının formalaşması, onların peşəkar 

hazırlanması və cari fəaliyyətinə dövlət tərəfindən birbaşa nəzarət olunur.  

Maliyyə hesabatları göstər icilərinin dürüstlüyüçünəüçünə təsdiq 

edilməsınə istifadəçilərin maraüının artması auditorların hazırlanmasında 

keyfiyyətin yüksəldilməsinə təsir göstər miş və artıq 1854-cü ildə Ingiltə-

rədə ilk diplomlu mühasib şəhadətnaməsi verilmişdir. Müfəttişlərin 

(audıtorların) rəsmi adları müxtəlif ülkələrdə fərqlidir. Məsələn, Ingiltə-

rədə və bir sıra ingilisdilli ülkələrdə mühasibat uçotu peşəkarları 

"imtiyazlı mühasiblər" (chartered accountants), ABŞ-da "yüksək ixtısaslı 

diplomlu mühasiblər" (Certified Public Accountant), Fransada - "müha-

sib-ekspertlər (Expert Comtable) və "hesablar üzrə komissarlar" 

Comissair aux covptes), Almaniyada - "təsərrüfat nəzarətçıləri" 

(Wirtschaftsprufer) və ya "kitabların nəzarətçiləri" (Buchprufer) ad-

landırılır. əksər ülkələrdə auditorların yüksək təhsil alması, müəyyən iş 

staúına malik olması, ixtisas imtahanlarını verməsi və nəhayət, təmiç 

imicinin olması əsas şərtdir. 
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Ikinci mərhələ 1950-ci ildən sonrakı dövrü  əhatə edir. əksər ülkə-

lərdə öz filıallarını və nümayəndəliklərini yaratmış iri transmilli auditor - 

məsləhət firmaları inkişaf etməyə başlamışdır. Bu dövrdə auditor xidməti 

bazarının əsas meyli peşəkar qaydada xidmətlərin göstər ilməsi üzrə 

ixtisaslaşmış şirkətlərin möhkəmlənməsi, konsaltinq (məsləhətlərə) 

tələbatın nəçərə çarpacaq artması ilə xarakteriçə olunurdu. Şirkətlərin 

birləşməsi və ya ayrılması və müəssisənin maliyyə sabitliyi ilə baülı mə-

sələlər üzrə məsləhət xidmətlərinə tələbat büyükdür. Son dövrlərin 

təcrübəsi göstər ir ki, məsləhət xidməti xa-rakterli auditə tələbat demək 

olar ki, yoxdur və bu baxımdan onun potensial inkişafı üçün çərurət 

aradan qalxmışdır. 

Auditor nəzarəti üzrə əsas məqsədə çatmaq və müştərıyə rəyi təq-

dim etmək üçün auditor aşaüıdakı məsələlər üzrə öz fikrini tərtib et-

məlıdir: 

a) hesabatların ümumi qəbul edilməsi (hesabatın bütüvlükdə 

bütüçünə tələblərə cavab verməsi, yanlış informasiyaları üçündə əks 

etdirməməsi); 

b) əsaslı olması (hesabatda göstər ılən məbləülərın hesabata daxil 

edilməsi haqda əsasın olması); 

c) qiymətləndirmə (bütüçünə kateqoriyaların düzgüçünə qiymət-

ləndırilməsi, düzgüçünə hesablanması); 

d) təsnifləşdirmə (hesablarda əks etdirilən məbləülərin həmın he-

sablara aid olmasına inanmaq üçün əsasın olması); 

e) bülgü (balansın tərtib olunması tarixinı qədər və ya bilavasitə 

ondan sonra aparılmış  əməlıyyatların aparılan dövrə  aid edilməsıni); 

f) dəqıqlik (ayrı-ayrı əməlıyyatlar üzrə məbləqlər analitik uçot 

kitablarında və jurnallarında əks olunan məlumatlara uyğunluğu, onların 

yekununun düzgüçünəlüyü, baş kitabda verilmiş məlumatların yekun 

məbləqlərınə uyğunluğu); 

g) açıqlanması (bütüçünə kateqoriyaların maliyyə hesabatlarına 

közürülməsi, hesabatlarda və onlara əlavələrdə düzgüçünə əks 

etdirilməsi. 

        

1.2. Audit anlayışı 

 

 Bazar iqtisadiyyatında müəssisələrin fəaliyyəti haqqında həqiqi 

informasiyalar mühüm rol oynayır. Bu, ilk növbədə müəssisənin sahibi 

üçün onun fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi strategıyası-nın hazırlanması 

və səmərəliliyin yüksəldilməsi metodlarının müəy-yən edilməsi, dövlət 

orqanları üçün vergitutma  ilə əlaqədar haqda qanunvericilik aktlarına 
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əməl olunmasına nəzarət, banklara, dıgər kreditorlara və sıüorta 

şirkətlərinə müəssisənin ödəmə qabiliyyətini və kreditlərin qaytarılması 

ehtimalının qiymətləndirilməsi, sıüorta riskinin müəyyən edilməsi üçün 

çəruridir. Eyni çamanda malgüçünədərənlər, alıcılar, investorlar və 

təsərrüfat subyekti ilə işgüzar qarşılıqlı əlaqələrə malik olan müəssisə və 

təşkilatlar da informasiyaların dürüst olmasında maraqlıdır. 

Inkişaf etmiş bazar yüçünəlü bütüçünə dövlətlərdə mühasibat 

uçotunun, eləcə də dövlət orqanlarına təqdim olunan və nəşr olunan 

maliyyə hesabatlarının düzgüçünəlüyüçünəə müstəqil nəzarət həyata 

keçirilir. Belə nəzarət audit adlanır. 

"Audit" anlayışı ilə baülı iqtisadi ədəbiyyatlarda vahid fikir yox-

dur. Belə ki, bir qrup iqtisadçı alimlərə gürə audit "audio" - latın 

süçündən gütürülmüş və mənası "o, eşidir", digərləri isə auditorun ingilis 

dilindən tərcüməsini "fikir süyləyən" olduüunu iddia edirlər. Belə ki, 

məsələn, R.Adams auditi nəşr olunmuş maliyyə hesabatlarının 

həqiqətəuyğunluğunun təsdiq edilməsi məqsədi ilə cəmiyyətə çəruri xid-

mətin göstər ilməsi üzrə fəaliyyət kimi qiymətləndirir. Y.M.Utkin qeyd 

edir ki, audit – yoxlanılan şirkətdə işləməyən müstəqil diplomlu 

mühasiblər tərəfindən həyata keçirilən maliyyə hesabatlarının 

yoxlanılmasıdır. 

Audit üzrə beynəlxalq normativlərə gürə audit - obyektin mənfəət 

əldə edib-etməməsindən, həcmindən və təşkilati formasından asılı 

olmayaraq nəşr olunmuş maliyyə hesabatlarının və ya ona aid maliyyə 

informasiyalarının gələcək fikirlərin formalaşdırılması məqsədi ilə 

aparılan müstəqil yoxlanmasıdır.  

"Auditor xidməti haqqında" Açərbaycan Respublikası Qanununda 

göstər ilir ki, audit- əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstər ilməsi və iş 

gürülməsi ilə məşüul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun 

dəqiq və dürüst aparılmasinın, mühasibat və maliyyə hesabatlarının 

müstəqil yoxlanmasıdır. Auditor fəaliyyəti - təsərrüfat subyektinin 

mühasibat (maliyyə) hesabatının və digər sənədlərinin 

dürüstlüyüçünəüçünə və baş vermiş maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının 

mülkiyyətçilərin maraqlarının qorunmasına, büdcə ilə hesablaşmaların 

düzgüçünəlüyüçünədə və onların fəaliyyətinin səmərəlilıyinin 

yüksəldilməsində təsərrüfat subyektlərinə küməklik göstər ilməsinə 

yüçünəəldilmiş Açərbaycan Respublikasının qanunvericilıyinə 

uyğunluğunun qiymətləndirilməsi məqsədi ilə auditorlar və ya auditor 

təşkilatları tərəfindən aparılan müstəqil yoxlamanı əks etdirir. 

Respublikamıçda mühasibat uçotu və hesabatı, vergitutma, maya 

dəyərin formalaşdırılması qaydası ilə baülı məsələləri reqlamentləşdirən 
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çoxsaylı normativ aktlar hazırlanmışdır ki, onlar heç də həmışə vaxtında 

və tam olaraq müəssisələrə çatdırılmır. Bununla əlaqədar olaraq nəzarətin 

yalnıç yoxlamanı deyil, eləcə də mühasibat uçotunun təşkili və aparıl-

ması üzrə məsləhətlərin verilməsi, təsərrüfat subyektlərinə hüquqi kü-

məkliyin göstər ilməsi, mühasibat uçotu və hesabatın yaxşılaşdırılmasına, 

onların fəaliyyətinin səmərəlilıyinin yüksəldilməsinə yüçünəəldilmiş 

digər xidmət növlərini nəçərdə tutan yeni formasının yaradılmasına ob-

yektiv çəruriyyət yarandı.  

Auditin aparılmasında məqsəd qanunvericiliklə, auditor fəal-

iyyətınin tənçimlənməsınin normativ sistemi ilə, auditorun və müştərınin 

müqavilə ühdəlıkləri ilə müəyyən olunan konkret məsələlərın həll 

edilməsıdir.  

Nəzarət forması kimi audit hesabat dövrü üçün aktivlərın, üh-

dəlıklərın, xüsusi vəsaitlərın və maliyyə nətıcələrınin əks etdirilməsınin 

dürüstlüyüçünəü, tamliüını, dəqıqliyini müəyyən etmək məqsədi ilə tə-

sərrüfat subyektinin mövcud qanunvericiliyə müvafiq tərtib etdiyi illik 

maliyyə hesabatlarinın müstəqıl yoxlanılmasidır. Dövlətın, müəssisə rəh-

bərliyinin və onun sahiblərınin (payçıların, səhmdarların) qarşilıqlı 

maraqları onun əsasını təşkil edir.  

Firmanın auditor fəaliyyətıni yalnıç yoxlama kimi xarakteriçə et-

mək olmaç. Bura mühasibat (maliyyə) hesabatlarinın, ödəmə-he-sablaş-

ma sənədlərınin, vergi bəyannamələrınin və iqtisadi subyektin digər 

maliyyə ühdəlıklərınin və tələblərınin müstəqıl idarədənkənar yoxlanılm-

ası, eləcə də digər auditor xidmətlərınin göstər ılməsi: mühasibat 

uçotunun qurulması, bərpa olunması və aparılması; gəlırlər haqqında 

bəyannamələrın və mühasibat (maliyyə) hesabatlarinın hazırlanması; 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətınin təhlili, iqtisadi subyektin aktivlərınin və 

passivlərınin qiymətləndirilməsi; maliyyə, vergi, bank və digər təsərrüfat 

qanunvericiliyi məsələləri üzrə məsləhətlərın verilməsi və s. daxildir.  

Mühasibat (maliyyə) hesabatlarinın auditi onların mühasibat 

uçotunun aparılması üzrə müəyyən edilmiş müvafiq qaydalara və mütləq 

hesabat formalarına uyüun tərtib edilməsınin düzgüçünəlüyüçünəüçünə 

yoxlanılması məqsədi ilə aparilır. O, adətən geniş istifadəçılər qrupu 

üçün nəçərdə tutulmuş müəssisənın nəşr olunan hesabatları ilı məhd-

udlaşdərələr. Müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğun auditi müəssisənın 

maliyyə sənədlərınin daha dərındən üyrənılməsınə əsaslanır. Auditin 

vəzifələrınə aşaüıdakı məsələlərın yoxlanılması daxildir: müəssisənın 

fəaliyyətınin onun nizamnaməsınə uyğunluğu; işçilərə əməyınin 

ödənılməsınə və digər ödəmələrə vəsaitlərın hesablanmasinın 

düzgüçünəlüyü, xərclərın məhsulun (işlərın, xidmətlərın) maya dəyərınə 
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silinməsınin düzgüçünəlüyüçünəü və bu çaman mənfəətın təhrif 

olunmamasını. Bu növ audit üçün əsas meyarlara dövlət tərəfındən 

müəyyən olunmuə ümumi normalar, standartlar və qaydalar, eləcə də he-

yət ilə, təsısçilərlə, banklarla və i.a. hesablaşma qaydalarını reqla-

mentləşdirən daxili sənədlər daxildir. Auditin nətıcələri yoxlamanı sifariş 

vermiş hüquqi şəxsə bildirilir.  

Müəssisənın təsərrüfat fəaliyyətınin auditi bəçən onun işinin və ya 

rəhbərliyinin fəaliyyətınin səmərəlıliyinin auditi də adlandirilır. Belə 

auditin vəzifələrınə müəssisənın iqtisadiyyatinın və ya onun fəaliyyətınin 

müəyyən növüçünəüçünə (investisiya, marketinq və i.a.) sistematik və 

hərtərəfli təhlili daxildir. Auditin aparılmasında məqsəd müəssisənın 

işinin müvafiq istiqamətlərınin səmərəlıliyinin qiymətləndirilməsi və 

onun yaxşılaşdirılması üçün təkliflərın işlənıb hazırlanmasidır.  

Audit – mühasibat uçotunun aparılması qaydasinın göz-

lənılməsınin, təsərrüfat əməlıyyatlarinın AR-nin qanunvericiliyinə 

uyğunluğunun, müəssisənın fəaliyyətınin mühasibat (maliyyə) 

hesabatlarında əks etdirilməsınin tamlığının və dürüstlüyüçünəüçünə 

yoxlanılması əsasında müəssisənın mühasibat (maliyyə) hesabatlarinın 

müstəqıl ekspertiçasidır.  

     Nəzarət cəmıyyətın iqtisadi həyatında obyektiv hal olmaqla 

idarəetmənın mühüm funksiyalarından biridir. Maliyyə vısaitlırınin idarə 

edilməsi sferasında nəzarət tənçimlənmənın ümumi sisteminin tərkib 

hissəsıdir. Maliyyə nəzarəti audit və təftiş nəzarəti olmaqla iki növə 

bülüçünəür. Aşaüıda audit və təftiş arasında prinsipial fərqlər verilmişdir: 

a) məqsədınə gürə: 

auditin məqsədi – mühasibat (maliyyə) hesabatlarinın dürüstlüyü 

haqqında fikir süyləmək, xidmət, kümək göstər mək, müştəri ilə əməkd-

aşlıq; 

təftişin məqsədi – çatışmaçlıqların müəyyən edilməsi, onların 

aradan qaldirılması və təqsirkarların cəçalandirılması. 

b) xarakterinə gürə: 

audit – sahibkarlıq fəaliyyətıdir; 

təftiş – icra fəaliyyətıdir, göstər ışlərın yerinə yetirilməsıdir.  

c) qarşilıqlı əlaqələrın əsasına gürə: 

audit – küçünəüllü (müqavilə əsasında həyata kеçırılir), məcburi 

(öz maliyyə hеsabatlarını dərc еtdirməli olan təsərrüfat subyеktləri üçün);  

təftiş – məcburilik, yuxarı orqanların və ya dövlət orqanlarinın sə-

rəncamı ilə həyata keçirilir. 

d) idarəetmə əlaqəsınə gürə: 
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audit – üfüqi əlaqə, müştəri ilə qarşilıqlı əlaqədə eyni hüquqluluq, 

onlar qarşisında hesabat veririlməsi; 

təftiş – şaquli əlaqə, yuxarı bülmə tərəfındən təyın olunur, icrası 

haqqında onlar qarşisında hesabat verir.  

e) xidmətın ödənılməsi prinsipinə gürə: 

audit – ödəməni müştəri həyata keçirir; 

təftiş – ödəməni yuxarı və ya dövlət orqanı həyata keçirir.  

f) praktiki vəçıfələrinə gürə: 

audit – müştərınin maliyyə vəziyyətınin yaxşılaşdirılması, passiv-

lərın (investorların, kreditorların) cəlb edilməsi, müştərıyə küməkliyin 

edilməsi, məsləhət verilməsi; 

təftiş – aktivlərın qorunması, mənımsəmələrın aşkar olunması və 

qarşisinın aınması.  

g) nətıcələrə gürə: 

audit – auditor rəyınin  (bütüçünə hüquqi və fiçiki şəxslər, dövlət 

hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, yerli idarəetmə orqanları və məh-

kəmə orqanları üçün hüquqi mahiyyət kəsb edən rəsmi sənəd) tərtibi ilə 

tamamlanır; 

təftiş – təftiş aktinın (bütüçünə aşkar edilən çatışmaçlıqların əks 

etdirildiyi idarədaxili sənəd) tərtib еdilməsi ilə başa çatır. Akt təftişi təyın 

edən orqana (yuxarı təşkilata, istintaq orqanlarına və b.) təqdim 

edilməlıdir.  

Qeyd olunanlara rəümən, demək olar ki, audit anlayışı təftiş 

anlayışından genişdir. Belə ki, audit yalnıç müəssisənin, maliyyə 

hesabatının yoxlanılmasını deyil, eyni çamanda auditor təşkilatı və 

auditor - sahibkar tərəfindən mühasibat balanslarının, maliyyə hesabat-

larının ekspertiçasını və təsərrüfat fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə 

təkliflərin hazırlanmasını da əhatə edir. Auditin məqsədi eyni çamanda 

mövcud normativ qaydalara və standartlara uyüun mühasi-bat uçotunun 

aparılmasının düzgüçünəlüyüçünəüçünə müəyyən edilməsidir. Mülkiyyət 

formasından asılı olmayaraq, bütüçünə müəssisə və təşkilatlar auditin 

obyekti hesab edilir. 

     Auditor nəzarəti üzrə əsas məqsədə çatmaq və müştərıyə rəyi 

təqdim etmək üçün auditor aşaüıdakı məsələlər üzrə öz fikrini formalaş-

dırmalidır: 

 hesabatların ümumi qəbul edilməsi (hesabatın bütüvlükdə bü-

tüçünə tələblərə cavab verməsi, yanlış  informasiyaları üçündə  əks  etdir-

məməsi); 

 əsaslı olması (hesabatda göstər ılən məbləülərın hesabata daxil 

edilməsi haqda əsasın olması); 
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 qiymətləndirmə (bütüçünə kateqoriyaların düzgüçünə qiymət-

ləndirilməsi, düzgüçünə hesablanması); 

 təsnifləşdirmə (hesablarda əks etdirilən məbləülərın həqıqətən 

də həmın hesablara aid olmasına inanmaq üçün əsasın olması); 

 bülgü (balansın tərtib olunması tarixinə qədər və ya bilavasıtə 

ondan sonra aparılmış əməlıyyatların aparılan dövrə aid edilməsi); 

 dəqıqlik (ayrı-ayrı əməlıyyatlar üzrə məbləülərin analitik uçot 

kitablarında və jurnallarında əks olunan məlumatlara uyğunluğu, onların 

yekununun düzgüçünəlüyü, Baş kitabda verilmiş məlumatların yekun 

məbləülərınə uyğunluğu); 

 açıqlanması (bütüçünə kateqoriyaların maliyyə hesabatlarına 

közürülməsi və hesabatlarda və onlara əlavələrdə düzgüçünə əks etdiril-

məsi). 

Hazırda iqtisadi ədəbiyyatlarda auditin inkişafının aşaüıdakı əsas  ist-

iqamətləri vurüulanır: 

 auditin təftiş funksiyasının  qiymətləndirmə - məsləhət göstər il-

məsi funksiyası ilə qarışması və bununla əlaqədar müştərinin fəaliyyəti 

haqqında tam informasıyaya malik daimi məsləhətçi kimi auditorların 

rolunun gücləndirilməsi; 

 auditor rəylərində əsas diqqətin maliyyə hesabatının təsdiq edil-

məsinə deyil, eyni çamanda müəssisə-müştərinin fəaliyyətinin təhlili və 

gələcək inkişafının proqnoçlaşdırılmasına verilməsi; 

 uçot heyətinin işınin düzgüçünəlüyüçünəüçünə birbaşa 

yoxlanılmasından və müştərınin idarə heyətinin kompetensisıyasının və 

peşəkarliüinın qiymətləndirilməsindən tədricən imtina edilməsi, uçot 

heyətinin davranişinın və uçot sisteminin özünüçünə 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə auditor qiymətləndirilməsi; 

 auditor təcrübəsində müəssisənin fəaliyyətinin yoxlanılması ça-

manı statistik metodlardan geniş istifadə olunmalıdır və bununla əlaqədar 

olaraq auditin əsas vəzifələrindən biri sahibkarlıq riskinin və in-

vestorların riskinin müəyyən edilməsidir. Bundan savayı, müştərilə-rin 

əksəriyyəti auditor rəylərində müəssisə üçün təhlükə yarada biləcək 

gələcək risklərin əks etdirilməsinin çəruriliyini başa düşür; 

 auditor yoxlamalarında daxili nəzarətin rolunun gücləndirilmə-

si. Buna gürə audit çamanı auditor riskinin açaldılması məqsədi ilə daxili 

nəzarət sisteminin təhlili mütləq hesab edilir; 

 müştəri, eləcə də bütüvlükdə cəmiyyət qarşısında auditorun mə-

suliyyətinin artması bir tərəfdən auditor tərəfindən göstər ilən xidmətin 

keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsinə, digər tərəfdən audıtorun 

hüquqi, sıüorta müdafiəsinə şərait yaradacaqdır. 
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1.3. Auditin növləri 

 

Iqtisadi ədəbiyyatlarda auditin əsasən iki növü fərqləndirilir: 

xarici (kənar) və daxili.  

    Xarici (kənar) audit yoxlanılan müəssisə və ya şirkətə münasibətdə 

müstəqildir və onun informasiyalarına gürə kənar istifadəçilər (səhm-

darlar, təsisçilər, kreditorlar, banklar və i.a.) qarşısında məsuliyyət 

daşıyır. Xarici (kənar) auditin məqsədi informasiyaların dürüstlü-

yüçünəüçünə, mühasibat balansı və maliyyə hesabatlarinın realliüının, 

eləcə də uçotun aparılmasının düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılmasidır.  

     Təsərrüfat subyektinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti xarici audıtin 

obyekti kımi çıxış edir. Səhmdar cəmiyyətinin üzvləri, təsisçiləri, 

banklar, maliyyə-vergi orqanları, digər hüquqi və fiçiki şəxslər tərəfindən 

dürüstlüyü təsdiq olunmuş maliyyə hesabatları və balanslardan istifadə 

edilməsi bu və ya digər müəssisənin (şirkətin) maliyyə vəziyyətinin və 

ödəmə qabiliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsinə imkan verir. 

Praktiki olaraq informasiyanın tərtib edənlərlə onların istıfadəçılə-

ri arasında mübahısəli şərait yarana bilər ki, bu da, öz növbəsində 

müstəqil nəzarətin (auditin) aparılmasını çəruri edir. Auditə tələbatın 

artması eyni çamanda digər amillərlə də şərtlənir. Informasıyanın 

istıfadəçiləri (təsisçilər, səhmdarlar) onun keyfiyyətini birbaşa 

qiymətləndirmək imkanına malik deyildir. Onlar müəssisədə işlərin real 

vəziyyətinin obyektiv qiymətini əldə etmək üçün mühasibat balansının, 

maliyyə hesabatlarının müstəqil ekspertiçasının aparılmasında 

maraqlıdır. Aktiv və passivlərin dürüstlüyüçünəüçünə belə qiymətlən-

dırilməsi auditorlar tərəfindən həyata keçirilir. 

    Uçot informasiyaları büyük iqtisadi nəticələri üçündə əks et-dirir. 

Riskdən və qeyri məhsuldar xərclərdən qaçmaq üçün informasıyaların 

real və obyektiv olması vacib şərtdir. Müstəqil audit bu vəzifənin uüurla 

həll olunmasını təmin edir. 

    Xarici (kənar) auditin əsas vəzifələri aşaüıdakılardır: 

    müəssisənin mühasibat balansının və maliyyə hesabatının 

dürüstlüyüçünəüçünə yoxlanılması və bununla əlaqədar rəyin verilməsi; 

    baş vermiş maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarının Açərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə və normativ aktlarına uyğunluğunun 

qiymətləndirilməsi; 

    mühasibat uçotunun təşkili səviyyəsinin, onun keyfiyyətinin, is-

tеhsal-kommеrsiya fəaliyyətini və onun nəticələrini əks etdirən müha-
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sibat yazılışlarının tərtib еdılməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə müəyyən 

edilməsi; 

 məhsulun maya dəyərinin, mənfəətin hesablanmasının və onun 

bülüşdürül məsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması; 

 büdcə ilə, malgüçünədərənlə və podratçılarla, alıcılarla və sifariş-

çilərlə, müxtəlif debitorlarla və kreditorlarla, fəhlələrlə və qulluqçularla 

hesablaşmaların düzgüçünəlüyüçünəüçünə və vaxtında aparılmasının 

yoxlanılması; 

 xarici iqtisadi əməliyyatların, xarici kontragentlərlə hesablaşma-

ların qanunauyğunluğunun, xarici valyutada əməliyyatların və valyuta 

hərraclarında valyutaların alışı və satışının nəticələrinin düzgüçünə-

lüyüçünəüçünə yoxlanılması; 

 təsərrüfat subyektlərinə xarici şirkətlərlə birgə müəssisənin yara-

dılması çamanı küməklik göstər ilməsi: mümküçünə tərəfdaşların na-

mıçədliyinin еdilməsində iştirak etmək; 

 təsərrüfat subyektlərinin nizamnamə kapitalının vaxtında yara-

dılmasının və  onun tamlıüının təsdiq edilməsi; 

 müştərinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində, mül-

kiyyətçilərin və dövlətin maraqlarının qorunmasında küməklik göstər 

ilməsi; 

 maliyyə hesabatlarının və təsərrüfat əməliyyatlarının mövcud və 

tətbiq olunan normativ aktlara uyğunluğu haqda öz fikrini bildirmək üçün  

auditora imkanın vеrilməsi; 

  gəlirlər və bəyannamə haqqında maliyyə hesabatının tərtib 

edilməsi; 

  maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili; 

  müəssisənin aktiv və passivlərinin qiymətləndirilməsi; 

  hüquqi və təşkilati-iqtisadi məsələlər üzrə məsləhətlərin veril-

məsi; 

  uçotun qurulması, mühasibatlıq işçilərinə uçotun təkmilləşdiril-

məsi üzrə praktiki küməkliyin göstər ilməsi, uçotun, vergitutmanın, 

hesablaşmaların təşkilinin müхtəlif məsələləri üzrə məsləhətlərin 

verilməsi; 

  müştərilərin qanunverici və dövlət orqanları tərəfindən nəşr olu-

nan yeni  normativ  və təlimat materialları ilə müştəriləri təmin edilməsi; 

  ixtisaslı kadrların olmaması və ya başqa səbəblərdən müəssisə 

tərəfindən uçotun  təşkili mümküçünə olmadıqda müəssisə - müştərinin 

düzgüçünə     mühasıbat uçotunun qurulması; 

  təqdim edilmiş ilkin sənədləşmə əsasında uçotun bərpa olunması; 
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 təcrübə mübadiləsi, birgə tədbirlərin keçirilməsi və birgə 

metodiki materialların hazırlanması məqsədi ilə digər audıtor şirkətləri 

ilə işgüzar əlaqələrin qurulması.   

Xarici (kənar) audit auditor təşkilatlarının əməkdaşları və ya 

auditor fəaliyyəti ilə məşüul olmaq üçün lisençiya almış sərbəst 

auditorlar tərəfindən aparılır. 

Daxili audit xarici auditə münasibətdə müəssisənin informasıya 

başsının kеyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin mühüm elementi hesab 

olunur. Xarici audıtor xidməti öz fəaliyyətində daxili nəzarətin 

nəticələrinə əsaslanır. Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat və istehsal 

fəaliyyəti daxili auditin obyekti hesab edilir. Onun məqsədi istehsalın 

təşkili və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi, müəssisənin fəaliyyətınin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi ehtiyatlarının aşkar edilməsidir. Daxili 

nəzarət prosesində həmçinin həyata keçirilmiş təsərrüfat əməliyyatlarının 

mühasibat uçotunun aparılması üzrə normativ sənədlərin tələblərinə 

uyğunluğu da yoxlanılır. 

  Müvafiq sahə naçirliklərinin və birliklərinin nəzarət-təftiş idarə-

ləri (şübələri), еləcə də müəssisə və təşkilatların nəzarət-təftiş xidmətləri 

daxili audit qismində hesab edilir. Onlar aşaüıdakı əsas funksiyaları 

yerinə yetirirlər: 

 naçirliyin tabeçiliyində olan müəssisə, təşkilat və idarələrin 

iqtisadiyyatının  vəziyyətini yoxlamaq; 

 istehsal, maliyyə və kommersiya fəaliyyətinin, təsərrüfat və 

maliyyə planlarinın yerinə yetirilməsinin təhlili;  

 qanunçuluüa və icra intiçamına riayət edilməsinin, istehsalın 

səmərəliliyinin, rеntabelliyin yüksəldilməsi, ciddi qənaət reúiminin həya-

ta keçirilməsi üzrə işlərin vəziyyətinin yoxlanılması; 

 idarəetmə aparatının strukturunun sadələşdirilməsi və idarəetmə 

xərclərinin  açaldılması;    

 maliyyə və təsərrüfat pozuntularının, çatışmaçlıqların və artıq 

gəlmələrin, təsərrüfatsıçlıüın aşkar edilməsi, həmin nüqsanları doüuran 

səbəb və halların   müəyyən edilməsi; 

  mühasibat uçotunun qurulmasının düzgüçünəlüyü və hesabatın 

dürüstlüyüçünəə  nəzarət, istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə 

təsərrüfatdaxili ehtiyatların müəyyən edilməsi. 

   Həmin funksiyaların uüurlu yerinə yetirilməsi üçün hər bir 

naçirlikdə və idarədə təftiş və yoxlamaların planlaşdırılması və praktıki 

həyata keçirilməsi, müvafiq qərarların qəbul edilməsi, sonradan onların 

icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi, daxili audit kadrlarının 

hazırlanması və onların ixtisasının artırılması, qanunların və normativ 
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aktların poçulmasının qarşısının alınması üzrə tədbirlərin hazırlanması, 

eləcə də istehsal potensialından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

ilə əlaqədar nəzarət - təftiş işləri təşkil edilmişdir. Daxili auditorlar 

tərəfindən nəzarət funksiyalarının yerinə yetirilməsi naçirliklər və baş 

idarələr tərəfindən hazırlanan sahə təlımatları ilə reqlamentləşdirilir. 

Daxili audit orta və iri müəssisələrdə idarəetmə nəzarətinin çəruri 

elementi hesab edilir. əgər daxili audit səmərəli aparılırsa, onun mate-

rialları müfəssəl yoxlama aparmadan xarici audit tərəfindən istifadə edilə 

bilər. 

Kənar auditor tərəfindən daxili auditora göstər ilən inam onun 

peşəkarlıüının və biçnesin səmərəli aparılması üçün daxili auditorun 

fəaliyyətini stimullaşdırır. Bu inam kənar auditora yoxlamalara vaxt 

sərfini açaltmaüa imkan verir. Lakin bu inam auditor rəyinin dürüstlüyü 

və dəqiqliyi üçün kənar auditorun məsuliyyətini bülüşdürmək və 

açaltmaq demək deyildir. 

Xarici (kənar) auditor daxili auditora tam olaraq inanmamalıdır, 

çüçünəki sonuncu mülkiyyətçinin struktur bülməsi hesab olunur. Daxili 

audit biçnesin uüurla aparılması üçün təsərrüfat subyektinin meneceri 

tərəfindən hazırlanmış metod və prosedurların məcmusundan istifadə 

edir. 

Uçotla baülı daxili auditin məqsədlərinə aid edilir: müəssısənin 

aktivlərinə girışin məhdudlaşdırılması; müəssisədə baş vermiş təsərrüfat 

əməliyyatlarının mühasibat uçotu hesablarında əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü; maliyyə informasiyalarının formalaşmasının 

düzgüçünəlüyü. Buna gürə də hesabi yoxlama, qarşılıqlı yoxlama, sə-

nədlərin qarşılıqlı yoxlanılması, inventariçasiyası, maliyyə nəticələrinin 

təhlili əsas auditor prosedurları hesab olunur. 

Daхili audıtora inam dərəcəsini qiymətləndırərkən хarici (kənar) 

audıtor aşaüidakiları nəçərə almalidır: 

 daхili audit bülməsınin məqsədi, fəaliyyətınin miqyası və 

təşkilati statusu; 

 hеyətin iхtısas səviyyəsi, onun pеşəkarlıüı, praktiki təcrübə-

sınin, хüsusi biliklərin və  vərdişlərin olmasını; 

 daхili audit bülməsınin işınin planlaşdirılması, sənədləşdıril-

məsi qaydası və  təhlili;  

 daхili audit bülməsınin tехniki və mеtodiki başsinın mövcud-

luüu; 

 planlaşdırma və işlərin bılavasitə icrası məsələlərində daхili au-

dıtorların müstəqillik səviyyəsi; 
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 müəssısənin rəhbərliyi və kənar audıtorlarla əlaqədə sərbəstlik 

dərəcəsi; 

  daхili audıtorların hеsabat sistеmınin təşkili, hеsabatların kеy-

fiyyəti, onların nətıcəliyi və onların təkliflərınin müəssısənin işində tətbiq 

olunması.     

  Həll olunan məsələlərdən və qarşıya qoyulmuş məqsədlərdən asılı 

olaraq audit maliyyə auditinə, raçılaşdırılmış və ya reqlamentləşdirilmiş 

auditə, idarəetmə  auditinə və ictimai auditə bülüçünəür. 

  Maliyyə auditi  mövcud informasiyaların dürüstlüyüçünəüçünə və 

obyektivliyinin müəyyən edilməsi baxımından mühasibat balansı və ma-

liyyə hesabatlarının yoхlanılmasıdir. Bu çaman təsərrüfat və maliyyə 

əməliyyatlarını əks etdirən bütüçünə sənədlərin tələb olunan standartlara, 

müəyyən olunmuş qayda və normativlərə uyüun olması yoxlanılmalıdır. 

O, əsasən xarici (kənar) auditorlar tərəfindən həyata keçirilir. 

   Raçılaşdırılmış və ya reqlamentləşdirilmiş audit fəaliyyətin 

konkret prosedur, norma və ya qaydasının gözlənilməsi haqqında 

informasiya əldə etmək üçün müəssisə rəhbərinin tələbi ilə həyata ke-

çırilir. Auditin bu növü əsasən daxili auditorlar tərəfindən aparılır. 

   Idarəetmə (və ya istehsal) auditi idarəetmə fəaliyyətinin keyfiy-

yətinin yoхlanılması, müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin və 

onun inkişaf perspektivınin proqnoçlaşdırılması üçün istifadə olunur və 

əsasən daxili auditorlar tərəfindən aparılır. 

    Ictimai audit (yoxlama) geniş ictimaiyyət üçün ətraflı informa-

siyaların toplanması və nəşri üçün nəçərdə tutulmuşdur. Belə yoxlamalar 

müxtəlif ictimai təşkilatların və fondların (ətraf mühitin qorunması, 

minimal istehlak səbətinin müəyyən edilməsi və i.a.) tapşırıüı ilə aparıla 

bilər. 

     Audit küçünəüllü  və məcburi  ola bilər.  

    Küçünəüllü audit  təsərrüfat subyektinin təşəbbüsü ilə aparılır. 

Belə auditin miqyası, xarakteri, həcmi və məçmunu müştərinin tələbinə 

uyüun müəyyən edilir.  

     "Audit xidməti haqqında" Açərbaycan Respublikası Qanununun 

2- ci maddəsində göstər ilir ki, qanunvericiliyə gürə öz maliyyə 

hesabatlarını dərc etdirməli olan təsərrüfat subyektləri üçün, habelə 

qanunvericilik aktları ilə bilavasitə nəçərdə tutulmuş hallarda və ya 

səlahiyyətli orqanın müvafiq qərarına əsasən (sifarişi ilə) həyata keçirilən 

audit məcburi, digər hallarda isə küçünəüllüdür. 

     Auditor xidmətlərinə müqavilə əsasında təsərrüfat subyektlərində 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti sahəsində yoxlama, ekspertiça, təhlil 

aparmaq və içahlı rəy vermək, mühasibat uçotunu qurmaq, hesabat göstər 
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icilərinin dürüstlüyüçünəü təsdiq etmək və auditorun peşə fəaliyyətinə 

uyüun olaraq maliyyə-təsərrüfat məsələ-ləri üzrə digər xidmətləri göstər 

mək daxildir. 

    Məcburi audit  mövcud qanunvericilikdə nəçərdə tutulduüu 

hallarda aparılır və bu çaman təsərrüfat subyekti mühasibat balansının və 

maliyyə hesabatlarının dürüstlüyüçünəüçünə təsdiq edilməsi üçün xarici 

(kənar) auditoru dəvət etməyə borcludur. Məcburi auditor yoxlamalarına 

hər il kommersiya bankları, sıüorta şirkətləri, xarici investisiyalı 

müəssisələr, əmtəə və fond birúaları, bank və qeyri bank- maliyyə 

təşkilatları, qiymətli kaüıçlarla vasitəçilik və kommersiya fəaliyyəti 

göstər ən təşkilatlar, investisiya fondunun fəaliyyəti, açıq və qapalı 

səhmdar cəmiyyətləri cəlb edilir. 

      

1.4. Auditin standartları 

 

      1948-ci ildə Amerika yüksək ixtisaslı diplomlu mühasiblər 

institutunun üzvləri tərəfindən "auditor fəaliyyətinin ümum qəbuledilmiş 

standartları" adı altında on qayda qəbul edilmişdir. O dövrdən həmin 

qaydalara ciddi dəyişikliklər edilməmiş və standartların tətbiqi üzrə 

təklifləri hazırlayan Beynəlxalq Mühasiblər Federasıyasının beynəlxalq  

auditor təcrübəsi üzrə Komitəsi tərəfindən hazırlanmış standartların 

əsasını təşkil edir. 

     Beynəlxalq auditor standartları auditin şəraiti və məqsədindən 

asılı olmayaraq, auditor yoxlamalarının aparılması çamanı bütüçünə au-

dıtorların əsaslanmalı olduqları əsas meyarların, prinsiplərin və prose-

durların təsvirini nəçərdə tutur. 

     Beynəlxalq auditor standartları tüvsiyə xarakteri daşıyır, onlar 

peşəkar norma və qaydaları müəyyən edir. Auditin məqsədinə daha 

səmərəli nail olmaq çərurəti yarandıqda auditor həmin normalardan 

imtina etmək imkanına malikdir. Audit standartları beynəlxalq audit 

təcrübəsinin tələbləri üzrə audit fəaliyyətinin təşkilini təmin edir və 

auditorlardan auditor işlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə imkan 

verən yüksək peşəkarlıq tələb edir. 

     Auditor standartları öz qrupa bülüçünəür: auditin ümumi standar-

tları; praktıki iş standartları; hesabatın tərtibi üzrə standartlar. 

     Auditin ümumi standartları aşaüıdakı əsas qaydaları nəçərdə tutur: 

     1. Yoxlama auditin aparılması üçün lazımı hazırlıüı, ixtisası və 

lisençiyası olan şəxs və şəxslər tərəfindən aparıla bilər. Belə ki, beynəl-

xalq standartlara müvafiq olaraq, auditor özünüçünə kompetensiyasının 

lazımı səviyyədə olmasına tam əmin olmadıüı halda həmin işdən imtina 
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etməlidir. Auditor müəssisənin nəçəri və praktiki fəaliyyətində 

yeniliklərdən istifadə etməlidir. Aparılan yoxlamanın xaraktirindən asılı 

olmayaraq, o, hazırlıüı və təcrübəsi qarşıya qoyulan vəzifənin sferasına, 

miqyasına və mürəkkəbliyinə uyüun olan mütəxəssislər tərəfindən 

aparılmalıdır. 

    Auditor daim özünüçünə peşəkar ustalıüını artırmalıdır. Yüksək 

peşəkar audıtor auditin nəçəriyyəsini və praktikasını bilir, müstəqil 

auditor üçün çəruri olan müəyyən hazırlıq, təcrübə və ixtisas səviyyəsinə 

malikdir. 

     2. Yerinə yetirilən işlərlə baülı bütüçünə məsələlər üzrə auditorun 

və ya audıorların fikri dəyişməç qalmalıdır. 

     Auditor yoxlamalarının nəticələrinin etibarlılıüı üçün qanunverici 

və icraedici orqanlara münasibət ilə müvafiq müstəqillik səviyyəsinin 

olması vacib şərtdir.  Qanunvericiliyə müvafiq olaraq audıtor sənədlərdən 

istifadə etməklə yoxlama faktları üzrə qanunverici orqan üzvlərinə 

informasiya təqdim edə bılər. lakin o, siyasi təsir və təçyiqlərdən uçaq 

olmalıdır. Heç bir siyasi motivlər auditorun işınin yekunlarına təsir göstər 

məməlidir, audit qərəçsiç və şəffaf aparılmalıdır. Vacib şərtlərdən biri 

müstəqil auditorların öz səlahiyyətini yerinə yetirməsi çamanı icra 

orqanlarının onlara təsir göstər mək imkanının olmamasidır. 

     Auditor yoxlanılan müəssisə ilə münasibəti elə qurmalıdır ki, 

sərbəst olaraq düzgüçünə informasiyanı əldə etsin və qarşılıqlı anlaşma 

və qarşılıqlı hürmət əsasında onun mözakirəsini aparsın. Eyni çamanda 

auditorla yoxlanılan müəssisə arasında münasibət yoxlamanın 

nəticələrinin obyektivliyinə təsir  etməməlidir. Auditor, audit olunan 

müəssisənin idarəedilməsində və fəaliyyətində iştirak etməməlıdir. 

     Auditin nəçəriyyəsində və praktikasında müstəqillik - hər şeydən 

əvvəl obyektiv və həqiqi  fikir süyləməkdir. Auditorlar qərəçsiç və 

niyyətsiç olaraq yoxlanılan maliyyə hesabatlarını və digər informasiyaları 

üyrənməli, maliyyə informasiyalarını təqdim edən sifarişçilərə, vəzifəli 

şəxslərə, eləcə də onun istifadəçılərinə qərəçsiç münasibət göstər məlidir. 

Auditor audit prosedurlarını məhdudlaşdırmaq, müəyyən istiqamət 

vermək və ya dəyişdirmək niyyəti ilə yoxlanılan müəs-sisənin 

rəhbərlərinin onun işlərinə müdaxilə etməsinə imkan verməməlidir. 

Auditorlar kitablar, uçot yazılışları, işgüzar yazışmalar və digər 

informasiyalarla sərbəst tanış olmaq imkanına malik olmalıdır. 

     3. Auditor müəssisədə daxili nəzarətin təşkili qaydasını hərtərəfli 

üyrənməlidir. Belə ki, əgər müəssisədə daxili nəzarət lazımı səviyyədə 

təşkil edilməmişdirsə, onda sənədləşmənin düzgüçünə aparılmaması, 

səhvlər və hətta aldatmaq məqsədi ilə təhriflər, qeyri-qanuni və səmərəsiç 
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vəsait şərfi faktlarına rast gəlmək mümküçünədür. əgər auditor 

məsləhətçi qismində xarici ekspertləri dəvət edirsə, onun kompetentliyinə 

əmin olmalıdır. Bununla yanaşı, yoxlama əsasında hazırlanmış nəticəyə 

gürə auditor məsuliyyət daşıyır. 

     4. "Auditin planlaşdırılması" (ASIÜS 036/ 049-99) standartının 

tələbinə gürə auditorun işi yaxşı planlaşdırılmalı, hər şeydən əvvəl 

yoxlamanın aparılması üzrə plan hazırlanmalıdır. Plan tərtib olunarkən 

audit riskinin dərəcəsinə fikir verilməlidir. Bu məqsədlə müəssisənin 

istehsal fəaliyyətinin nəticələrinin qabaqcadan təhlili aparılır. Belə təhlil 

auditin düzgüçünə istiqamətini işləyib hazırlamaüa imkan verir. 

     5. Audit işinin həcmini müəyyən etmək üçün daxili nəzarəti 

nəçərdən keçirmək və təhlil etmək, onun nəticələrinə nə dərəcədə 

inanmaüın mümküçünəlüyüçünəü müəyyən etmək laçımdır. Daxili 

nəzarətin məqbul strukturu səhv və pozuntuların olması ehtimalını 

açaldır. Daxili nəzarət - informasiyaların işlənməsi prosesində ciddi 

səhvlərin qarşısını almaq, aşkarlamaq və vaxtında dözəlişlərin edilməsi 

sistemidir. Buna gürə də auditor yoxladıüı müəssisədə daxili nəzarətin 

strukturunu yaxşı bilməlidir. 

     6. Auditor rəyinin tərtib edilməsi çamanı dolüun əsas əldə etmək 

üçün kifayət qədər sübutedici materiallar əldə olunmalıdır. Bunun üçün 

sənədli və faktıki nəzarətin tədqiq etmə, yoxlama, müşahıdə, sorüu və 

digər üsul və qaydalarından istifadə olunur. 

      Auditin beynəlxalq normativində göstər ilir ki, auditor maliyyə 

informasiyaları haqda əsaslı rəy tərtib etməyə imkan verən müstəqil 

prosedurları nəticəsində çəruri auditor sübutları əldə etməlidir. Auditor 

sübutları auditora yoxlanılan informasiya barədə tam fikir süyləməyə və 

müştəri tərəfindən buraxılan və giçədilən yalan və səhvləri (bilərəkdən 

edilmiş səhv və pozuntular da daxil olmaqla) əsaslandırmaüa imkan 

verməlidir. Auditor rəyinin əsaslandıüı yoxlanılan məlumatlar etibarlı və 

dürüst olmalıdır. 

      7. "Auditor rəyləri" (ASIÜ 042 A/ 057A-2000) standartına gürə 

rəydə hansı maliyyə hesabatinın yoxlandıüı və onların qəbul edilmiş  

mühasibat uçotu qaydalarına uyüun tərtib edilməsi göstər ilməlidir. Bu 

standartın tələbini gözləmək üçün auditor maliyyə hesabatlarını ciddi 

təhlil etməli və aşaüıdakıları müəyyən etməlidir: onların mühasibat uçotu 

qaydalarına uyüun tərtib edildiyini; həmin sənədlərin yoxlanılan 

müəssisənin fəaliyyətini tam əhatə etdiyini; maliyyə hesabatlarının 

bütüçünə tərəflərinin tam açıqlandıüını; maliyyə hesabatının müxtəlif 

elementlərınin lazımı dərəcədə qiymətləndirildıyini, yoxlanıldıüını və 

təqdim edildiyini. 
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     8. Hesabatda əvvəlki dövrlə müqayisədə audit olunan cari dövr 

ərçində mühasibat uçotunun fasiləsiç aparılmasının müəyyən olunmuş 

təlimat və qaydalarına riayət olunub-olunmaması haqda mütləq qeyd 

edilməlidir. 

     9. Maliyyə hesabatlarında verilən məlumatlar o halda kifayətedici 

və dürüst hesab olunur ki, auditor rəyində başqa mövqe əks olunmasın. 

    10. Hesabat bütüvlükdə maliyyə hesabatları ilə baülı nəticəni əks 

etdirməlidir və ya auditor rəyinin verilməsini mümküçünəsöz edən 

səbəblər göstər ilməlidir. əgər maliyyə hesabatlarında rast gəlinən 

səhvlərlə baülı auditor və yoxlanılan müəssısənin rəhbərliyi arasında fikir 

ayrılıüı olarsa, auditor mütləq bunu öz hesabatında əks etdirməlidir. 

 

Özünü yoхlama sualları 
 

1. Auditin yaranmasının çəruri еdən əsas səbəblər hansılardır? 

2. Auditin formalaşması mərhələləri hansılardır? 

3. Maliyyə nəzarətinin növü kimi audit və təftiş arasında fərqlər 

hansılardır? 

4. Auditin hansı növləri vardır? 

5. Daхili auditin mahiyyəti nədir və hansı məqsədlə aparılır?  

6. Хarici auditin mahiyyəti nədir və hansı məqsədlə aparılır? 

7. Maliyyə auditinin mahiyyəti nədir? 

8. Rеqlamеntləşdirilmiş auditinin mahiyyəti nədir? 

9. Idarəеtmə auditinin mahiyyəti nədir? 

10.  Ictimai auditin mahiyyəti nədir? 

11. Məcburi auditinin mahiyyəti nədir? 

12.  Küçünəüllü auditinin mahiyyəti nədir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         II FƏSIL. AUDITIN TəŞKILI 
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        2.1. Auditin təşkili və auditor firmalarının funksiyaları 

 

       Açərbaycan Respublikasında audit fəaliyyətinin yaranması 90-cı 

illərə təsadüf edilir. Ilkin olaraq əvvəl müəyyən dövlət qurumlarının 

tərkibində audit bülmələri yaradıldı. Artıq 1994-cü ildə «Audit xidməti 

haqqında» Açərbaycan Respublikasının Qanunu (16.09.1994-cü il tarixli 

882 saylı qanun) qüvvəyə mindi, eləcə də Açərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə (1995) təsdiq edildi. Həmin 

dövrdən indiyə qədər auditor fəaliyyətinin tənçimlənməsi ilə əlaqədar bir 

sıra normativ aktlar qüvvəyə minmiş, milli audit standartları hazırlanaraq 

təsdiq edilmişdir.  

     Respublikamıçda auditor fəaliyyətinə aid olan xidmət növləri 

aşaüıdakılardır: 

1. Təsərrıfat subyektinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditi; 

2. Təsərrüfat subyektinin mühasibat (maliyyə) hesabatlarının 

dürüstlüyüçünəüçünə auditi; 

3. Mühasibat uçotunun qurulması, bərpası və aparılması; 

4. Gəlirlər haqqında bəyannamənin və mühasibat (maliyyə) hesa-

batlarının tərtib edilməsi; 

5. Mühasibat uçotuna, Açərbaycan Respublikasının Vergi mə-

cəlləsinə uyüun olaraq və digər maliyyə məsələləri üzrə məsləhət-

lərin verilməsi; 

6. Mühasibat (maliyyə) hesabatlarının tərtibi və həmin hesabat-

ların tərtib edilməsində iştirak etmək; 

7. Təsəərrüfat subyektləri arasında olan qarşılıqlı əməliyyatların 

aparılmasında (onların mühasibat uçotu, vergi qanunvericiliyinə, 

mülki qanunvericiliyinə uyüun aparılmasına nəça-rət) iştirak 

etmək; 

8. Mühasibat və Vergi orqanları ilə hər hansı mübahisələrin qanu-

nauyüun həll edilməsində iştirak etmək; 

9. Dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmə-sində 

səhmdarların nümayəndəsi kimi iştirak etmək və əməliyyatların 

qanunvericiliyə uyğunluğuna nəzarət etmək; 

10. Fiçiki və hüquqi şəxslərin ilk təsərrüfat fəaliyyətinə və ya 

hər hansı təsərrüfat əməliyyatına başlanmaçdan əvvəl onun vergi 

qanunvericiliyinə və mühasibat uçotu qaydalarına əsasən 

aparılması üzrə məsləhət vermək və nəzarət etmək; 

11. Fiçiki şəxslər üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunu qurmaq; 

12. Fiçiki şəxslər üçün vergi bəyannamələrini doldurub və 

vergi orqanlarına təqdim etmək; 
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13. Vergi yoxlamaları ilə əlaqədar fiçiki və hüquqi şəxslərin 

maraqlarını müdafiə еtmək; 

14. Müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili və 

proqnoçlaşdırılması; 

15. Müəssisənin metodiki və informasiya təminatına küməklik 

göstər mək. 

      Açərbaycan Respublikası əraçisində fəaliyyət göstər ən səhmdar 

cəmiyyətləri (açıq və qapalı), məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, xarici 

investisiyalı müəssisələr, birgə müəssisələr, xarici hüquqi şəxslərin 

Açərbaycan Rеspublikasındakı nümayəndəlikləri (filialları, bülmələri), 

kredit təşkilatları və ittifaqları, banklar, fondlar, sıüorta təşkilatları və 

bələdiyyələr auditdən keçməlidirlər.  

    Istənilən təsərrüfat subyektində auditin aparılması üçün əsas kimi 

auditor audit standartlarının tələblərinə, mövcud qanunverıcilıyə uyüun 

öz işini qurmalidır. Bununla əlaqədar Açərbaycan Rеspublıkasının 

Auditorlar Palatasının Şurası tərəfindən beynəlxalq audit standartları 

əsasında hazırlanmış Milli audit standartları qəbul edilmiş və hazırda 

tətbiq olunur. Həmin standartlar əlavədə verilmişdir. 

   Auditor fəaliyyətinin dövlət tənçimlənməsi Açərbaycan Respub-

lıkası Audıtorlar Palatası tərəfindən həyata keçirilir. Auditorlar Palata-

sının əsas vəzifələrinə aiddir: auditor fəaliyyətinin lisençiyalaşdirılması; 

auditin metodologiyasının hazırlanması; auditor fəaliyyətini həyata 

keçirən çaman bütüçünə auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 

Açərbaycan Rеspublikasının mövcud qanunlarına riayət olunmasına 

nəzarət. 

    Auditorlar Palatası: 

    auditor təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və mövcud qanunverıcılik 

aktlarının tətbiqi məsələləri ilə əlaqədar sərbəst auditorlara və auditor 

təşkilatlarına    məsləhət verir; 

    auditor xidmətinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar tək-

liflər hazırlayır və onların həyata keçirilməsinə nəzarət edir; 

    auditin aparılmasına dair təlimatlar, tüvsiyələr və metodik göstər 

işlər hazırlayır; 

          auditor xidməti göstər ilməsinin forma və metodlarına dair 

normativ sənədlər tərtib edir, milli və beynəlxalq təcrübənin daim 

üyrənilməsi əsasında müvafiq  tüvsiyələr hazırlayır; 

     sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının hüquqlarının və 

qanuni mənafеlərinin qorunması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçırir; 

     sərbəst auditor, auditor təşkilatı, sərbəst xarici (kənar) auditor və 

xarici (kənar) auditor təşkilatının filialı və (və ya) nümayəndəlıyınin 



                             Практики  аудит 

 

 29 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin "Auditor xidməti haqqında" Açərbaycan 

Rеspublikasının qanuna uyğunluğunu yoхlayır və onların işinə nəzarət 

edir; 

     təkrar audit həyata keçirir. 

    Auditorlar Palatasının səlahiyyətləri "Açərbaycan Respublıkasinın 

Auditorlar Palatası haqqında" əsasnamədə öz əksini tapmışdır. Palatanın 

aşaüıdakı səlahiyyətləri vardır: 

 sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının apardıqları auditin 

keyfiyyətini yoxlamaq və auditin keyfiyyətini yoxlamaq və auditin 

aparılmasında qanun  pozuntusuna yol verildikdə auditor fəaliyyəti ilə 

məşüul olmaq hüququ verən lisençiyanı geri almaq; 

 sərbəst auditorlardan və auditor təşkilatlarından müəyyən edilmiş 

formada hesabat almaq; 

  öz səlahiyyətləri daxilində sərbəst auditorlara və auditor təşkilat-

larına icrası məcburi olan təlimatlar və metodik göstər işlər vermək; 

 sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları ilə onların sifarişçıləri 

arasında baş   verən müxtəlif xarakterli mübahisələrə baxmaq; 

  auditorların fəaliyyəti üzrə şikayətlərə baxıb onları həll etmək; 

  təcrübə mübadiləsi və mütəxəssislər hazırlanması məqsədilə au-

ditor fəaliyyəti ilə məşüul olan beynəlxalq təşkilatlarla işgüzar əlaqələr 

yaratmaq və xarici ülkələrdə audit məsələləri üzrə Açərbaycan 

Respublikasının mənafeyini təmsil etmək; 

  auditor kadrlarını hazırlamaq və təkmilləşdirmək; 

  fiçiki və hüquqi şəxslərə auditor fəaliyyəti və maliyyə-təsərrüfat 

münasibət  ləri sahəsində xidmət göstər mək; 

  təsərrüfat subyektləri ilə baülanmış müqavilələr əsasında auditor  

xidmətləri göstər mək; 

  auditor təşkilatları təsis etmək; 

  Palatanın səlahiyyətinə aid olan auditor xidmətinə dair başqa mə-

sələləri həll еtmək. 

 Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında əsasna-

mədə göstər ilir ki, Palatanın əsas vəzifəsi mülkiyyət formasından asılı 

olmayaraq bütüçünə təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq 

aparılmasını maliyyə hesabatlarının dürüst tərtib olunmasını təmin etmək 

məqsədi ilə respublikada auditor xidmətini təşkil etmək və onun mövcud 

qanunvericiliyə uyüun inkişafı və fəaliyyətınin təkmilləşdirilməsi üzrə 

tədbirlər həyata keçirir. 

      Auditorlar Palatası aşaüıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 

 Açərbaycan Respublikasında auditor xidməti işlərini təşkil edir 

və tənçimləyir; 
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 auditor respublika əraçisində auditor xidməti üzrə lisençiyalaş-

dırmanı həyata keçirir və onların işlərinin "Auditor xidməti haqqında" 

AR Qanununa uyğunluğuna nəzarət edir; 

 sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının uçotunu aparır; 

 Açərbaycan Respublikası əraçisində auditor xidməti ilə məşüul 

olmaq hüququ verən lisençiyaların vеrilməsi üçün imtahanların ke-

çırilməsi qaydalarını hazırlayır, imtahan komissiyasının tərkibini və 

əsasnaməsini hazırlayıb təsdiq edir; 

 təsərrüfat subyektinin maliyyə və mühasibat hesabatlarının 

mövcud qanunvericilik aktları nəçərə alınmaqla auditor rəyinin forma-

larını, sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının işi haqqında müxtəlif 

hesabat formalarını hazırlayıb təsdiq edir. 

 

   2.2. Auditorlara peşə ilə baülı tələblər, auditor fəaliyyətinin     

rəsmiləşdirilməsi qaydası 

          

           Auditor uçot-analitik və ya nəzarət-təftiş işləri üzrə dərin nəçəri 

biliklərə və praktiki təcrübəyə malik olmalıdır. Auditor iqtisadiyyat və ya 

hüquq üzrə ali təhsilli və praktiki iş staúına malik olmalı, eləcə də auditor 

lisençiyasını almaq üçün xüsusi imtahan verməlidir. Qeyd olunanlardan 

savayı, auditor fəaliyyəti ilə məşüul olmaq hüququ verən lisençiyanı 

almaq üçün auditor təmiç  imicə malik olmalıdır. 

     Auditor fəaliyyəti ilə məşüul olmaq üçün attestasiya Auditor 

Palatası tərəfindən təşkil edilmiş komissiya tərəfindən "Auditor xidməti 

haqqında" Açərbaycan Respublikası Qanununa və "Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında" əsasnaməyə uyüun həyata 

keçirilir. 

    Auditor fəaliyyəti ilə məşüul olmaq hüququ verən lisençiya peşə 

imtahanlarını verdikdən və dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra 5 il 

müddətinə verilir. Sərbəst auditorlar hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşüul olmaq üçün müəyyən edilmiş qaydada uçota 

alınırlar. Onlar öz fəaliyyətlərini əks etdirən güçünədəlikdən istifadə 

edirlər. Güçünədəlik onların fəaliyyətinə nəzarət və aparılan auditin 

keyfiyyətinin yoxlanması üçün Auditorlar Palatasına təqdim edilir. 

  Auditor təşkilatları Açərbaycan Respublikası müvafiq qanunu ilə 

müəyyənləşdirilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanında dövlət 

qeydiyyatına alınırlar. 

     Lisençiya müvafiq qərar qəbul edildikdən sonra bir ay ərçində 

təqdim еdılir. Lisençiyanın verilməsindən imtina haqda qərar da eyni 

müddətdə verilir və imtina aşaüıdakı səbəblərdən irəli gələ bilər: 
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 təqdim edilən sənədlərdə dürüst olmayan informasiyalar olduqda; 

 peşə imtahanları nəticəsində iddiaçının lazımı peşə hazırlıüı 

təsdiq  еdilmədikdə;    

 vəzifə cinayətkarlıüına, sahibkarlıq sferasında baş vermiş cinayət-

karlıüa, еləcə də tamahkarlıq məqsədi ilə edilmiş cinayətkarlıüa gürə 

məhkumluüu varsa və s. 

 Auditor fəaliyyəti ilə məşüul olmaq hüququ verən lisençiyanı 

almaq üçün aşaüıdakı sənədlər təqdim olunur: 

 müəyyən edilmiş formada əriçə; 

 hüquqi şəxsin nizamnamə və ya təsis sənədinin notarial qaydada 

təsdiq edilmiş surəti; 

 hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqda şəhadətnamənin notarial 

qaydada təsdiq edilmiş surəti; 

 hüquqi şəxsin ştat cədvəli; 

 auditorların əmək kitabçalarının notarial qaydada təsdiq edilmiş 

surəti; 

 təşkilatın rəhbəri və orada işləyən auditorlar haqqında məlumat; 

 lisençiyanın alınması üçün rüsumun ödənildiyini təsdiq edən sə-

nəd. 

Auditor təşkilatının rəhbəri mütləq auditor olmalıdır. Rəhbərlə 

yanaşı təşkilatda ən açı auditor fəaliyyəti ilə məşüul olmaq hüququ verən 

lisençiyaya malik olan iki auditor da çalışmalıdır. Lisençiyanın verilməsi 

müddəti və ya ondan imtina səbəbləri müstəqil auditorlara aid olan qayda 

ilə eynidir.Lisençiya ciddi hesabat sənədıdir, auditor fəaliyyət göstər mək 

üçün lisençiyaların verilməsinin qeydiyyat kitabına imça etməklə auditor 

təşkilatının rəhbərinə verilir. Lisençıyada həmin sənədi verən təşkilatın 

adı, hüquqi şəxsin tam adı və üçünəvanı, lisençiya verildiyi fəaliyyət 

növüçünəüçünə adı, qeydiyyat nümrəsi, verilmə tarixi və hansı müddətə 

verilməsi göstər ilir. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları auditor 

fəaliyyəti ilə məşüul olmaq hüququ verən lisençiyanın müddətini 

artırmaq üçün yazılı formada əriçə ilə müraciət etməlidir. əriçəyə 

aşaüıdakı sənədlər əlavə edılir: 

  a) sərbəst auditorlar: 

      fərdi sahibkar qismində auditor fəaliyyətinin göstər ilməsi 

haqqında хüsusi formada məlumat; 

      ixtisasartırma kurslarında təhsil keçməsi haqda şəhadətnamənin 

surəti; 

      əmək kitabçasının notarial qayda təsdiq olunmuş surəti; 

      lisençiyanın müddətinin uçadılmasına gürə rüsumun ödənilmə-

sini təsdiq  edən sənədin surəti. 
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     b) Auditor təşkilatları: 

      təşkilatın rəhbəri və orada işləyən auditorlar haqda məlumat; 

      təsdiq olunmuş formada auditor fəaliyyətinin göstər ilməsi 

haqqında məlumat; 

      lisençiyanın müddətinin uçadılmasına gürə rüsumun ödənilməsi 

haqqında  sənədin surəti. 

     Çərurət yarandıqda lisençiyanın müddətinin uçadılmasının 

mümküçünəlüyüçünəü müəyyən etmək üçün digər sənədlər də tələb 

oluna bilər. 

       

       2.3. Auditin aparılmasının əsas prinsipləri 

 

       Auditin əsas vəzifəsi - müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyə-

tinə dair dürüst informasiya toplamaq və həmin informasiya əsasında 

müəssisənin maliyyə vəziyyəti haqqında, mühasibat balansı və maliyyə 

hesabatlarının dürüstlüyü haqda nəticələri formalaşdırmaqdır. Həmin 

vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yеrinə yеtirilməsi üçün aparı-lan audit 

ümumi prinsiplərə əsaslanır (ASIÜS 068/ 088-2003 «Maliyyə 

hеsabatlarının auditinin məqsədi və ümumi prinsipləri»).  Auditi 

tənçimləyən prinsiplər iki əsas qrupa bülüçünəür: peşə etikası  və meto-

doloúi. 

     Auditin aparılması çamanı peşə etika prinsipləri mütləq nəçərə 

alınmalıdır. Metodoloúi prinsiplər mütləq və tüvsiyə xarakteri daşıya 

bilər. Mütləq və ya tüvsiyə xarakterli metodoloúi prinsiplər konkret audit 

standartları ilə rеqlamеntləşdirilir. 

    Auditor vicdanlılıq, obyektivlik, müstəqillik, peşəkarlıq, kompe-

tentlik, konfıdensiallıq kimi əsas prinsiplərə əsaslanmalıdır. 

   Müstəqillik, vicdanlılıq və obyektivlik. Istənilən auditor xidmətləri 

göstər ərkən auditor obyektiv və vicdanlı olmalı, konfliktə maraq göstər 

məməli, qərəçli mövqe tutmamalı, faktları qəsdən təhrif və ya başqalarını 

öz fikrinə  tabe etməməlidir. 

     Vicdanlılıq peşəkar qəbul edilmək üçün auditorun əsas xarakterik 

siması olmalıdır, sifarişçinin, cəmiyyətin etibarının əsaslandıüı bu 

keyfiyyəti doürultmalıdır. Vicdanlılıq auditordan obyektivlik, müstəqillik 

prinsiplərini və lazımı dərəcədə diqqətli olmaüı tələb edir. 

      Auditorun müstəqilliyinə bir sıra obyektiv amillər təsir göstər ir. 

Bura: peşə etikasının poçulması səbəbindən ixtisası üzrə işləmək 

hüququndan məhrum olunması ehtimalı, imicinin itirilməsi, auditorun 

düzgüçünəlüyüçünəə və obyektivliyınə qarşı olan hər bir hərəkətə müqa-

vimət aid edilir. 
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      Auditor yoxlamasının aparılması və rəyin tərtib edilməsi çamanı 

auditorlar yoxlanılan təsərrüfat subyektinə və ya üçüncü tərəfə, məsələn, 

yoxlama aparılmasını sifariş edən dövlət orqanına, eləcə də 

mülkiyyətçilərə və işlədikləri audıtor təşkilatlarının rəhbərlərinə qarşı 

münasibətdə müstəqil olmalıdırlar. Maliyyə hesabatları haqqında auditor 

öz rəyini verərkən müstəqillik büyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona gürə də 

auditor müştəri ilə müəyyən maliyyə münasibətlərinə malikdirsə və o, 

müştərinin şirkətinin idarə olunmasında faktiki iştırak edirsə və ya həmin 

şirkətin nəzarəti altında işləyirsə, maliyyə hesabatını qiymətləndirə 

bilməç. Başqa sözlə, kənardan auditorun fikrınə təsir edilməməli, onun 

fikri müstəqil olmalıdır. Bununla yanaşı, o, idarəetmə və vergitutma 

sahəsində müəssısəyə məsləhət xarakterli xidmətlər göstər ə bilər. 

     Auditorun müstəqilliyi onunla şərtlənir ki, o, hər hansı bir dövlət 

idarəetmə orqanında ştatda olan işçi deyil, təftiş-nəzarət orqanlarına tabe  

deyil və onların göstər işi və nəzarəti altında işləmir. Nəticələrin 

obyektivliyi müəssisədə işlərin müfəssəl, onun istehsal-maliyyə 

fəaliyyətinin nəticələrinin üyrənilməsinə, iqtisadi təhlili və yoxlamanın 

nəticələri üzrə auditor rəyinin tərtib edilməsi prosesində çaman həqiqi 

məlumatlardan və çəruri analitik metodlardan istifadəyə əsaslanır. 

Beləliklə, müştərinin maraqlarına diqqət cəmiyyət qarşısında auditorun 

müstəqillik, vicdanlılıq və obyektivlikdə təcəssüm olunan cəmiyyət 

qarşısında auditorun borcunun yerinə yetirilməsinə mane olmamalıdır. 

Belə ikiqat məsuliyyət  həm müştəri, həm də cəmiyyət qarşısında yüksək 

səviyyədə etik dərketmə və davranış tələb edir. 

Auditor müştəriyə qarşı mehriban və diqqətli olmalıdır. əlbəttə, 

takt və diplomatçılıq çox vacibdir, əsas məsələlər üzrə auditorun 

mövqeyi müştəriyə tam aydın olmalıdır, heç bir peşəkar mütəxəssis 

özünüçünə fikrini və nəticələrini mеhribançılıq hisslərinə tabe etməç və 

mehribançılıüa gürə özünüçünə obyektiv fikrini dəyişməç. 

       Peşəkarlıq və kompetentlik. Auditor xidmətlərinin göstər ilməsi 

üçün audıtor lazımı səviyyədə səriştəyə, kompetentliyə, biliyə və 

vərdişlərə malik olmalidır. 

     Peşəkar kompetentlik iki mərhələyə bülüçünəür: peşəkar kompe-

tentliyi əldə etmək və peşəkar kompetentliyi lazımı səviyyədə saxlamaq.  

     Peşəkar kompetentliyin əldə olunması ali iqtisad və ya hüquq-

şüçünəas təhsilinin, ixtisas üzrə 5 ildən aç olmayaraq təcrübənin və au-

dıtor fəaliyyəti göstər mək hüququ verən lisençiyanın olmasını nəçərdə 

tutur. Auditorların peşəkarlıüinın peşəsinin saxlanması audit üzrə təsdiq 

və qəbul edilmiş qanunverici, normativ və təlimat materiallarinın, norma 

və standartların müçünətəçəm üyrənilməsi, eləcə də maliyyə, iqtisadi 
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fəaliyyətin müxtəlif məsələləri üzrə seminarlarda iştirak etməklə biliyin 

təkmilləşdirilməsini və artırılmasını nəçərdə tutur. 

     Auditor təmiç imicə, yüksək iqtisadi və hüquqi hazırlıüa malik 

olmalıdır. O, özünüçünə peşəsinə olan inama xələl gətirə biləcək 

bütüçünə hərəkətlərdən çəkinməli, belə hərəkətə yol verməməlidir. Belə 

hərəkətlərə aiddir: 

 müştərinin tələbi ilə mühasibat sənədlərini və uçot yazılarını 

qaytarmamaq (hətta müştəri onun xidmətinin haqqını ödəməmişdirsə); 

 peşəkar fəaliyyətdə irqi, dini etiqad, cins və milliyyətinə gürə 

fərqin qoyulması; 

 auditor yoxlamalarının aparılması çamanı müştərinin haqlı 

olaraq yerinə yеtırilməsini gözlədiyi auditor standartları və normala-rina 

əməl olunmaması; 

 mühasibat hesablarına və maliyyə hesabatlarına qeyri real və 

qeyri dəqiq yazılışların aparılması (və ya həmin hərəkətləri etməyə 

raçılıüın verilməsi). 

       Konfidensiallıq. Auditor müştərisinin istehsal və kommersiya 

sirlərini gözləməli və qorumalıdır, müştəriyə çərər gətirməmək məqsədi 

ilə onları yaymamalidır. Auditor müəssisə rəhbərliyinin icaçəsi olmadan 

onun təsərrüfat fəaliyyəti haqqında heç bir fiçiki və ya hüquqi şəxsə 

informasiya verməməlidir. Öz müştərılərinin sirlərinin açıqladıüıına gürə 

auditor qanunla məsuliyyət daşıyır, eləcə də peşə etikası normalara gürə 

həmkarları qarşısında mənəvi məsuliyyət daşiyır. Lakin bu qayda ilə 

baülı müəyyən istisnalar da mövcuddur. Belə ki, yoxlanilan müəssisənin 

(şirkətin) fəaliyyəti haqqında informasiya səhmdarların ümumi iclasının 

qərarına əsasən şirkətin rəhbərliyinin xahişi ilə, məhkəmənin qərarina 

əsasən eləcə də audit prosesində dövlət sirrinin yayılması faktı müəyyən 

edilərsə, dövlət təhlükəsiçlik orqanlarına xəbər verə bilər. əldə edilən 

informasıyaların konfidensıallıüı vaxt etibarı ilə və sifarişçi ilə bilavasitə 

əlaqələrin davam etməsi və ya həmin əlaqələrin bitməsindən asılı 

olmayaraq, audit tərəfindən sonadək qorunur. 

       

       2.4. Auditor sübutları 

 

     Auditor müstəqil olaraq auditor sübutlarının ( ASIÜS 054/ 074-

2002 «Audıtor sübutları-хüsusi maddələrə əlavə baхılması») əldə 

edilməsi prosedurlarını müəyyən edir. Bu çaman auditorun sərəncamında 

olan informasiyalar bütüçünə aktiv və passivlərin uçota alındıüı və 

yoxlanılan müəssisəyə aid olduüu, uçot qaydalarının qanunvericiliyə və 

uçot siyasətinə uyğunluğu, bütüçünə gəlirlər və xərclərin hesabat 
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dövründə uçota alındıüı, uçotda əks etdirilmiş təsərrüfat-maliyyə 

əməliyyatlarının həqiqətən də baş verməsi, təsərrüfat subyektinin maliy-

yə nəticələrinin düzgüçünə formalaşdıüı haqda rəyin tərtib edilməsinə 

imkan verməlidir.  

   Auditor öz nəticələrini əsaslandırmaq üçün müstəqil prosedurlar 

əsasında kifayət qədər auditor sübutları əldə etməlidir. Audit olunan 

bütüçünə obyektlər üzrə auditor sübutlarının hazırlanması audıtorun əsas 

işi hesab olunur. Sübutların təhlili və ümumıləşdirilməsi əsasında auditor 

aşaüıdakı məsələlər üzrə nətıcə çıxarır: 

 illik mühasibat hesabatının vəziyyəti və məçmunu haqqında; 

 bankların, fondların, birúaların, şirkətlərin, eləcə də mülkiyyət və 

fəaliyyət növüçünədən asılı olmayaraq digər təsərrüfat subyektlərinin 

illik balansının dürüstlüyü və tamlıüı haqqında; 

 təsərrüfat subyektlərinin investisiya qoyuluşunda və innovasıya 

layihələrinin həyata keçirilməsində iştirakının mümküçünəlüyü, eləcə də 

innovasiya layi-hələrinin iştirakçılarının müəyyən edilməsi çamanı 

müəssisəyə seçmək imkanı haqqında; 

  kredit resurslarının və investisiyaların məqsədli istifadəsi haqqın-

da; 

 təsərrüfat subyektlərinin nizamnamə kapitalının yaradılmasinın 

vaxtında və tam həyata keçirilməsi, formalaşdırılması haqqında və s. 

   Toplanmış auditor sübutların həcmi auditor yoxlaması çamanı 

obyektiv auditor rəyinin tərtib edilməsinə imkan verməlidir. Bu, ilk 

növbədə uçot obyektlərınin vəziyyəti haqqında auditor rəyinin tərtib 

edilməsində informasiyanın əsas rol oynaması ilə baülıdır. Auditor sübut-

larının əldə olunması auditor tərəfindən audıtor rəyinin əsaslandıüı 

nəticənin tərtib еdilməsi üçün çəruri olan informasiyanın toplanmasıdır. 

Auditor sübutlarının əldə olunması üçün maliyyə hеsabatlarının əsasını 

təşkil еdən ilkin sənədlərdən və uçot yazılışlarından istifadə olunur. 

    Daхili nəzarət matеrialları (invеntariçasiya aktları və b.) mühasibat 

uçotu və daхili nəzarət sistеminin quruluşunun və işinin səmərəliliyinin 

uyğunluğu üzrə au-ditor sübutudur. Auditor sübutları təşkilatda olan 

nəzarət obyеktləri haqqında informasiyanın məçmununu əks еtdirir.  

    Auditor sübutları dürüst olmalı və inandırıcı xarakter daşimalıdır. 

Auditor sübutlarının dürüstlüyüçünəüçünə qiymətləndirilməsi çamanı 

auditor aşaüıdakı şərtlərə əsaslanmalıdır: 

▪ xarici (kənar) auditor sübutları (üçüncü tərəfdən əldə edilən 

informasiya) daхili auditor sübutları ilə müqayisədə daha dürüstdür; 

▪ mühasibat uçotunun müvafiq sistemi effektli işlədikdə daxili 

sübutlar (müştəridən alınan informasiyalar) daha dürüst hesab edilir; 
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▪ auditorun özü tərəfindən əldə edilən sübutlar müəssisədən alınan 

sübutlarla  müqayisədə daha dürüstdür; 

▪ sənədlər və yazılı ifadələr formasında sübutlar şifahi ifadələrdən 

daha dürüst hesab edilir. 

   Auditor sübutlarının kafiliyi aşaüıdakı amillərdən asılıdır: 

 maliyyə hesabatlarının səviyyəsindən, eləcə də hesablardakı 

qalıqların səviyyəsindən, əməliyyat növləri üzrə auditor tərəfindən daxili 

riskin xarakteri və mahiyyətinin qiymətləndirilməsindən; 

 mühasibat uçotunun aparılması və daxili nəzarət sisteminin 

xarakterindən və daхili nəzarət üzrə riskin qiymətləndirilməsindən; 

 yoxlanılan balans maddələrinin və ya əməliyyat növlərinin hə-

qıqiliyindən; 

 əvvəlki auditor yoxlamalarında toplanmış təcrübədən; 

 aşkar edilmiş səhvlər, təhriflər və fırıldaqlar da daxil olmaqla 

auditor prosеdurlarının nəticələrindən; 

 mövcud informasiyaların mənbəyi və dürüstlüyüçünədən. 

   Təsərrüfat subyektinin maliyyə hesabatlarının dürüstlüyüçünəü 

təsdiq etmək üçün kifayət qədər sübutlar toplayarkən auditor aşaüıdakı 

məsələlər üzrə öz fikrini bildirməlidir: 

▪ mövcudluq - aktiv və passivlər hesabat tarixinə mövcuddur; 

▪ hüquq və ühdəliklər - aktiv və passivlər müəyyən tarixə iqtısadi 

subyektə  aiddir; 

▪ aidatlıq - təsərrüfat əməliyyatları və hadisələr hesabat dövrü ər-

çində iqtisadi subyektə aiddir; 

▪ tamlıq - mühasibat uçotunun aparılması üzrə qanunverıcılikdə 

nəçərdə  tutulan qaydaya uyüun olaraq, uçot yazılışlarına daxil edilməmiş 

aktivlər, passivlər, əməliyyatlar, hadisələr və ya açıqlanmamış  maddələr 

yoxdur; 

▪ qiymətləndirmə - aktiv və passivlər müvafiq balans dəyəri ilə 

qeyd olunmuşdur;         

▪ dəqiqlik - təsərrüfat əməliyyatları və ya hadisələr üzrə məbləülər 

lazımı qaydada əks etdirilmiş, gəlir və xərclər müvafiq dövrə aid edil-

mişdir; 

▪ təqdim etmə və açıqlama - maddələr açıqlanmış, təsnifləşdırilmiş 

və maliyyə  hesabatlarının tərtib edilməsinin qəbul edilmiş əsasnaməsinə 

uyüun şərh olunmuşdur. 

   Auditor sübutları maliyyə hesabatlarının hər bir bülməsi üzrə əldə 

edilməlıdir. əgər müxtəlif mənbələrdən alınan planlı sübutlar bir-biri ilə 

çiddiyyət təşkil etmirsə, onda auditor sübutları daha inandırıcı hesab 

edilir. əks təqdirdə, həmin uyüunsuçluüun aradan qaldırılması üçün əlavə 
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yoxlama prosedurları həyata keçirilməli-dir. Qeyd edək ki, kifayət qədər 

və identik informasiya əldə etmək mümküçünə olmadıqda, auditor ya 

mənfi rəy tərtib etməlidir və ya arayışı tərtib etməkdən imtına etməlidir. 
   
      2.5. Analitik audit prosedurları 

  

  Analitik prosedurlar - maliyyə və qeyri-maliyyə göstər icilərinin 

üyrənilməsi və müqayisəsi yolu ilə aralıq və son nəticələrin qiymətlən-

dirilməsi metodlarıdır. Au-ditor sübutlarının əldə edilməsi çamanı həmin 

prosedurlardan istifadə olunur. Analitik prosedurlar (ASIÜS 048/ 066-

2001 «Analitik prosеdurlar») auditor tərəfindən əldə edilmiş 

informasiyaların təhlilini və qiymətləndirilməsini, mühasibat uçotunda 

qeyri adi və ya düzgüçünə olmayan təsərrüfat fəaliyyəti faktlarını, eləcə 

də səhvlərin və təhriflərin səbəblərini müəyyən etmək məqsədi ilə mü-

hüm maliyyə və iqtisadi göstər icilərin tədqiq edilməsini əks etdirir. 

     Analitik prosedurları yerinə yetirərkən müxtəlif metodlardan - 

sadə müqayısədən, statistik metodlardan istifadə əsasında aparılan 

kompleks təhlil metodundan istifadə oluna bilər.  

      Analitik prosedurlar konsolidə edilmiş mühasibat (maliyyə) 

hesabatlarına, struktur bülmələr üzrə, onların filialları, eləcə də maliyyə 

informasiyalarının konkret elementləri üzrə tətbiq edilə bilər. 

     Analitik prosеdurlar müəssisənin maliyyə informasiyasının, 

onların еlеmеntləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin (məsələn, satışın həcmi 

və ümumi gəlir, maliyyə və qеyri maliyyə хaraktеrli informasiya ara-

sında) nəçərdən kеçirilməsini və müqayisəsini səciyyələndirir. 

     Auditor analitik prosedurların mahiyyətini başa düşməlidir. Belə 

ki, başdan-başa sənədli yoxlama ilə müqayisədə analitik prosedurlar daha 

teç və ucuç başa gəlir. Auditor tərəfindən analitik prose-durların, 

metodların və onların tətbiqi dairəsinin seçilməsi auditorun təcrübəsi ilə 

müəyyənləşdirilir. 

    Analitik prosеdurlar digər auditor prosеdurlarının хaraktеrınin, 

vaхtının və həcminin planlaşdırılması çamanı auditora kümək məqsədi 

ilə istifadə olunmalıdır. Mühasibat (maliyyə) hеsabatının mühüm 

müvqеləri üçün aşkar еtməmək riskinin açaldılması nüqtеyi nəçərindən 

tеstlərlə müqayisədə təsdiqləyici prosеdurlardan istifadə daha 

səmərəlidir. Analitik prosеdurlar uçotun tamlıüının yoхlanması üçün 

istifadə olunur. Əsas analitik nisbətlər mütləq təhlil еdilməlidir. Bеlə 

təhlil əsasında təşkilatda müхtəlif dövrlər ərçində həmin nisbətlərin 

dəyişmə mеyli müəyyən oluna bilər. 

Auditor tərəfindən analitik prosеdurların, onların tətbiqi mеtod-

larının sеçilməsi auditorun pеşə təcrübəsi ilə müəyyən olunur. 
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Planlaşdırma mərhələsində auditor prosеdurları təsərrüfat subyеktinin 

fəaliyyətinin başa düşülməsi və potеnsial risk sahəsinin müəyyən 

еdilməsində auditora kümək göstər ir. Auditin planlaşdırılması pro-

sеsində analitik prosеdurların yеrinə yеtirilməsi sifarişçinin biçnеsi ilə 

baülı auditorun məlumatlı olmadıüı aspеktləri aşkar еtməyə, dıgər auditor 

prosеdurlarının хaraktеrinin, aparılma vaхtının müəyyən еdilməsinə 

şərait yaradır. 

     Auditin planlaşdırılması çamanı analitik prosedurlar maliyyə və 

qeyri maliyyə informasiyalarına (məsələn, satışın həcmi, satış üçün 

məkan və satılmış malların həcmi arasında əlaqə) əsaslanır. Bu mərhə-

lədə düzgüçünə təşkil edilmiş qabaqcadan müşahidə auditora sifarişçinin 

fəaliyyəti ilə daha müfəssəl tanış olmaüa imkan verir. Nəzarətin digər 

vasitələri ilə uçlaşdırıldıqda analitik prosedurlar dürüst auditor sübutlarını 

əldə etməyə imkan verir. 

    Analitik prosedurların növləri, davamiyyəti və həcmi daxili nəzarət 

sistemınin qeyri səmərəliliyi riskinin, auditor riskinin və aşkar etməmək 

riskinin qiymətləndirilməsi ilə birbaşa baülıdır. Göstər icilər arasında 

əlaqənin mövcudluüu və onların tədqiqi uçot sistemi ilə işlənılən 

məlumatların tamlıüı, dürüstlüyü, həqiqiliyi və qanuniliyi ilə baülı 

auditor sübutlarını ilə formalaşdırır. 

    Auditor auditin çəruri obyеktivliyini təmin еtmək üçün hansı pro-

sеdurlardan istifadə еdilməsini müəyyən еtməli və aşaüıdakı suallara 

cavab almalıdır: hansı məlumatlar şübhə doüurur və uçot sistеmində 

sifarişçinin maliyyə hеsabatının tərtib еdilməsi mеtodikasını şərtləndirən 

hansı səhvlər və pozuntular mümküçünədür. 

    Auditor analitik prosеdurların yеrinə yеtirilməsi üçün çəruri olan 

informasiyanın əldə olunması və onların dürüstlüyüçünəə əmin olmalıdır. 

O, analitik prosеdurlardan analitik sübutlar mənbəyi kimi istifadə еdə 

bilər. Lakin bu çaman aşaüıdakı amillər nəçərdən kеçirilməlidir: 

 analitik prosеdurların obyеktivliyi və onların nəticələrinə inamın 

dərəcəsi; 

 müəssisənin хüsusiyyətləri və informasiyanın parçalanması 

dərəcəsi; 

 maliyyə informasiyasının (smеtaların, qеyri maliyyə хaraktеrli 

informasiyaların əldə olunması imkanları; 

 əldə olunması mümküçünə olan informasiyanın kеyfiyyəti; 

 informasiyanın müqayisəliliyi. 

   Analitik prosеdurların növləri, davamiyyəti və həcmi daхili nəzarət 

sistеminin səmərəli olmaması riskinin qiymətləndirilməsindən və auditor 

riskinin və aşkar еtməmək riskinin əhəmiyyətliliyindən birbaşa asılıdır. 
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Analitik prosеdurların tətbiqi məlumatlar arasında əlaqələrin 

mövcudluüuna əsaslanır. Həmin əlaqələrin mövcudluüu və tədqiq 

еdilməsi uçot sistеmində işlənilən informasiyanın tamlıüı, dürüstlüyü, 

həqiqiliyi və qanuniliyi ilə baülı auditor sübutlarını təmin еdir. 

    Auditor konkrеt mühasibat sənədi (məqsəd)üzrə əminliyin əldə 

olunması üsulu haqqında qərar qəbul еdərkən nəçərə almalıdır ki, auditor 

yoхlamalarının digər prosеdurları kimi analitik prosеdurlar da еyni 

çamanda digər mühasibat sənədlərınə aidiyyəti ola bilər. 

    Auditor auditin son mərhələsində - bütüvlükdə mühasibat (maliy-

yə) hesabatlarının analitik prosedurlarını məçmununun sifarişçinin 

biçnesinin xarakterinə uyğunluğu haqda tam nəticə formalaşdırdıqda 

yerinə yetirməlidir. Belə prosedurların küməkliyi ilə alınmış nəticələr 

mühasibat (maliyyə) hesabatlarının ayrı-ayrı hissələri və ya element-

lərinin auditi çamanı formalaşdırılmış nəticələrin təsdiq edilməsi üçün 

nəçərdə tutulmuşdur və bütüvlükdə mühasibat (maliyyə) hesabatlarinın 

dürüstlüyü haqda son nəticəyə gəlməyə imkan verir. 

   

       2.6. Auditor riski və auditorun məsuliyyəti 

 

 Auditor riski dedikdə, auditorun qeyri dürüst informasiyanın əks 

etdirildiyi maliyyə hesabatları və mühasibat balansı üzrə müsbət arayış 

verə biləcəyi ilə baülı risk başa düşülür. Auditor riski - auditor tərəfindən 

həqiqətə uyüun olmayan maliyyə hesabatları və mühasibat balansı haqda 

öz fikrini əks etdirməkdən qorunmasidır. 

  Auditor riskinin öz komponentini fərqləndirmək laçımdır: 

     ▪ xüsusi risk (yoxlanılan müəssisənin mühasibat uçotu və maliyyə 

hesabatlarında qeyri dürüst informasiyanın olması ilə baülı risk); 

     ▪ nəzarət üzrə risk (müştərinin daxili nəzarət sistemi buraxılan 

səhvləri gürməyə  və ya dözəltməyə imkan verməməsi ilə baülı risk); 

     ▪ aşkar etmək üzrə risk (buraxılan nüqsan və qanun pozuntula-

rının auditor tərəfindən müəyyən oluna bilməməsi ilə baülı risk). 

    Xüsusi riskin  mahiyyəti onunla xarakteriçə olunur ki, balans 

hesabları və ya ayrı-ayrı təsərrüfat əməliyyatları həqiqətə uyüun deyil, 

dürüst olmayan informasiyanı əks etdirir və nəticə etibarı ilə həmin 

nüqsanlar digər balans hesabı və ya təsərrüfat əməliyyatları üzrə dürüst 

olmayan informasiya ilə birlikdə maliyyə hesabatlarını və mühasibat 

balansı maddələrini təhrif etmiş olur. Belə təhriflər həm obyektiv, həm də 

subyektiv amillərlə (hesabların müxabirləşməsi, uçot registrlərində 

yazılışların aparılması, yekunun çıxarılması çama-nı səhvlər, vergidən 
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yayınmaq məqsədi ilə qəsdən maliyyə hesabat-larının təhrif olunması) 

əlaqədardır. 

 Xüsusi risk - müəssisənin, şirkətin və i.a. fəaliyyətinin 

funksıyasidır, onun səviyyəsi daxili nəzarətin vəziyyətindən və effek-

tlıyindən asılıdır. Uçot və hesabatda buraxılan səhvlər və digər 

pozuntular bir qayda olaraq daxili nəzarət sistemi vasıtəsi ilə xəbərdar və 

aşkar edilir. 

    Nəzarətlə baülı risk  onunla xarakteriçə olunur ki, balans hesabı 

üzrə qalıüın təhrif olunması və ya dürüst olmayan təsərrüfat əməliyyatı 

daxili nəzarət sistemi vasitəsi ilə aşkar edilmədikdə və ya vaxtında 

xəbərdarlıq edilmədikdə yarana bilər. Nəzarət üzrə riski qiymətləndirmək 

üçün auditor daxili nəzarət sistemini, onun tamliüını və səmərəliliyini 

üyrənməlidir. 

    Xüsusi risk və nəzarətlə baülı risk müəssisənin fəaliyyətinin 

funksiyası olmaqla maliyyə hesabatının auditor yoxlanmasından asılı 

olmayaraq mövcuddur. Audıtorun vəzifəsi isə onları tam qiymət-

ləndirmək və həmin riskləri müəyyən etmək üçün özünüçünə xüsusi pro-

sedurlarından istifadə etməklə onun səviyyəsini açaltmaüa nail olmaqdır. 

     Aşkar etməklə baülı riskin  mahiyyəti onunla xarakteriçə olunur 

ki, auditor prosedurları vasitəsi ilə mühasibat uçotu hesablarında vəsait 

qalıqları haqqında və ya təsərrüfat əməliyyatları haqda təhrif olunmuş 

informasiya aşkar edilmir, həmin təhriflər mühasibat balansı və maliyyə 

hesabatı göstər icilərinin həqiqətə uyüun olmamasını şərtləndirir. 

     Mövcud auditor risklərinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi 

audit prosesində dəyişə bilər. Xüsusi və nəzarət riski nə qədər yüksək 

olarsa, auditor bir o qədər müstəqil prosedurların yerinə yetırilməsindən 

təminat əldə etməlidir. 

     Хüsusi və nəzarət riski nə qədər yüksək olarsa auditor müstəqil 

prosеdurların yеrinə yеtirilməsindən daha çoх çəmanət əldə еtməlidir. 

Əgər хüsusi və nəzarət riskinin səviyyəsi yüksəkdirsə, onda auditor 

bilməlidir ki, müstəqil prosеdurlar nə dərəcədə aşkar еtmək riskinin 

minimum səviyyəyə açalmasını təmin еdəcəkdir. Əgər auditor aşkar еtmə 

riskininin açalmayacaüına əmindirsə, o, maliyyə hеsabatı haqqında 

arayışın (rəyin) tərtib olunmasından imtina еtməlidir. 

      Auditor yoхlamaları çamanı yoхlanılan təşkilata maddi çərər 

vurula bilər. Bu, auditorun pеşə hazırlıüının səviyyəsinin aşaüı olması, öz 

vəzifə borclarının yеrinə yеtirilməsinə laqеyd olması və digər 

səbəblərdən baş vеrə bilər. Auditor keyfiyyətsiç, qeyri peşəkar auditin 

aparılması səbəbindən müəssisə qarşısında öz vəzifələrini laçımınca 

yerinə yetirmədikdə Açərbaycan Respublikasının qanunvеrıciliyinə 
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əsasən müəssisəyə dəyən çərərə gürə məsuliyyət daşıyır. Auditorlar və 

auditor təşkilatları qanunvericiliyinə və sifarişçi ilə baülanmış müqa-

vılənin şərtlərinə uyüun olaraq əmlak məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. 

əmək qanunvericilıyinə gürə intiçam və maddi məsuliyyət nəçərdə 

tutulur. 

     Intiçam məsuliyyəti aşaüıdakıları nəçərdə tutur: irad; tühmət; ciddi 

tühmət; işdən açad etmək. 

     əmək ühdəliklərinin icrası çamanı auditor təşkilatı tərəfindən 

dəymiş  çərər üzrə məsuliyyət həmin xidməti göstər miş əməkdaşın - 

auditorun özərinə qoyulur (əgər çərər onun günəhkar üçündən yaranarsa). 

Auditor – əməkdaşın maddi məsuliyyətə cəlb olunması eyni çamanda 

dürd şərtin olmasını nəçərdə tutur: birbaşa həqiqətən çərərin olması; 

auditorun hüquqa çidd davranışı; qanuna çidd davra-nış ilə yaranmış 

çərər arasında səbəb əlaqələri; özünüçünə hərəkəti və ya hərəkətsiçliyi 

üçündən çərərin yaranmasında auditorun günəhkar. Tam maddi 

məsuliyyət çamanı çərər tam ödənilir. 

 

2.7. Təsərrüfat subyеktinin rəhbərliyi tərəfindən auditora     

təqdim еdilən   məlumatlar 

  

    Auditin məqsədi üçün çəruri olan informasiyanın təsərrüfat sub-

yеktinin müdiriyyəti məlumatların vеrilməsindən imtina еtdiyi halda 

təsərrüfat subyеktinin rəhbərliyi tərəfindən auditora təqdim olunan 

informasiya məlumat və hərəkətlərin qiymətləndirilməsi prosеdurlarını 

müəyyən еdir.  

   «Auditor хidməti haqqında» Açərbaycan Rеspublikasının 

Qanununa və «Təsərrüfat subyеktinin rəhbərliyi tərəfindən auditora 

təqdim еdilən məlumatlar» milli audit standartına gürə (ASIÜS 042/ 057-

2000) auditor yoхlaması təsərrüfat fəaliyyətinin həyata kеçirilməsi 

qaydasının poçulmasına, təqdim olunan mühasibat (maliyyə) hеsabatının 

qanunvеricilik aktlarına uyüunsuçluüuna gürə yoхlanılan təşkilatları 

məsuliyyətdən açad еtmir. Həmin standart sifarişçi təşkilatın rəhbərliyi 

tərəfindən auditor sübutu kimi təqdim еdilən məlumatlardan istifadə 

еdilməsinin norma və qaydalarını müəyyən еdir, həmin məlumatların 

sənədləşdırilməsi və qiymətləndirilməsi prosеdurlarını, habеlə onların 

təqdim olunmasından imtina еdildikdə gürüləcək tədbirləri tənçimləyir. 

    Auditor öz işinin məqsədinə nail olmaq üçün təsərrüfat subyеktinin 

rəhbərlıyindən laçımı olan bütüçünə mələumatları əldə еtməlidir. Buna 

gürə auditor sifarişçi təşkilatın rəhbərliyi tərəfindən təqdim olunan 

mühasibat (maliyyə) hеsabatının müvafiq tələblər nəçərə alınmaqla tərtib 
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olunmasına və onun dürüüstlüyüçünəüçünə təsdiq еdilməsinə məsuliyyət 

daşıdıüına gürə  məlumatlı olması haqda sübutlar əldə еtməlidir. Auditor 

bеlə sübutları təsərrüfat subyеkttinin dirеktorlar şurasının üzvləri ilə 

aparılan sühbətlərin yazılı çıхarışını, mühasibat (maliyyə) hеsabatlarının 

yazılı təsdiqini və onların təsdiqlənmiş surətlərini almaqla əldə еdə bılər. 

   Əgər hər hansı digər sübutların mövcud olmadıüı еhtimal olunarsa, 

auditor mühasibat (maliyyə) hеsabatının bütüçünə əhəmiyyətli 

aspеktlərinin dürüstlüyü ilə əlaqədar yazılı sübutlar əldə еtməlidir. 

Auditorla yoхlanılan təşkilatın rəhbərliyi arasında baş vеrə biləcək 

anlaşılmaçlıq еhtimalı şifahi danışıqların sənədlərlə təsdiq olunması ilə 

aradan qaldırılır. 

   Təşkilatın rəhbərliyindən rəsmi qaydada sənədləşdirilmiş 

məlumatlar alınarkən mühasibat (maliyyə) hеsabatları üçün əhəmiyyətli 

olan ayrı-ayrı və ya məc-mu formada qəbul еdilmiş məlumatlarla 

kifayətlənmək olar. Müəyyən hallarda auditor bunun hansı çərurətdən 

irəli gəldiyini və əhəmiyyətliliyini təsərrüfat sub-yеktinin rəhbərliyinə 

içah еtmək çərurəti yarana bilər. 

   Auditor yoхlamaları çamanı auditor təsərrüfat subyеktinin rəhbər-

liyindən həm onun arçusu ilə, həmçinin də auditorun tələbi ilə müхtəlif 

məlumatlar əldə oluna bilər. Əgər həmin məlumatlar mühasibat 

(maliyyə) hеsabatlarının mühüm qaydalarına aiddirsə, onda auditordan 

aşaüıdakılar tələb olunur: 

 subyеkt daхilində aparılmış yoхlamalardan və ya kənar mənbələr-

dən yoхlanılmış sübutları əldə еtmək; 

 təsərrüfat subyеktinin təqdim еtdiyi məlumatların inandırıcı ol-

masını, digər auditor sübutlarına, o cümlədən təşkilatın rəhbərli-yınin 

təqdim еtdiyi məlumatlara uyğunluğunu müəyyən еtmək; 

 informasiyanı təqdim еdən şəхsin mühasibat (maliyyə) hеsa-batı 

haqqında kıfayət qədər məlumatlı olub-olmamasını müəyyən еtmək. 

   Təsərrüfatçılıq subyеktinin rəhbərliyi tərəfindən təqdim olunan 

məlumatlar  auditorun təхmini ala biləcəyi digər sübutları əvəç еdə bil-

məç. Məsələn, bu və ya digər aktivin əldə olunmasına хərclər haqqında 

yеni məlumatlar həmin məsələ üzrə digər auditor sübutlarını əvəç еdə 

bilməç. Əgər auditor əhəmiyyətli hеsmab еtdiyi göstər ici üzrə kifayət 

qədər sübut əldə еdə bilməmişdirsə, еləcə də onun fikrincə, prinsipcə 

bеlə sübutlar mövcuddursa, onda bu məsələ üzrə təşkilat rəhbərliyindən 

məlumatlar alınsa də həmin göstər icilər üzrə auditorun fikrinin 

formalaşması imkanı məhdud hеsab еdilir. 

   Əgər təsərrüfat subyеktinin rəhbərliyi tərəfindən təqdim olunan 

məlumatlar əldə olunmuş digər auditor sübütları ilə çiddiyyət təşkil еdir-
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sə, auditor həmin çiddiyyətin səbəblərini araşdırmalı, çərurət yaranarsa, 

rəhbərlik tərəfindən təqdim olunan digər bütüçünə məlumatların 

mütəbərliyini nəçərdən kеçirməlidir.  

   Adi hallarda auditor rəhbərliyin nümayəndələri ilə danışıqların 

məçmununun ifadəsi və ya onlardan yazılı formada təsərrüfat subyеktinin 

rəhbərliyindən aldıüı məlumatları özünüçünə iş sənədlərinə daхil 

еtməlidir. Auditor sübutu kimi təsərrüfat subyеktinin rəhbərlıyınin yazılı 

formada təqdim еtdiyi informasiyaya üstünlük vеrilir. Həmin 

informasiyalar aşaüıda vеrilmiş formalardan birindən istifadə еtməklə 

təqdim oluna bilər: təsərrüfat subyеktinin rəhbəri tərəfindən imçalanmış 

məktub formasında; təsərrüfat subyеktinin rəhbərliyindən alınmış 

məlumatlar əsasında auditor tərəfindən hazırlanmış və həmin təşkilatın 

rəhbərliyi tərəfindən imçalanmış sənəd şəklində; təsərrüfat 

subyеktinindirеktorlar şurasının və ya digər müvafiq orqanların 

nümayəndələri ilə aparılmış sühvətlərin stеnoqrammı və ya mühasibat 

(maliyyə) hеsabatının müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surəti şəklində. 

    Məktubda onun kimə üçünəvanlandıüı göstər ilməli, tələb olunan 

informasiyanı əks еtdirməli və tələb olunan qaydada tariх qoyulmalı və 

imçalanmalıdır. 

    Əgər təsərrüfat subyеktinin rəhbərliyi audit yoхlaması üçün çəruri 

olan informasiyanı vеrməkdə imtina еdərsə fikrin formalaşdirılması 

məhdudlaşdırılmış hеsab olunur və bu halda auditor şərtsiç müsbət 

rəydən fərqli rəy tərtib еdə bilər. Bеlə hallarda auditor təqdim еdilmiş 

bütüçünə digər məlumatların mütəbərliyini qiymətləndirməklə yanaşı, bu 

imtinanın auditort rəyinin digər istiqamətlərinə təsir еdib  еtməməsini 

müəyyənləşdirir.  

 

    2.8. Auditorun işçi sənədləri 

 

    Auditor auditor rəyinin əsaslandırılması üçün çəruri sübutların əldə 

olunmasına, eləcə də auditin standartlara uyüun aparılmasının təsdiq 

edilməsinə xidmət edən məlumat və faktları sənədlərlə rəsmiyyətə 

salmalıdır («Auditorun iş sənədləri» ASIÜS 025/ 034-96). 

    Sənədləşmə - auditor tərəfindən sərbəst əldə olunan və ya tərtib 

olunan və qorunub saxlanılan işçi sənədləridir. Onların tərkibi və miqdarı 

hər bir konkret hal üçün auditor tərəfindən müəyyən edilir. 

    Işçi sənədlər auditin planlaşdırılması və aparılması, eləcə də 

auditor işinin səmərəliliyinə nəzarət və onun təhlil edilməsi çamanı 

istifadə olunur. Buna auditor işləri nəticəsində əldə edilən auditor 

sübutları daxildir ki, onların nəticəsində audıtor rəyi tərtib olunur, 

auditorun iş vaxtına nəzarət və onun əməyinin ödənilməsınin əsaslı 
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olmasına nəzarəti təmin edir, auditorun professionallıüı, peşəkarlıüı, 

kompetentliyi haqda fikir formalaşdırır. 

     Həmin sənədlər aşaüıdakı əlamətlərə gürə təsnifləşdirilə bilər: 

  tərtib olunma texnikasına gürə : əl ilə yazılmış və maşın 

daşıyıcılarında (kompüter nüsxələri; EHM-nın yaddaşında saxlanılan 

informasiyalar); 

 təqdim olunma formasına gürə : mətn, cədvəl, qrafik və 

kombinə edilmiş; 

 informasiyanın əldə olunması üsulu və mənbələrinə gürə : 

sifarişçidən əldə еdilmiş, auditor tərəfindən tərtib olunmuş, üçüncü 

şəxsdən əldə edilmiş, kеçmiş auditin materiallarından istifadə; 

 informasiyanın xarakterinə gürə : mühasibat uçotu, daxili 

nəzarət, müəssisənin fəaliyyətinin iqtisadi əsasları haqda, müəssisənin 

strukturu və təşkili haqda, müəssisənin rəhbərliyi və heyəti haqda, hüquqi 

xarakterli; 

 təyinatına gürə: hesablama, müqayisə olunan, analitik, 

təsdiqedici, yoxlayıcı, icmal, informasiya xarakterli. 

   Işçi sənədlərində onların adı, tarixi, hazırlayan auditorun soyadı 

göstər ilməlıdir. Auditor işçi sənədlərində yerinə yetirilən auditor 

prosedurlarının planlaşdırılması mərhələlərini, xarakterini, müddətini və 

həcmini və onun nəticələrini göstər məlidir. Burada eyni çamanda öz 

fikirlərini yürütmək və auditor rəyini formalaş-dırmaq üçün çəruri olan 

bütüçünə əsas məsələlərə cavab öz əksini tapmalıdır. 

    Mürəkkəb prinsipial məsələlər və ya fikirlər nəçərdən keçırılərkən 

işçi sənədlərində auditor nəticələrinin formalaşması üçün əsas olan 

faktlar göstər ilməlidir. Işçi sənədlərinin forma və məçmunu işin xa-

rakterindən, auditor rəyinin (hesabatının) formalarından, sifarişçınin 

biçnesinin (fəaliyyətinin) xarakteri və mürəkkəbliyindən, təsərrüfat 

subyektinin mühasibat uçotu və daxili nəzarət sisteminin xarakteri və 

vəziyyətindən, digər auditorlar tərəfindən yerinə yetirilən işlərin idarə 

olunmasinın, ona nəzarətin və təhlilinin aparılmasının çərurılıyindən, 

audit prosesində istifa-də olunan spesefik auditor metodikasından və 

texnologiyasından asılıdır. 

Işçi sənədlərinə adətən aşaüıdakılar aid edilir: 

  təsərrüfat subyektinin hüquqi və təşkilati strukturu ilə əlaqədar 

informasiya; 

  mühüm hüquqi sənədlərdən, müqavilə və protokollardan sıtatlar 

və ya onların  surətləri; 

  təsərrüfat subyektinin fəaliyyət göstər diyi iqtisadiyyat sahəsınə 

aid informasıya; 
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  auditin proqramları və ona edilən istənilən dəyişikliklər daxil 

edilməklə planlaşdırma haqqında informasiya; 

  auditor tərəfindən mühasibat uçotu və daxili nəzarət sistemınin 

başa düşüldüyüçünəü əks etdirən sübutlar; 

 daxili riskin, daxili nəzarət riskinin və istənilən müvafiq dözəliş-

lərin qiymətləndirilməsi haqda informasiya; 

 istehsal təsərrüfat əməliyyatlarının və hesabların qalıqlarının təh-

lili; 

 mühüm göstər icilərin və meyllərin təhlili; 

 həyata keçirilən auditor prosedurlarının və onların nəticələrınin 

xarakteri, müddətləri və miqyasları haqda yazılar; 

 auditor prosedurunu yerinə yetirən şəxsə tapşırıq və onların ye-

rinə yеtirilməsi  müddəti; 

 digər auditor tərəfindən mühasibat (maliyyə) hesabatlarının audıti 

aparılan fıliallarda iş çamanı yerinə yetirilən prosedurların təfsılatı; 

 digər auditorlarla, ekspertlərlə yazışmaların surəti; 

 təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi tərəfindən alınmış məktub-təq-

dimat; 

 auditin hər bir aspekti üzrə auditorun nəticələri; 

 mühasibat (maliyyə) hesabatlarının və auditor rəylərinin (hesaba-

tının) surəti. 

   Auditor bütüçünə yoxlama müddətində yazılışların saxlanması üzrə 

praktiki, hüquqi və peşəkar tələblərə uyüun konfidensiallıüa əməl etməli 

və işçi sənədlərin qorunmasını təmin etməlidir. Audit başa çatdıqdan 

sonra işçi sənədlər saxlanmaq üçün auditor təşkilatının arxivinə 

verilməlidir. 

        

      2.9. Daxili auditin nəticələrindən istifadə edilməsi 

 

     "Daxili audit" termini mülkiyyətçilərin maraqlarının təmin 

olunması mövqeyindən təsərrüfat subyektinin və mühasibat uçotunun 

aparılması üzrə müəyyən edilmiş qaydaların gözlənilməsinə və daxili 

nəzarət sisteminin etibarlılıüına nəzarət məqsədi ilə onun daxili 

sənədlərlə reqlamentləşdirilən nəzarət sisteminin yoxlanılmasını 

xarakteriçə edir. Daхili auditin təşkili və onun vəziyyətinin yoхlanılması 

«Daхili audit işinə baхılması» milli audit standartında (ASIÜS 055/ 075-

2002) əks еtdirilmişdir. 

Daxili audit işçilərinə təsərrüfat subyektləri tərəfindən təyin 

edilmiş müfəttişlər, müfəttiş komissiyası, daxili auditorlar və ya daxili 

auditorlar qrupu daxildir. Daхıli auditin imkanları və məqsədləri müxtə-



Р.Н.Казымов, C.Б.Намазова 
 

 46 

lifdir və təsərrüfat subyektinin həcmindən və quruluşundan, onun 

rəhbərliyinin tələblərindən asılıdır. 

Daxili nəzarətin funksiyaları aşaüıdakılardır: 

▪ mühasibat uçotunun qurulması və aparılmasının düzgüçünəlü-

yüçünəə və hesabatların dürüstlüyüçünəə nəzarət; daxili audit rəhbərlik 

qarşısında uçot və idarəetmə sisteminin vəziyyətinə gürə müəyyən məsu-

liyyət daşıyır, onların qarşılıqlı fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir və 

onların təkmilləşdirilməsi üzrə tüvsiyələr işləyib hazırlayır; 

▪ pul vəsaitlərinin və material resursların qorunub saxlanmasina 

nəzarət; 

▪ təsərrüfat və maliyyə pozuntularının, təsərrüfatsıçlıq faktlarinın 

aşkar еdilməsi, pozuntu və mənimsəmələri doüuran səbəb və şəraitlərin 

müəyyən olunması; 

▪ istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə daxili ehtiyatların 

aşkar olunması; 

▪ qanunların, təlimatların, digər normativ tələblərin gözlənilmə-

sinə, eləcə də təsərrüfat subyektinin rəhbərliyinin göstər işlərinə riayət 

edilməsinə nəzarət. 

Daxili audit təsərrüfat subyektinin təşkilati strukturunun tərkib 

hissəsidir. Onun müstəqilliyi və obyektivliyi dərəcəsindən asılı 

olmayaraq daxili auditor mühasibat (maliyyə) hesabatları ilə baülı fikrini 

süyləyərkən xarici (kənar) auditor qədər müstəqil deyil. 

Xarici (kənar) audit özünüçünə xarakterinə, təsərrüfat subyekti ilə 

münasibətinə, idarəetmə əlaqələrinə, ödənmənin prinsipinə gürə daxili 

auditdən fərqlənir: 

 хarakterinə gürə :  

xarici (kənar) audit - sahibkarlıq fəaliyyətidir;  

daxili audit- təsərrüfat subyekt rəhbərliyinin sərəncamlarının 

həyata keçirilməsidir; 

 qarşılıqlı münasibətə gürə:  

xarici (kənar) audit - müqavilə əsasında həyata keçirilir;  

daxili audit- yuxarı orqan və ya dövlət orqanının tapşırıüı ilə 

aparılır; 

 idarəetmə əlaqəsinə gürə:  

xarici (kənar) audit - müştərilərlə münasibətdə eyni hüquqludur;  

daxili audit - yuxarı orqan və ya dövlət orqanının təyinatına gürə 

təftişi icra haqda onlar qarşısında hesabatı əks etdirir; 

 ödəmə prinsipinə gürə :  

xarici (kənar) audit - ödənişi sifarişçi həyata keçirir;  
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daxili audit - ödənişi daxili auditorun ştat qeydiyyatında olduüu 

təsərrüfat sub-yekti həyata keçirir;  

 nəticəyə gürə :  

xarici (kənar) audit - auditor rəyi (bütüçünə hüquqi və fiçiki şəxs, 

dövlət icra və idarəetmə orqanları, yerli idarəetmə orqanları və məhkəmə 

orqanları üçün hüquqi əhəmiyyət kəsb edən sənəd) təqdim еdilir;  

daxili audit- hеsabat (təsərrüfat subyektinin rəhbərliyinə, yuxarı 

idarə orqanına və təftişin aparılmasına göstər iş verən digər orqanlara 

verilən daxili sənəd) tərtib еdilir. 

Daxili auditorun işinin nəticələrinin təhlili və onların 

qiymətləndirilməsi aşaüidakı meyarları üçündə əks etdirir: 

▪ işlərin həcmi daxili auditorun məqsədlərinə uyüundur; 

▪ daxili audit  müvafiq peşə təhsilinə, bacarıüa və kompetentliyə 

malik mütəхəssis tərəfindən aparılır, iş düzgüçünə planlaşdırılmış, 

peşəkarcasına aparılmış və sənədləşdirilmişdir; 

▪ işin nəticələri üzrə müvafiq əsaslı nəticələr çıxarılmışdır, aparıl-

mış işlərin  nəticəsi əsasında hesabat hazırlanmışdır; 

▪ daxili auditor tərəfindən aşkar edilmiş istənilən irad və ya prob-

lem  məsələlər lazımı qaydada həll edilmişdir. 

 

      

2.10. Təşkilatın maliyyə hеsabatının ilkin yoхlanılması çamanı 

giriş  balansına  gürə auditorun məsuliyyəti 

 

     Auditor tərəfindən təşkilatın audit yoхlanması birinci dəfə 

aparılırsa, onda auditor müstəqil və əlaqələndirilmiş prosеdurların 

küməkliyi ilə giriş qalıüını təsdiq еdən əsaslandırılmış nəticə əldə еtmək 

üçün kifayət qədər auditor sübutları toplamalıdır. «Giriş qalıüı» anlayışı 

yoхlanılan dövrüçünə əvvəlinə balans hеsabları üzrə qalıqları 

səciyyələndirir. Yoхlanılan dövrüçünə əvvəlinə giriş qalıüı ütən 

dövrüçünə sonuna qalıüa uyüun olmalıdır və ütən dövrdə həyata 

kеçirilmiş əməliyyatların, tətbiq olunmuş uçot siyasətinin nəticəsidir. 

Hеsablar üzrə ilkin qalıqların mütəbərliyinə əmin olmaq üçün 

auditor aşaüıdakı məsələləri nəçərdən kеçirməlidir: 

✓ ütən ilin son qalıqları cari (yoхlanılan) ilə közürülməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

✓ tətbiq olunan uçot siyasəti dəyişilmişdirmi və ya uçot 

siyasətinə еdilmiş dözəlişlərin tam açıqlanması və onların son 

nəticələrə təsir еtməməsi;  
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✓ əvvəlki illərdə auditor yoхlamaları aparılmışdırmı və əgər 

aparılmışdırsa, onda mühasibat (maliyyə) hеsabatına dözəliş 

еdilmişdirmi? 

✓ yoхlanılan dövrə ilkin qalıqlarda yoхlanılan dövrüçünə  

maliyyə hеsabatlarına ciddi təsir göstər ə biləcək səhv 

informasiya vardırmı? 

     Əgər ütən ildə mühasibat (maliyyə) hеsabatı başqa auditor 

tərəfindən yoхlanılmışdırsa, onda auditor əvvəlki auditorun işçi 

sənədlərini üyrənməklə, onun kompеtеntliyi və müstəqilliyi məsələsini 

nəçərdən kеçirərək giriş qalıüı haqqında kifayət qədər auditor sübutları 

əldə еtməlidir. Əgər ütən ildə auditor yoхlanması kеçirilmə-mişdirsə və 

ya ütən yoхlamanın nəticələri auditoru qanе еtmirsə, onda o, sеçmə qay-

dasında aşaüıdakı auditor prosеdurlarını həyata kеçirməlidir: 

  təsərrüfat subyеktinin ütən ilki maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə 

tanış olmaq; 

 təsərrüfat subyеktinin uçot siyasətini təhlil еtmək; 

 mühasibat (maliyyə) hеsabatının tərtib olunması qaydası ilə 

tanış olmaq; 

 sintеtik və analitik uçot məlumatlarının uyğunluğuna əmin 

olmaq; 

 daхili nəzarət sistеmini təhlil еtmək və daхili audit bülməsinin 

işıni (əgər təşkilatda həmin bülmə fəaliyyət göstər irsə) qiymətləndirmək; 

 şübhə doüuran informasiyaların təsdiq olunması məqsədi ilə 

təşkilatın rəhbərliyinə yazılı sorüu güçünədərmək; 

 aparılmış auditin nəticələri üzrə əvvəlki auditorun arayışı və 

təşkilatın rəhbərliyinin yazılı informasiyası ilə tanış olmaq; 

 çərurət yarandıqda təşkilatdan ütən illərə aid ilkin sənədləri tə-

ləb еtmək; 

 çərurət yarandıqda laçımı analitik prosеdurları (məsələn, 

müхtəlif dövrlərdə  hеsablar üzrə qalıqların müqayisə olunması) həyata 

kеçirmək; 

 ütən dövrdə auditor arayışına uyüun olaraq təsərrüfat subyеkti 

tərəfindən еdilmiş dözəlişlərin mühasibat (maliyyə) hеsabatının ilkin 

göstər icilərinə təsirini nəçərdən kеçirmək. 

Cari ildə birinci auditor yoхlaması çamanı aşaüıdakı auditor 

prosеdurlarını həyata kеçirmək olar: 

 bütüçünə krеditorlardan qalıüın təsdiqlənməsini əldə еtmək. Bu 

halda auditor təsdiqlənmiş məktubdan istifadə еtməlidir. Əgər cavab 

alınmaçsa və ya həmin cavab tam olmaçsa sorüu təkrar olunmalıdır; 
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 kassa qalıüının, hеsablaşma hеsabındakı vəsaitlərin, yolda olan 

közürmələrin, krеdit ühdəliklərinin, gələcək хərclər və ödəmələr üzrə 

еhtiyatların, daхil olacaq gəlirlərin və ühdəliklərin balansda əks 

еtdirilməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoхlanılması. 

       

2.11. Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsiçliyi ehtimalının 

qiymətləndirilməsi 

 

      Təsərrüfat subyektinin sonrakı dövrlərdə daimi fəaliyyət göstər 

məsi mühasıbat (maliyyə) hesabatlarının hazırlanması çamanı nəçərə 

alınır. Müvafiq olaraq aktivlər və passivlər belə bir prinsipə gürə əks 

etdirilir ki, müəssisə normal fəaliyyət şəraitində öz aktivlərini sata və 

ühdəliklərini yerinə yetirə bilər. əgər belə mülahiçə həqiqətə uyüun 

deyildirsə, müəssisə uçot qiymətlərli ilə öz aktivlərini sata bilməyəcək, 

ühdəliklərin məbləüi və ödənilmə müddəti dəyişə bilər. Deməli, növbəti 

dövrdə maliyyə hesabatlarında aktivlərin və passivlərin məbləüinin 

dəyişilməsinə çərurət yaranacaqdır. 

    Təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin fasiləsiçliyi ehtimalinın 

qiymətləndirilməsi "Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsiçliyi ehtımalı" milli 

audit standartının (ASIÜS 056/ 076-2002) müddəalarına uyüun aparılır 

və aşaüıdakı göstər icilərlə xarakteriçə olunur. 

✓ Maliyyə göstər iciləri: 

 nizamnamə fəaliyyəti; 

 xalis borc (xalis ühdəliklər); 

             ödənilmə vaxtı keçmiş, lakin ödənilməsinə real imkan olmayan 

təcili krеditlər; 

 əlverişsiç aparıcı maliyyə göstər iciləri; 

 əsas fəaliyyətdən çərər; 

             kreditorlara borcların vaxtında ödənilməsi imkanının olmaması; 

 malgüçünədərənlərlə hesablaşmalarda kreditlə ödəmənin 

əvvəlcədən ödəmə qaydası ilə əvəç olunması; 

 ödənmə müddəti uçadılmış və ya dayandırılmış dividentlər; 

             yeni məhsul buraxılışı və ya digər investisiyalar üçün maliyyə 

vəsaitinin alınmasının mümküçünəsözlüyü; 

 resurs tutumu, maya dəyəri və istehsala tətbiqi olunması müd-

dəti nəçərə alınmaqla məhsulların yeniləşdirilməsi yolu ilə onların 

rəqabətə davamlılıüı. 

✓ əməliyyat göstər iciləri: 

             idarəetmə aparatı, bülmələri arasında funksiyaların dəqiqləş-

dırilməməsi səbəbindən idarəetmə sisteminin olmaması; 
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             əsas satış bazarının olmaması, lisençiyanın və ya əsas mal-

güçünədərənlərin itirilməsi; 

 ixtisaslı işçi kadrlarının olmaması; 

             kifayət qədər istehsal resurslarının və yeni texnologiya avadan-

lıqların olmaması. 

✓ Digər göstər icilər: 

             qanunda nəçərdə tutulmuş  əsas və ya digər tələblərin gözlənil-

məməsi; 

 qarşı məhkəmədə müəssisənin xeyrinə olmayan qərarın çıxarıl-

ması gözlənilən işə baxılması; 

 qanunvericilikdə və ya dövlətin siyasətində dəyişikliklər. 

    Müəssisənin fəaliyyətinin təsdiq və ya inkar edən çəruri sübutlar 

"Auditor sübutları- xüsusi maddələrə əlavə baxılması" (ASIÜS 054/ 074-

2002) milli audit standartında nəçərdə tutulmuş auditor prosedurlarının, 

əlavə prosedurların və əvvəl alınmış informasiyaların dəqiqləşdirilməsi 

nəticəsində əldə edilə bilər. 

Qеyd olunan göstər icilərin təsiri açaldıla bilər və ya digər amil-

lərlə dəyişdirılə bilər. Məsələn, əsas malgüçünədərənin itirilməsindən еf-

fеkt altеrnativ malgüçünədərənlərin mövcudluüu ilə açaldıla bilər və s. 

Təsərrüfat subyеktinin mühasibat (maliyyə) hеsabatının dürüst-

lüyü haqda fikir yürödərkən auditor həmin subyеktin fəaliyyətini davam 

еtdirmək və növbəti hеsabat dövrlərində öz ühdəliklərini həyata kеçirmək 

imkanlarına təsir еdən və (və ya) təsir еdə biləcək məcmu amilləri 

nəçərdən kеçirməlidir. Həmin məsələ üzrə auditorun pеşəkar fikri auditin 

başa çatması və auditor sübutlarinın toplanması anına mövcud olan 

müvafiq şərait və hadisələri bilməsinə əsaslanır. 

Auditin aparılması çamanı təşkilatın fəaliyyətinin fasiləsiçliyi 

haqqında еhtimalın qanunauyğunluğu ilə baülı sual yaranır. Həmin sualı 

cavablandırmaq üçün auditor təşkilatın fəaliyyətini davam еtdirmək 

qabiliyyəti haqda kifayət qədər auditor sübütları toplamalıdır. Kifayət 

qədər auditor sübutlarını toplamaq üçün auditor “Auditor prosеdurları “ 

standartında nəçərdə tutulan prosеdurları, əlavə prosеdurları yеrinə 

yеtirməli və əvvəllər əldə olunmuş informasiyaları dəqiqləşdirməlidir. 

     Həmin prosеdurlara aşaüıdakılar aid еdilir: 

     pul aхınları, mənfəət və b. göstər icilərin proqnoçunun təhlili və 

rəhbərliklə   mözakirə еdilməsi; 

     hеsabat tariхindən sonra baş vеrmiş və təsərrüfat subyеktinin 

fəaliyyətinin davam еtdirməsinə təsir еdən və ya еdə biləcək hadisələrin 

nəçərdən kеçiriməsi.  
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    Özünü yoхlama sualları 

1. Auditi tənçimləyən prinsiplər hansılardır? 

2. Auditor sübutlarının kafiliyi harsı amillərdən asılıdır? 

3. Sübutların toplanması prosеsində aüditor hansı məsələlər üzrə öz 

fikrini bildirməlidir? 

4. Sənədlərin formal yoхlanılması nəyi nəçərdə tutur? 

5. Sənədlərin hеsabi yoхlanılması nəyi nəçərdə tutur? 

6. Auditor riskinin komponеntləri hansılardır? 

7. Auditorun işçi sənədlərinə nə daхildir?  

8. Daхili auditin nəticələrindən hansı hallarda istifadə olunur? 

9. Ilkin qalıqların mütəbərliyinə əmin olmaq üçün auditor hansı 

məsələləri? 

10. Təsərrüfat subyеktlərinin fəaliyyətinin fasiləsiçliyi еhtimalı hansı 

göstər icilər əsasında qiymətləndirilir 

 

 

 

 

 

 

             

      III FƏSIL. AUDITOR  XIDMəTI  Üzrə  IŞLəRIN   

                              MəÇMUNU 

      

   3.1. Auditor yoxlamasının ilkin mərhələsi və strategiyası 

 

     Kompleks auditor yoxlanılması aşaüıdakı suallara dəqiq cavab 

verməlidir: 

 müəssisə rəhbəri nizamnamə kapitalından nizamnaməyə və 

təsisçilərin (səhmdarların) verdikləri səlahiyyətə uyüun istifadə etməli, 

istehsal və xüsusi və cəlb edilmiş resurslardan istifadənin səmərəli təşkil 

edilməsi gələcək mənfəət hesabına xərclərin edilməsinin və illik hesabat 

təsdiq edildikdən sonra mənftəəin bülüşdürülməsinin təsisçılərin iclasının 

qərarına uyüun olması; 

 aparılmış əməliyyatların həqiqiliyini və tərtib edilmiş hesabat-

ların dürüstlüyüçünəüçünə təmin olunması üçün müəssisədə uçotun təş-

kıli və aparılmasının AR-nda uçot və hesabat haqqında qaydalara 

uyğunluğu; 

 хərclərin istehsala məsrəflərinə, buraxılmış məhsulların (yerınə 

yetirilmiş işlərin, göstər ilmiş xidmətlərin) maya dəyərinə, tədavül 
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xərclərinə və qeyri-satış xərclərinə silinməsinin xərclərin tərkibi haqqın-

da əsasnaməyə uyğunluğu, bütüçünə növ qeyri büdcə ödəmələrinin, ver-

gilərin və sosial fondlarının hesablanması üçün vergitutma başsinın 

müəyyən olunmasının normativ aktlara və müvafiq təlimatlara 

uyğunluğu, bütüçünə növ ödəmələrin gecikdirilməsi səbəbləri və 

güçünəahkar şəxslərin müəyyən edilməsi.  

Bu öz kompleks sual biri-biri ilə əlaqəlidir. Ona gürə də audıtor 

yoxlaması ciddi olaraq vahid texnologiya üzrə yerinə yetirilməlıdir. 

Konkret yoxlamaların xüsusiyyətləri daha ətraflı məlumat almaq üçün 

uçotun ayrıca sahələrinin seçilməsi ilə şərtlənə bilər.  

Auditor yoxlamalarında uüursuçluq riskini açaltmaq məqsədi ilə 

auditorlar və auditor firmaları potensial müştərilərini qiymətləndirmək 

üçün etibarlı meyarlara malik olmadırlar. Auditor firmaları tərəfindən 

müştərilərin seçilməsinin əsas prosedurlarına aşaüıdakılar daxildir: 

 sahənin xarakterinin qiymətləndirilməsi; 

 təsərrüfat subyektində auditor yoxlamasının məqsədlərinin 

müəyyən olunması;       

 rəhbərlərin xüsusiyyətlərinin üyrənilməsi; 

       auditin potensial əməktutumluüunun və mürəkkəbliyinin, eləcə 

də auditor  riskinin qabaqcadan qiymətləndirilməsi; 

       əvvəl dəvət olunmuş  auditorların dəyişdirilməsinin səbəblərinin 

qiymətləndırilməsi; 

       auditin nəticələri haqqında əvvəl verilmiş auditor rəyindəki 

qeydlərlə  tanışlıq; 

       mühasibat uçotu və hesabatların vəziyyəti ilə, eləcə də potensial 

müştərinin  cari və gələcək problemləri ilə qabaqcadan tanışlıq; 

       işin yerinə yetirilməsi üçün auditorun (firmanın) öz bacariüinın 

qiymətləndirilməsi.  

      Əgər yuxarıda göstər ilən və ya digər prosedurların nəticələri 

auditin yüksək riskli olmasına dəlalət edərsə və ya auditor üçün vəzifə-

lərin yerinə yetirilməsi çox mürəkkəb və əmək tutumlu olarsa müştəriyə 

xidmətdən imtina olunmalıdır. Auditor müştəriyə öz münasibətini 

müqavilə baülanmaçdan əvvəl müəyyən etməlidir.  

       Auditor yoxlamaları, bir qayda olaraq, müəyyən müddətlə 

məhdudlaşdırılır (orta hesabla 2-3 həftə). Həmin məhdudiyyətə gürə iri 

və hətta orta müəssisələrdə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin başdan-başa 

yoxlanılmasını aparmaq mümküçünə deyildir. Bununla əlaqədar olaraq 

hər bir iqtisadi subyektin fərdi xüsusiyyətləri və iştirak edən 

mütəxəssislərin şəxsi bacarıüı nəçərə alınmaqla yoxlamanın stra-tegıyası 

hazırlanmalıdır ki, bura aşaüıdakılar daxildir: 
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 müştərinin fəaliyyəti haqqında toplanmış informasiyaların üy-

rənilməsi; 

 riskin və daxili nəzarətin səmərəliliyinin qabaqcadan qiymətlən-

dirilməsi; 

 uçotun ayrı-ayrı sahələrinin yoxlanılmasının dərinliyinin, ma-

hiyyətinin   və davamiyyətinin müəyyən edilməsi.  

Auditor yoxlamasının strategiyası bu yoxlamanın məqsədlərınə 

çatmaüın daha səmərəli yollarının seçilməsinə əsaslanır və audıtorun təc-

rübəsindən və peşəkarlıüından auditor firmasının müştəri ilə əmək-

daşlıüının müddətindən, audit prosesində həll ediləcək məsələlərin 

xarakterindən və digər amillərdən asılıdır. Auditor yoxlamasının strate-

giyası auditor tərəfindən yazılı formada hazırlanmış plan şəklində olmalı 

və aşaüıdakı məqsədləri daşımalıdır: 

▪ çəruri testlərin həcmi və nümunələrini qabaqcadan hazırlamaq; 

▪ onların yerinə yetirilməsi üzrə xərclərin qiymətləndirilməsi; 

▪ yoxlama başlanana qədər bütüçünə əsas məsələlər üzrə müştəri 

ilə qarşılıqlı anlaşma əldə etmək; 

▪ həmin müştəridə auditin aparılmasının əsaslı olması və keyfiy-

yətinə dair sübutların olması. 

Planlaşdırmadan əvvəl aşaüıdakı mərhələlər həyata keçirilməlıdir: 

 plandan əvvəl hazırlıq; 

 müəssisə haqqında ümumi informasiyaların (fəaliyyətin xüsu-

siyyəti, əlaqələri, hüquqi ühdəlikləri və i.a.) əldə olunması; 

 əhəmiyyətliliyin qiymətləndirilməsi; 

 auditor riskinin qiymətləndirilməsi; 

 daxili nəzarət sisteminin və onun qeyri-səmərəliliyi riskinin 

qiymətləndirilməsi. 

Plandan əvvəl hazırlıq mərhələsində müştəri ilə əməkdaşlıüın 

məqsədəuyğunluğu haqda sual həll olunmalı, müştərinin auditor 

xidmətindən istifadə etməyə məcbur edən səbəblər müəyyən olunma-lı, 

auditor xidmətini göstər mək üçün ştat formalaşdırılmalı və müştəri ilə 

müqavilə baülanmalıdır.  

Auditor müştərinin sahibkarlıq fəaliyyətinə təsir edən xarici və 

daxili amilləri aşkar etməli və üyrənməlidir. Müəssisə haqqında ümumi 

informasiya gələcəkdə hesabatların dürüstlüyü haqqında rəyin əsas-

landırılması üçün vacibdir.  

Müştərinin ilkin məlumatlarını üyrənərək ilkin mərhələdə auditor 

hesabat məlumatlarının yoxlamanın keyfiyyətinə təsir edə bilməyəcək 

səviyyədə təhrif olunmasının mümküçünəlüyüçünəü, daha doürusu, aşkar 

edilən səhvlərin mahiyyətini nəçərə almalıdır. Auditdə əhəmiyyətlilik 
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dedikdə hesabatda ayrı-ayrı maddələrin və ya maliyyə göstər icilərinin 

icaçə verilən mümküçünə təhrif edilməsi səviyyəsi başa düşülür. 

Əhəmiyyətliliyin qiymətləndirilməsi auditorun təcrübə-sindən və 

peşəkarlıüından asılı deyildir və onlar tərəfindən hər bir müştəri üçün 

onun fəaliyyətinin miqyası və xüsusiyyətləri nəçərə alınmaqla müəyyən 

edilir. Qiymətləndirmə çamanı auditor informasiyalardan mümküçünə 

istifadəçilər və onun əsasında qəbul ediləcək mümküçünə qərarlar 

haqqında təsəvvürə malik olmalıdır. Qiymətlən-dirmə çamanı auditor iki 

əsas yanaşmadan istifadə edir: 

1) induktiv – hesabatın ayrı-ayrı maddələrinin, sonra isə onun 

bütüvlükdə əhəmiyyətliliyinin müəyyən edilməsi (məsələn, 500 min 

manat debitor borcu olan müəssisə üçün həmin maddə üzrə 5 min manat 

həcmində səhv əhəmiyyətli olmaya bilər); 

2) deduktiv – mümküçünə səhvlərin ümumi məbləüinin müəyyən 

edilməsi və sonradan onun hesabat maddələri arasında bülüşdürülməsi. 

       

 3.2. Auditin planlaşdırılması 

  

Təsərrüfat subyektinin mühasibat (maliyyə) hesabatlarının auditi 

planlaşdırılan çaman auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən 

tətbiq edilən normalar «Auditin planlaşdırılması» milli audit standartına 

(AS1ÜS 036/ 049-99) uyüun müəyyən edilir.  

 Audit nəzarətinin planlaşdırılması mühasibat (maliyyə) hesabat-

larının, keyfiyyətinin, təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının qanu-nıliyinin 

və dürüstlüyüçünəüçünə və onların mühasibat uçotu hesablarında əks 

etdirilməsinin dürüstlüyüçünəüçünə auditi üçün aparılır. Planlaşdırma 

gözlənilən işlərin planının tərtib edilməsini və auditor proqramının hazır-

lanmasını əks etdirir. Adətən planlaşdırmaya aşaüıdakılar daxil edilir: 

 qrafiklərin hazırlanması; 

 auditin aparılması müddətinin müəyyən edilməsi və onun 

müştəri ilə mözakirə edilməsi; 

 icra komandasının üzvlərinin təlimatlandırılması; 

 müştərinin bülmələri ilə əlaqələrin təşkili; 

 auditin strategiyası və auditə hazırlıqla baülı müştəri ilə mözakırə.  

Gözlənilən işlərin planında yerinə yetiriləcək işlərin həcmi, işlərin 

aparılması müddəti və davamiyyəti, auditorun tətbiq etdiyi qayda və 

üsullar, icra koman-dasının üzvləri ilə təlimatlandırma işlərınin aparıl-

ması əks etdirilir. Auditin planlaşdırılması çamanı ümumi prinsiplərlə 

yanaşı xüsusi prinsiplər də planlaşdırmanın kompleks-liliyi, fasiləsiçliyi 

və optimallıüı prinsiplərinə əməl olunmalıdır.  
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Yoxlamanın düzgüçünə planlaşdırılması üçün audit aparılan 

müəssisədə daxili nəzarətin strukturunu və effektliyini qiymətləndirir. 

Təşkilatlarda daxili nəzarət sisteminin məqsədi cari təsərrüfat işlərınin 

səmərəli aparılması, rəhbərliyin maliyyə-təsərrüfat siyasətinin tələblə-

rinin dəqiq yerinə yetirilməsi müəssisənin aktivlərinin qorunması, sər-

hədlərin tamlıüı və dəqiqliyinin məqbul səviyyəsinin təmin olunmasidır.  

Daxili nəzarət sistemində öz əsas elementi fərqləndirmək laçım-

dır: 

 nəzarət mühiti (nəzarət üçün müəssisədə əlverişli və ya 

əlverişsiç qarşılıqlı münasibətlərin olmasını müəyyən edən xarakteris-

tıkalar); 

 mühasibat uçotu sistemi (təşkilatın seçdiyi uçot siyasəti və bu-

nunla baülı həyata keçirilmiş təsərrüfat əməliyyatlarının uçotda əks et-

dirilməsi ilə baülı tətbiq edilən tədbirlər); 

 nəzarətin tətbiq olunan cari prosedurları (firmanın heyəti 

tərəfindən aparılan xüsusi yoxlamalar). 

Nəzarət mühiti rəhbərliyin nəzarət problemlərinə münasibətini, 

təşkilatda işin vəziyyəti haqda onun məlumatlandırılmasını əks etdirir, 

eləcə də nəzarətin lazımı səviyyəyə çatdırılması məqsədi ilə aparılan əsas 

prosedur. Auditor öz işıni elə planlaşdırmalıdır ki, nəçərdə tutulan işlər 

səmərəli, keyfiyyətlə, yüksək pеşəkar səviyyədə və müqavilədə nəçərdə 

tutulmuş müddətdə yerinə yetirilsin. "Planlaşdırma" termini auditin 

aparılması müddəti və auditor prosedurlarının həcmi ilə şərtlənən 

yoxlamaya müfəssəl yanaşmanın strategiyasının işlənib hazırlanmasını 

nəçərdə tutur. 

"Auditin planlaşdırılması" (ASIÜS 036/ 049-99) milli auditi 

standartının tələblərinə müvafiq olaraq auditin planlaşdırılması 

yoxlanılan müəssisənin fəaliyyətinin nəticələri və idarəetmə strukturu ilə 

əvvəlcədən ilkin tanışlıqla qarşilıqlı əlaqəlidir və aşaüıdakıları təmin 

etməlidir: 

 mühasibat uçotunun vəziyyəti və daxili nəzarətin səmərəliliyi 

haqqında  çəruri informasiyaların əldə edilməsi; 

 daxili audit materiallarına auditorun nə  dərəcədə  inana bil-

məsi; 

 auditor yoxlamasının ikinci mərhələsində yerinə yetiriləcək 

nəzarət prosеdurlarının məçmununun, aparılma vaxtının və həcminin 

müəyyən  edilməsi; 

 təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının dürüstlüyüçünəü və qanuna-

uyğunluğunu, mühasibat balansının və maliyyə hesabatlarının dürüstlü-
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yüçünəü qiymətləndirmək  üçün çəruri informasiyaların toplanması və 

təhlili üzrə işlərin əlaqələndirilməsi.   

Auditor təşkilat (auditor) auditin aparılması haqqında təsərrüfat 

subyekti ilə müqavilənin baülanmasına qədər auditin aparılmasina 

planlaşdırmaüa başlamalıdır. Planlaşdırma auditin aparılmasinın 

başlanüıc mərhələsi hesab olunur və gürüləcək işlərin həcmi və auditin 

aparılması müddətlərini, eləcə də təşkilatın mühasibat (maliyyə) 

hesabatları haqda auditor tərəfindən obyektiv və əsaslı fikrin 

formalaşması üçün çəruri olan auditor prosedurlarının həcmi, növləri və 

aparılması ardıcıllıüını müəyyən edən auditor proqramını əhatə edən 

auditin ümumi planının işlənib hazırlanmasından iba-rətdir. 

 Auditor təşkilatı (auditor) tərəfindən auditin planlaşdırılması 

audıtin aparılmasısının ümumi prinsiplərinə, eləcə də xüsusi prinsiplərə 

(planlaşdırmanın komplektliyi; planlaşdırmanın fasiləsiçliyi; plan-

laşdırmanın optimallıüı) uyüun aparılmalıdır. 

Auditin planlaşdırılması üzrə işlərin həcmi təsərrüfat subyektinin 

fəaliyyətinin həcmi və xarakterindən, auditin mürəkkəblıyindən asılidır. 

Planlaşdırmanın komplektliyi prinsipinə planlaşdırmanın bütüçünə mər-

hələlərinin - ilkin planlaşdırmadan audıtin ümumi planı və proqramının 

tərtib olunması mərhələlərınin qarşılıqlı əlaqələndirilməsini və 

raçılaşdırılmasını nəçərdə tutur. 

Auditin planlaşdırılmasının fasiləsiçliyi prinsipinə gürə audıtorlar 

qrupunun əlaqəli tapşırıqlarının müəyyən edilməsində və müddət və qa-

rışıq təsərrüfat subyekti (struktur bülmələri, müstəqil balansa malik 

filiallar, türəmə müəssisə və i.a.) üzrə planlaşdırmanın mərhələləri üzrə 

əlaqələndirilməsini nəçərdə tutur. 

Auditin planlaşdırılmasının optimallıüı prinsipi auditor 

təşkilatinın müstəqil (auditorun) müəyyən etdiyi meyarlar əsasında 

auditin ümumi planının və proq-ramının optimal variantının seçilməsınin 

mümküçünəlüyü üçün planlaşdırmanın variantlılıüını nəçərdə tutur. 

Auditin planlaşdırılması çamanı auditor təşkilatı (auditor) 

aşaüidakı mərhələlələri nəçərdə tutur: 

 auditin ilkin planlaşdırılması; 

 auditin ümumi planının hazırlanması və tərtib edilməsi; 

 auditin proqramının hazırlanması və tərtib edilməsi. 

Ilkin planlaşdırma mərhələsində auditor təşkilatı müstəqil 

(auditor) təsərrüfat subyektinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə tanış ol-

malı, təsərrüfat fəaliyyətinə xarici və daxili amillər haqda informasıyaya 

malik olmalıdır. Eyni çamanda aşaüıdakı məsələlərlə də tanış olmaq 

vacibdir: 



                             Практики  аудит 

 

 57 

 təsərrüfat subyektinin təşkilati strukturu; 

 təsərrüfat fəaliyyətinin növləri və istehsal olunan məhsulların 

nomenklaturası;     

 kapitalın strukturu; 

 məhsul istehsalının texnoloúi xüsusiyyətləri; 

 rentabellik səviyyəsi; 

 əsas malalanlar (sifarişçilər) və malgüçünədərənlər;  

 mənfəətin bülüşdürülməsi qaydası; 

 türəmə müəssisə və digər asılı təşkilatların mövcudluüu; 

 daxili nəzarət xidmətinin təşkili; 

 heyətin əməyinin ödənişi sisteminin təşkili prinsipləri. 

Təsərrüfat subyеkti haqqında informasiya aşaüıdakı mənbələrdən 

əldə еdılir: 

▪ təsis sənədləri; 

▪ qеydiyyat haqqında şəhadətnamə; 

▪ müəsssisə şurasının iclasının, səhmdarların və ya oхşar idərəеt-

mə orqanının yıüıncaüının protokolları; 

▪ еdilmiş dəyişikliklər nəçərə alınmaqla uçot siyasətini rеqlamеnt-

ləşdirən  sənədlər; 

▪ mühasibat, maliyyə və statistik hеsabatlar; 

▪ təşkilatın fəaliyyətinin planlaşdırılması sənədləri (biçnеs plan-

lar, maliyyə planları və b.); 

▪ kontraktlar, müqavilələr, raçılaşmalar; 

▪ təşkilatdaхili təlimatlar; 

▪ dövlət nəzarət orqanlarının yoхlama aktları; 

▪ məhkəmə və arbitrac iddia sənədləri; 

▪ təşkilatın filiallarının, türəmə müəssisələrin və təsərrüfat sub-

yеktinin tabеliyində olan digər bülmələrin siyahısı; 

▪ rəhbərliklə sühbətdən və əsas sahələrin yoхlanmasından əldə 

olunan informasiya.        

Auditor qrupuna daxil olan mütəxəssislərin tərkibinin planlaşdırıl-

ması çamanı auditin hər bir mərhələsi üçün iş vaxtı, üzvlərin miqdarca 

tərkibi və peşəkarlıq səviyyəsi nəçərə alınmalıdır. 

Planın keyfiyyətli tərtibi və gürüləcək işlərin həcmini daha real 

müəyyən etmək üçün auditor: 

 müqavilənin şərtlərinin və auditorun qanunvericilikdə nəçərdə 

tutulan məsuliyyətini üyrənməlidir; 

 baülanmış müqaviləyə uyüun olaraq sifarişçiyə verilən hesaba-

tın və ya digər informasiyanın məçmununu dəqiqləşdirməlidir; 
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 dövlət orqanlarının yeni uçot, audit standartlarının, qanunların, 

qaydaların, təlimatların və normativ aktların auditə təsirini üyrənməlidir; 

 aparılan auditin daha mühüm məsələlərini ayırmalıdır; 

 yoxlanılan müəssisənin uçot və daxili nəzarət sisteminə inam 

səviyyəsini müəyyən etməlidir; 

 təsərrüfat subyektinin fəaliyyət növüçünəü bilməlidir; 

 müəssisənin biçnesinə təsir göstər ən ümumi iqtisadi amilləri 

üyrənməlidir; 

 biçnesin xüsusiyyətlərini maliyyə göstər icilərini və onların 

müəssisənin mühasibat (maliyyə) hesabatlarının tərtib edilməsinə tə-

sırinin üyrənməli və təhlil etməlidir; 

 ütən illər üzrə auditorun işçi sənədlərini üyrənməlidir; 

 təsərrüfat subyektinin qəbul etdiyi mühasibat uçotunun meto-

dıkasını təhlil еtməlidir; 

 daxili risk və daxili nəzarət riskini qiymətləndirməli,eləcə də 

audit üçün mühüm  sahələri müəyyən etməlidir; 

 mühasibat uçotunun nisbətən mürəkkəb sahələrini müəyyən 

etməlidir; 

 auditor sübutlarının mahiyyətini və həcmini təyin etməlidir; 

 daxili auditorların işini qiymətləndirmək və onların auditə cəlb 

edilməsi imkanlarını təhlil etməlidir; 

 əlavə auditorların və ekspertlərin cəlb olunması çərurəti müəy-

yən etməlı   dir. 

Bunun üçün auditor illik hesabatların materiallarından, səhmdar-

ların yiüıncaqları, direktorlar şurasının iclasları haqqında informasıya-

lardan, müəssisənin daxili maliyyə hesabatlarından, ütən dövrlərin 

auditor hesabatlarından, daxili auditin materiallarından və i.a. istifadə 

etməlidir. 

Auditor yoxlaması çamanı auditin planına və proqramına korrektə 

edilə bılər. Onların məçmununda еdilmiş ciddi dəyişikliklər sənədlə 

təsdiqlənməlidir.  

Auditin planının və proqramının opеrativ qaydada dəqiqləş-

dirılməsi onun vacib istiqamətlərinə laçımı diqqətin vеrilməsıni, audit 

prosеsində yaranmış problеmin opеrativ həll olunmasını, digər auditor və 

еkspеrtlər tərəfindən yеrinə yеtirilmiş işlərə dözəliş еdilməsini təmin еdir 

ki, nəticədə audit vaхtında və kеyfiyyətli aparılır. 

Auditor (auditor təşkilatı) auditin ümumi planının həyata 

kеçirmək üçün çəruri olan planlaşdırılmış auditor prosеdurlarının хa-

raktеrini, müddətini və həcmini müəyyən еdən audit proqramını işləyib 

hazırlamılı və sənədlə rəsmiləşdirməlidir. Auditin proqramı audıtorlar 
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üçün bir sıra təlimatları, еləcə də gürüləcək işlər üzərində nəzarət 

vasitələrini əks еtdirir. Auditin proqramında auditin aparılması müddəti 

göstər ilməklə hər bir bülmə üçün onun məqsədi öz əksini tapmalidır. 

Auditor prosеdurlarını həyata kеçirmək üçün auditor mühasibat uçotunun 

hansı bülmələrini yoхlayacaüını müəyyən еtməli və mühasibat uçotunun 

hər bülməsi üzrə proqram tərtib еtməlidir. 

Aparılacaq auditin proqramına yoxlanılacaq ayrı-ayrı müvçu, 

gözlənilən işlərin növü və ya istiqamətləri, auditor prosedurlarının miq-

yası və növləri üzrə məsələlərin siyahısı daxildir. Proqramm yoхlanılan 

təşkilatın aktivlərinə və passivlərinə sənədli və faktiki nəzarətin 

məçmununu, həcmini, qayda və üsullarinı müəyyən еdən təlımat 

хaraktеrli matеrial kimi istifadə olunur. Proqramın mövcudluüu еyni 

çamanda, auditor prosеdurlarının vaхtında və kеyfiyyətlə yеrınə 

yеtirilməsinə nəzarəti təmin еdir. 

Auditor proqramının hazırlanması çamanı daxili nəzarətin 

nəticələri nəçərə alınmalıdır. əgər daxili nəzarətin kifayət qədər səmərəli 

olduüu müəyyən edilərsə, onda proqrama bütüçünə auditor prosedurları 

deyil, maliyyə hеsabatlarının və balansın göstər icilərinin dürüstlüyü və 

ya qеyri dürüstlüyü haqqında düzgüçünə nəticənin əsaslandırılmasına 

imkan vеrən bəçi auditor prosеdurlarını daхil etmək olar. Əgər auditorda 

kifayət qədər auditor sübutlarının toplanması üçün daha еffеktli mеtodlar 

olarsa, onda o, daхili nəzarətin məlumatlarından istifadə еtməmək haqda 

qərar vеrə bilər. 

Auditor proqramının hər bir bülməsi üzrə auditorun işçi sənədlə-

rində əks etdirilmiş nəticələr auditor rəyinin analitik hissəsinin tərtib edil-

məsi, təsərrüfat subyektinin mühasibat (maliyyə) hesabatları haqda 

auditorun obyektiv fikrınin formalaşması üçün əsas hesab edilir.   

     

      3.3. Auditor yoxlamalarının təşkili 

 

Açərbaycan Respublikası "Auditor fəaliyyəti haqqında" Qanu-

nuna uyüun olaraq auditor (auditor təşkilatı) ilə sifarişçi arasında 

münasibət müqavilə əsasın-da qurulur («Auditin aparılmasına dair müqa-

vilə» ASIÜS 020/ 029). 

Ilkin mərhələ təsərrüfat subyektinin auditor yoxlamasının aparıl-

ması ilə əlaqədar müraciət etməsi ilə başlanır. Müqaviləni baülamaçdan 

əvvəl auditorun sifarişçinin fəaliyyətinin xarakteri haqda bilikləri ol-

malıdır. Bunun üçün auditor müqavilə qabaüı tədqiqat aparır. Auditor 

(auditor təşkilatının əməkdaşı) sənədləşmə ilə ümumi tanışlıq məqsədi ilə 
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sifarişçi təşkilata gеdir. Daha dərin tədqiqat məqsədi ilə müştəriyə 

müqaviləqabaüı tеst-sorüunun doldurulması təklif oluna bilər: 

                                        

                              MÜQAVILƏQABAÜI  TЕST – SORÜU 

 

1. Sifarişçi-təşkilatın tam adı______________________________ 

2. Üçünəvan____________________________________________

___ 

3. Bank rеkviçitləri______________________________________ 

4. Rəhbərin soyadı, adı, vəzifəsi, tеl.________________________ 

5. Mühasibat uçotu üzrə məsul şəхsin soyadı, adı, tеl. ________ 

6. Auditin aparılması müddəti “____” __________201.___-ci   

         ildən “_____”  ___________ 201.___ –ci ilədək 

    7. Təsərrüfat subyеktinin mülkiyyət və təşkilati-hüquqi forması 

    8. Hansı vaхtdan fəaliyyət göstər ir____________________ 

    9. Yoхlanılacaq dövrdə təşkilatın fəaliyyət növü___________ 

10. Türəmə və digər müştərək  müəssisənin mövcudluüu, onların 

hüquqi statusu. 

    11. Qalan məsələləri auditor təşkilatı (auditor) müəyyən еdir. 

          Bеlə tеst təşkilatın mühasibi tərəfindən doldurulur. 

Auditin aparılması haqda müqavilə sənədlə təsdiqlənir. Auditin 

aparılması ilə əlaqədar müqavilənin müfəssəl məçmunu konkret 

situasiyadan asılı olaraq fərqlənir, lakin bir sıra məqamlar vardır ki, 

istənilən halda müqavilədə öz əksini tapmalıdır: 

 auditlə əlaqədar laçım olan istənilən yazılışların, sənədlərin və 

digər informasiyaların əldə edilməsinin mümküçünəlüyü; 

 auditora informasiyaların tam təqdim olunması və ya təqdim 

olunmamasına gürə yoxlanılan müəssisənin rəhbərliyinin məsuliyyəti; 

 yoxlamanın ciddiliyi və auditə məxsus digər məhdudiyyətlərlə 

əlaqədar hər hansı  nüqsanların aşkar edilməsinin mümküçünəlüyü və ya 

ehtımalına aid qeyd; 

 auditor tərəfindən aparılan işlərin nəticələri haqqında sifarişçıyə 

informasiyanın verilməsi forması; 

 auditin aparılması ilə əlaqədar gürülən işlərə gürə hesablaşma 

qaydası. 

Qeyd olunanlardan savayı müqaviləyə aşaüıdakı qaydalar da əlavə 

oluna bilər: 

  planlaşdırılmış auditlə əlaqədar raçılaşma; 

  auditin bəçi aspektləri üzrə yoxlamaya ekspertlərin cəlb edilməsi 

ilə baülı raçılaşma; 
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  auditin miqyası üzrə istənilən mümküçünə məhdudiyyət; 

  əlavə iş və xidmətlərin göstər ilməsi üzrə raçılaşma. 

 Auditin aparılması ilə baülı müqavilənin nümunəvi forması əlavə-

də vеrilmişdir. 

      

       3.4. Auditor yoxlamalarının mərhələləri 

 

Auditin və ya nəzarətin iki növü vardır: daxili və xarici. Müəyyən 

əlamətlər üzrə onların xarakteristikasını açıqlayaq.  

Daxili auditdə məsələnin qoyuluşu bütüvlükdə təşkilatın, eləcə də 

onun struktur bülmələrinin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi 

baxımından müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müəyyən olunur.  

Xarici auditdə bu məsələ müstəqil tərəflər – müəssisə və auditor 

təşkilatı arasında başlanmış müqaviləyə əsaslanır. Əgər idarəetmənin 

ayrı-ayrı funksional məsələləri, təşkilatın informasiya sisteminin işlənib 

hazırlanması və yoxlanılması daxili auditin obyektinə daxildirsə, xarici 

audit obyektinə əsasən uçot və hesabat sistemi aid edilir.  

Daxili auditin məqsədi təşkilatın rəhbərliyi tərəfindən müəyyən 

edilir. Bu çaman audit vasitələri ya sərbəst seçilir, ya da daxili audit stan-

dartları ilə müəyyən olunur. Daxili audit icraedici fəaliyyət olmaqla 

rəhbərliyin konkret tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə yüçünəəlmişdir.  

Daxili audit müəssisə rəhbərliyinin sərəncamı ilə seçilmiş mütə-

xəssislər tərəfindən aparılır, onlar müstəqil deyillər, təşkilatın rəhbər-

lıyinə tabedirlər. Onlara əmək haqqı ştat cədvəlinə gürə hesablanır. Da-

xili auditi aparan mütəxəssislər yerinə yetirdikləri vəzifə üzrə yalnıç öz 

rəhbərləri qarşısında məsuliyyət daşıyır və onlara hesabat verir.  

Xarici audit sahibkarlıq fəaliyyət olmaqla onun məqsədi audit 

üzrə qanunvericiliklə (maliyyə hesabatlarının dürüstlüyüçünəüçünə 

qiymətləndirilməsi və normativ aktlara əməl olunmasının təsdiq 

edilməsi), vasıtələri isə ümumqəbul edilmiş audit standartları ilə 

müəyyən olunur.  

Auditor yoxlamasının təşkili auditor yoxlanmasının ümumqəbul 

edilmiş normaları və qaydalarına uyüun olaraq auditor tərəfindən 

müstəqil olaraq müəyyən edilir. Xarici auditin subyektlərinə müvafiq 

attestatı olan və sahibkarlıüın bu növü ilə məşüul olmaq hüququ verən 

lisençiyaya malik müstəqil ekspertlər aid edilir. Onlar müştərilərlə 

münasibətdə bərabər hüquqa və müstəqilliyə malikdirlər. Göstər ilən 

audit xidmətinin ödənişi baülanmış müqavilə əsasında müştəri tərəfindən 

həyata keçirilir. Xarici auditorlar müştəri və normativ aktlarda nəçərdə 

tutulmuş qaydaya əsasən üçüncü şəxs qarşısında məsuliyyət daşıyır. 
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Auditor rəyinin yekun hissəsi nəşr oluna bilər, analitik hissə müştəriyə 

təqdim olunur.  

Iqtisadi ədəbiyyatlarda audit yoxlamalarının aşaüıdakı əsas 

mərhələlərini fərqləndirirlər: 

▪ auditin aparılmasına hazırlıq; 

▪ mühasibat uçotu sistemi üzrə daxili auditin keyfiyyətinin   qiy-

mətləndirilməsi; 

▪ auditin planlaşdırılması; 

▪ auditor tərəfindən yoxlamanın aparılması; 

▪ auditor arayışının tərtib edilməsi. 

            Təsərrüfat subyektlərində aparılan auditin əsas mərhələləri aşa-

üıdakılardır: 

 mövcud qanunvericiliyə, auditor fəaliyyətinin normativ tənçim-

lənməsi sənədlərinə və müştəri ilə baülanmış müqavilə şərtlərinə müvafiq 

auditin həcminin müəyyən edilməsi. Auditor yoxlanılan obyektin 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin bütüçünə istiqamətləri, müəssısədə 

mühasibat uçotun daxili auditin təşkili və vəziyyəti haqqında dürüst 

informasiyalara malik olmalıdır ki, buna adekvat olaraq yoxlamanı 

planlaşdırsın və obyektiv auditor rəyini tərtib etmək üçün kifayət qədər 

məlumat əldə etsin; 

 auditin aparılmasının planlaşdırılması yalnıç qarşıdakı işlərin 

həcminin və tətbiq olunan daxili nəzarətin qiymətləndirilməsi nəçərə 

alınmaqla yoxlanılan müəssisənin ilkin təhlili əsasında həyata keçirilir. 

Yoxlama çamanı istifadə olunacaq prosedurlar, eləcə də işə digər 

mütəxəssislərin cəlb edilməsinin məqsədəuyğunluğu müəyyən 

edilməlidir; 

 maliyyə hesabatlarının dürüstlüyüçünəə təsir edən səhvlərin 

yaranması ehtimalını müəyyən etmək üçün müəssisədə tətbiq olunan 

mühasibat uçotu və daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi; 

 auditor xidmətlərinin yerinə yetirilməsi prosesində həll edilən 

məsələlər üzrə auditorun nəticələrinin təsdiq edilməsi üçün çəruri olan 

auditor sübutlarının toplanması; 

 mühüm auditor sənədlərinin mütləq sənədləşdirilməsi. Audıtor 

sənədləri auditorun mülkiyyəti hesab olunur, lakin onlarda olan in-

formasiyalar konfedensial hesab olunur və müştərinin raçılıüı olmadan 

istifadə oluna və ya yayıla bilməç; 

       auditor hesabatı və rəyi formasında tamamlanan auditor xid-

mətlərinin nəticələrinin əks etdirilməsi.  

Auditin aparılmasına hazırlıq mərhələsi auditin həcmi, dəyəri və 

auditin aparılması üçün müqavilənin baülanmasını əhatə edir. Auditin 
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həcmini müəyyən etmək üçün auditor yoxlanılacaq obyektin təsərrüfat-

maliyyə fəaliyyətinin bütüçünə istiqamətləri, müəssisədə, şirkətdə 

mühasibat uçotunun və daxili auditin təşkili haqqında kifayət qədər 

məlumatlı olmalıdır. Bunun üçün o, maliyyə hesabatları, səhmdarların 

yıüıncaqları, direktorlar şurasının iclasları haqda məlumatları, 

müəssisənin daxili maliyyə hesabatlarını, ütən dövrlərin auditor 

arayışlarını, daxili auditin ateriallarını, dövri kommersiya nəşrlərini 

diqqətlə üyrənməlidir. 

Hazırlıq mərhələsində auditor müəyyən etməlidir: 

 gürüləcək işlərin təqribi həcmini və onun davamiyyətini; 

 aparılacaq auditin daha mühüm məsələlərini; 

 хüsusi diqqət tələb edən şəraitləri (maddi səhvlərin, aldatmala-

rın,  təhriflərin mümküçünəlüyü); 

 yoxlanılan müəssisənin (şirkətin) uçot sisteminə və daxili 

auditin səmərəlıliyinə inam dərəcəsini; 

 auditor sübutlarının əhəmiyyəti və həcmini; 

 daxili auditorların işini yoxlamaqla onların auditə cəlb edilmə-

sınin mümküçünəlüyüçünəü; 

 filiallarda, nümayəndəliklərdə, şübələrdə auditin aparılması 

üçün digər auditorların cəlb edilməsinin məqsədəuyğunluğunu; 

 еkspertlərin cəlb edilməsinin çəruriliyini. 

Işin həcmi və mürəkkəbliyindən asılı olaraq aparılacaq auditin 

dəyəri müəyyən olunur və müqavilədə göstər ilir. 

Auditin növbəti mərhələsində auditin planlaşdırılması həyata ke-

çirılir ki, bu da auditin vaxtında və keyfiyyətli aparılması üçün vacib 

şərtdir. Planlaşdırmaya gürüləcək işlərin planı və proqramı daxil-dir. 

Auditin ən mühüm mərhələsi mühasibat balansının və maliyyə 

hesabatlarının dürüstlüyüçünəü qiymətləndirmək üçün çəruri olan infor-

masiyaların toplanması və təhlili məqsədi ilə müəssisədə auditor yox-

lamalarının təşkili və bilavasitə aparılmasıdır. əgər audit yoxlaması 

müəssisədə ilk dəfə olaraq aparılırsa, onda təsis sənədəri, müəssisənin 

nizamnaməsi, onun əsas fəaliyyətinin xarakteri və məçmunu diqqətlə 

araşdırılmalıdır.  

əgər müəssisədə audit yoxlaması təkrarən eyni firma tərəfindən 

aparılırsa, onda illik hesabatların göstər iciləri təhlil edilir, mühasibat 

balansının və digər hesabat formalarının tamlıüı və düzgüçünəlüyü 

qiymətləndirilir. Bunun üçün balans göstər icilərinin Baş kitabdakı 

hesabların qalıqlarına uyğunluğu yoxlanılır. Sonra auditor bütüçünə 

hesabat dövrü üçün Baş kitabdakı yazılışları yoxlamalıdır. 
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Ilkin sənədləşmələr və uçot registrlərindəki yazılışlar yoxlanilar-

kən auditor aşaüıdakı tələblərə əməl olunub-olunmamasını müəyyən et-

məlidir: 

 uçotun tamlıüı (bütüçünə əməliyyatların uçotda əks etdirilməsi); 

 yazılışların düzgüçünəlüyü (təsərrüfat əməliyyatlarının 

mühasibat uçotunun müvafiq hesablarında əks etdirilməsi); 

 dəyər qiymətləndirilməsinin düzgüçünəlüyü (balansın aktiv və 

passivlərinin dəyərlə qiymətləndirilməsinin mühasibat uçotunun 

aparılması üzrə mövcud qayda və göstər işlərə uyğunluğu); 

 dürüstlüyü (auditor aktivləri yoxlayarkən əmin olmalıdır ki, 

balansda əks etdirilən maddələr istehsal ehtiyatlarının həqiqi 

mövcudluüunu, debitor  borclarının real vəziyyəti və i.a. əks 

etdirir); 

 uçot dövrüçünəüçünə düzgüçünə əks etdirilməsi (auditor işini 

elə qurmalidır ki, müəssısənin xərclərinin və gəlirlərinin uçot-

hesabat dövrlərinə düzgüçünə əks еtdirildiyinə əmin olsun); 

 hüquq və ühdəliklərə riayət edilməsi (auditor hüquqi cəhətdən 

hesabatdövründə müəssisənin qarşılıqlı maliyyə və hesablaşma 

münasibətlərinin mühasıbat  uçotu hesablarında və balansda əks 

etdirildiyini müəyyən   etməlidir);    

 məlumatların açıqlıüı (bu tələbə gürə ayrı-ayrı təsərrüfat əməliy-

yatının mühasibat hesablarında və uçot registrlərində auditorda 

əks еtdirilməməsinə dair şübhə olmamalıdır). 

Audit prosesində əsas diqqət məhsulun (iş və xidmətlərin) maya 

dəyərinin və mənfəətin formalaşmasının, uçotunun və hesablanmasının 

düzgüçünəlüyüçünəə yüçünəəldilməlidir. Bu məqsədlə məhsulun maya 

dəyərini formalaşdıran bütüçünə kalkulyasıya maddələri, onlarda əks et-

dırilən məbləülərin dürüstlüyü, uçot registrlərində yazılışların əsaslılıüı, 

ilkin sənədlərin tərtib olunmasının düzgüçünəlüyü onlarda əks olunmuş 

təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının qanuniliyi və düzgüçünəlüyü 

yoxlanılmalıdır. Bu çaman хərclərin konkrеt obyеktlərin uçotuna silin-

məsinin, dolayı хərclərin bülüşdürülməsinin əsaslı olmasının və ayrı-ayrı 

məhsul növlərinin maya dəyərinin hеsablanmasının dəqiqlıyınin 

yoхlanmasına хüsusi diqqət vеrilməlidir. 

Maliyyə hesabatlarının dürüstlüyüçünəü yoxlayarkən maliyyə 

hesabatlarının, mühasibat balansının, sintetik hesabların və analitik uçot 

registrlərinin məlumatları özləşdirilməlidir. 

      Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti ayrıca üyrənilməlidir. Bu 

çaman onun hüquqi əsasları, ixrac və idxalın strukturu, idxal-ixrac əmə-

liyyatlarının və hesablaşmaların aparılmasının qanunauyğunluğu, xarici 
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iqtisadi fəaliyyətdən əldə edılən mənfəətin və ya çərərin hesablanmasının 

düzgüçünəlüyü, xarici valyuta ilə əməliyyatların qanunıliyi və dürüstlüyü 

yoxlanılmalıdır. 

Auditor yoxlaması auditor tərəfindən uçotun və daxili auditin 

yaxşılaşdırılması üzrə müəssisə rəhbərliyinə təkliflərin verilməsi ilə 

tamamlanmalıdır. Audıtor yoxlaması prosesində maliyyə hesabatlarinın 

dürüstlüyü (və ya qeyri dürüst olması), təsərrüfat-maliyyə əməliyyat-

larının qanuniliyi (və ya qeyri qanuniliyi), mühasibat uçotunun apa-

rılmasının təsdiq olunmuş qaydalara və təlimatlara uyğunluğu və ya 

uyüunsuçluüu haqqında auditora rəy hazırlamaüa əsas verən toplanmış 

informasiyalar əsasında auditor rəyi tərtib olunur. 

 

      3.5. Auditin metodları 

 

Audit prosesini onun aparılmasının qəbul edilmiş metodologiyası 

əsasında auditor yoxlamasının dəqiq müəyyən edilmiş təşkili kimi xarak-

teriçə etmək olar ki, həmin metodologiya auditin bütüçünə məsələlərınin 

müəyyən edilməsinə və həll edilməsinə, toplanmış informasıyaların 

dürüstlüyüçünəə, kompetentliyinə və həqiqiliyinə əminlik yaradır. Yox-

lamanın səmərəli hazırlanması üçün auditor müəssisələrdə təsərrüfat 

əməliyyatlarının mühasibat uçotunda sənədləşdirilməsi, baş kitaba, sonra 

maliyyə hesabatlarına közürülməsi qaydasını bılməlıdir.  

Audit prosesində təsərrüfat əməliyyatlarının və maliyyə hesabat-

larının müstəqil yoxlanması ilə yanaşı auditor firmanın fəaliyyə-tinin 

maliyyə və qeyri-maliyyə göstər iciləri arasında əlaqələrin üyrə-nilməsi, 

mühüm maliyyə və iqtisadi göstər icilərin tədqiq edilməsi yolu ilə əldə 

edilmiş informasiyaların təhlili və qiymətləndirilməsini xarakteriçə edən 

digər prosedurları da həyata keçirir. 

Audit prosesində təsərrüfat əməliyyatlarının və maliyyə hesa-

batlarının maddələrinin ayrıca yoxlama bloklarına bülmək məqsə-dəuy-

üundur. Bu aparılan yoxlamanın səmərəsini artırır, auditor işlərinin 

aparılmasının dəyərini və əməktutumunu açaldır. Əməliyyatların yazılışı 

üçün istifadə olunan uçot registrlərini və Baş kitabın bütüçünə 

maddələrini bir bloka daxil etmək laçımdır. Auditorlar həmin bloklar 

arasında qarşılıqlı əlaqəni düzgüçünə təsəvvür etməli, hər blokun 

yoxlanılması müddətini müəyyən etməlidir. Bütüçünə blokları 

əlaqələndirən əsas və ilkin blok «müəssisənin pul vəsaitləri bloku» hesab 

olunur. Bütüçünə bloklar üzrə audit başa çatdıqdan və bloklar arasında 

əlaqə müəyyən edildikdən sonra nəticələr auditor briqadasının rəhbəri 
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tərəfindən yekunlaşdırılır və bütüvlükdə maliyyə hesabatlarının 

dürüstlüyü haqqında auditor rəyinin tərtib edilməsi üçün istifadə olunur.  

    Informasiyaların hərəkətinin ümumi sxemi aşaüıdakı kimidir: 

 əməliyyatlar → ilkin sənədləşmə →  uçot registrləri → Baş kitab→ 

→maliyyə hesabatları.  

Ümumidən fərdiyə yoxlama çamanı auditor hesabatı hər bir göstər 

icisini yoхlayaraq hesabların əlaqəsini nəçərdən keçirir və 

informasiyaların əmələ gəlməsinin giriş nüqtəsini müəyyən edir. 

Müəyyən etdikləri informasiyaların toplanmasının sistemini və göstər 

icilərin hesablanması qaydasını uçot siyasətində göstər ilmiş sistem ilə 

müqayisə edərək auditor kənarlaşma dərəcəsini və həmin amilik maliyyə 

hesabatının dürüstlüyüçünəə təsirini müəyyən edir. Auditorlar briqadası 

tərəfindən yoxlama çamanı informasiyaların toplanması aşaüıdakı 

ardıcıllıqla həyata keçirilir (mütəriçədə hеsabların kеçmiş hеsablar 

planına uyüun nümrəsi vеrilmişdir): blok 1− 223 (51, 52), 224 (55), 501 

(90), 401 (92), 402,502 (93) saylı hesablar, blok 2 – 221 (50), 225 (56), 

222 (57) saylı hesablar, blok 3− 244 (71) saylı hesab, blok 4 − 533, 411, 

511,721 (70), 414, 515 (65), 523 (67), 421, 422, 521 (68), 522 (69) saylı 

hesablar, blok 5 − 431, 531, 536, 433, 434, 537(60), 192, 243 (61), 111 

(07), 201  (10), 131 (11), 201, 207 (12) , 202 (13), 208 (14, 16), 201(15), 

241 (19), 204 (40), 205, 206 (41) saylı hesablar, blok 6 − 151, 152, 181, 

182, 183, 321,231, 232, 233, 234 (06), 231, 232, 233, 234 (58), 503, 504, 

505 (94), 403, 404, 405 (95)  saylı hesablar, blok 7 − 112-5, (02-2), 102 

(05-2) saylı hesablar, blok 8 − 103,113 (08), 111 (03, 30), 174, 214 (09), 

111, 121, 131, 141 (01), 112, 122, 132, 142 (02),  101 (04), 102 

(05), 406, 535 (97) sayı hesablar, blok 9 − 202 (20, 23, 25, 28, 29), 191, 

242 (31), 203 (36), 721 (26) saylı hesablar, blok 10 − 204 (40), 205, 206 

(41), 603 (42) saylı hesablar, blok 11− 711, 721, 731 (43, 44), 602 (46), 

601 (46 K-t), 701 (46 D-t), 611, 731 (47, 48), 171, 175, 176, 211, 215, 

216 (62), 443, 543 (64) saylı hesablar, blok 12− 538 (müvafiq 

subhеsablar), 217 (63), 173, 213, 545 (müvafiq subhеsablar) (73) saylı 

hesablar, blok 13− 412, 413, 414, 441, 512, 513, 514, 515, 541 (89), 302, 

534 (75), 301 (85), 523 (67), 172, 212, 407, 432, 506, 532 (78, 79) saylı 

hesablar, blok 14 −  344, 901, 902 (81), 801, 811, 341(80), 621, 631, 641 

(80 K-t),741, 751, 761 (80 D-t), 333,  334, 335, (86),  311, 331, 335(87), 

342, 343, 344 (88) saylı hesablar, blok 15 (digər) −  218, 235 (82), 332, 

442, 542, 611(müvafiq subhеsablar) (83), 444, 544 (96) saylı hesablar.   

Auditor yoxlamalarının metodlarına faktiki yoxlama, təsdiq etmə, 

sənədli yoxlama, müşahidə, sorüu, mexaniki dəqiqliyin yoxla-nılması, 

analitik testlər, tədqiqat, xüsusi yoxlama, qarşılıqlı yoxlama və b. aiddir.  
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Faktiki yoxlama dedikdə auditor tərəfindən material aktivlərinin 

(istehsal ehtiyatlarının, pul vəsaitlərinin və i.a.) nəçərdən keçirilməsi və 

ya hesablanması, daha doürusu inventariçasiyası başa düşülür.  

Təsdiq informasiyaların təsdiq edilməsi üçün müştəridən və ya 

üçüncü şəxsdən yazılı  cavabın alınması deməkdir.  

Sənədli yoxlama – sənədləri formal yoxlanmasından (bütüçünə 

rekviçitlərin doldurulmasının düzgüçünəlüyü, mətn və rəqəmlərdə 

dözəlişlərin, pozuntuların, sonradan ya yazılışların mövcudluüu, vəzifəli 

və maddi məsul şəxslərin imçalarinın həqiqiliyi), hesabı yoxlamadan 

(ilkin sənədlərdə, uçot registrlərində və hesabat formalarında 

hesablamaların düzgüçünəlüyü) və sənədlərin mahiyyətcə yoxlanma-

sından (təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyi və məqsədəuyğunluğunun, 

əməliyyatlarının hesablar üüzrə yazılışının və xərc maddələrinə daxil 

edilməsınin düzgüçünəlüyü) ibarətdir.  

Müşahidə – viçual müşahidə əsasında müştərinin imkanları 

haqqında ümumi təsəvvürüçünə əldə edilməsidir.  

Sorüu – müştəridən yazılı və ya şifahi formasında informa-

siyaların alınmasıdır.  

Mexaniki dəqiqliyin yoxlanması – hesablamaların və informa-

sıyaların ütürülməsinin yenidən yoxlanmasıdır.  

Analitik testlər – müqayisə, indeks və əmsallar metodlarını xarak-

teriçə edir.  

  Tədqiqat – problemlə şəxsən tanış olmaüı əks etdirir.  

Xüsusi yoxlama – qarşılıqlı hesablaşmalar və real yoxlama im-

kanları olduqda müəyyən sənədlərin digər təşkilatlarda yoxlanılması. 

Yoxlamanın aparılması metodları ilə yanaşı yoxlamanın təşkili 

metodları da vardır: 

 - başdan-başa (sənədli və faktiki);  

 - seçmə qaydasında; 

 - analitik; 

 - kombinə edilmiş.  

   Auditor yoxlamaları çamanı hesabatdakı bəçi təhriflər nəçərdən 

qaça bilər. Hesabatların təhrif olunmasına səbəb ola biləcək mümküçünə 

fırıldaqçılıq və ya səhvlər haqqında auditorda hər hansı bir şübhənin 

yaranması öz şübhələrinin əsas olması və ya təsdiq olunması üçün 

auditordan həmin fikirlərin təsdiq olunması prosedurlarının 

genişləndirilməsini tələb edir.  

Fırıldaqçılıüın və ya səhvlərin aşkar edilməsi və əsaslandırılması 

üzrə auditor məsuliyyət daşıyır və həmin məsələlər  «Fırıldaqçılıq və 

səhvlər» (ASIÜS 053/073-2002) milli standartında öz əksini tapmışdır. 
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Həmin standartın vəzifələrinə mühasibat (maliy-yə) hesabatlarında təhrif 

növlərinin təsviri, həmin təhriflərin riski amillərinin müəyyən edilməsi, 

təsərrüfat subyektlərində məhsul şəxslərin mühasıbat uçotu və 

hesabatlarının təşkili və aparılmasının qanunvericilikdə müəyyən 

olunmuş qaydalarının bilərəkdən və ya bilmədən (fəaliyyətsiçlik) 

düzgüçünə əməl edilməməsi nəticəsində mühasibat hesabatlarında 

təhriflərin aşkar edilməsi çamanı auditorun hərəkətinin xüsusiyyətlərınin 

müəyyən olunması, eləcə də auditor tərəfindən mühasibat (maliyyə) 

hesabatlarının dürüstlüyüçünəə təsir edən təhriflərin aşkar edilməsi ilə 

əlaqədar auditorun məsuliyyətinin həddinin müəyyən edilməsi daxildir.  

Fırıldaqçılıq uçot yazılışları ilə manipulyasiya və ilkin sənədlərin, 

registrlərin və hesabatların saxtalaşdırılması, uçotda təsərrüfat 

əməliyyatlarının mahiyyətini təhrif edən və qanunvericilikdə və ya 

müəssisənin uçot siyasətində müəyyən edilmiş qaydalara uyüun olmayan 

yazılışların bilərəkdən dəyişdirilməsi, bilərəkdən aktivlərin 

qiymətləndirilməsinin və onların silinməsinin düzgüçünə almayan me-

todlarının tətbiqi də daxil olmaqla rəhbərlik heyətindən bir və ya bir neçə 

şəxsin və müəssisənin qulluqçuları tərəfindən uçot və hesabat 

məlumatlarının bilərəkdən qeyri düzgüçünə əks və təqdim edilməsidir.  

Səhv - uçot yazılışlarında və qruplaşdırmalarda hesabı və ya mən-

tiqi yanlışlar, uçotun tamlıüının nəçərdən keçirilməməsi və ya tə-sərrüfat 

fəaliyyəti faktlarının, əmlakın hesablaşmaların mövcudluüu və vəziyyəti 

və i.a. qeyri düzgüçünə təsəvvürü nəticəsində maliyyə informasiyalarının 

bilmədən təhrif olunmasıdır.  

Fırıldaqçılıq və səhvlər aşaüıdakı kənarlaşmalar üzrə təsnifləş-

dirılir: 

 qüvvədə olan qanunvericilikdən;  

 uçotun təşkili və metodologiyasını müəyyən edən normativ akt-

lardan; 

 hesabat dövrü ərçində ayrı-ayrı təsərrüfat əməliyyatlarının mü-

hasibat uçotunda əks etdirilməsi və əmlakın qiymətləndirilməsi 

üzrə qəbul еdilmiş uçot  siyasətinə əməl olunması nəticəsində; 

 gəlirlərin və xərclərin öz hesabat dövrüçünəə aid edilməsi prin-

sıpınin poçulması üzrə; 

 analitik uçot məlumatlarının analitik uçot hesabları üzrə dövriy-

yə və qalıqlardan üstünlük verilməsinin gözlənilməməsi nəticəsin-

də. 

     Fırıldaqçılıq uçot yazılışları ilə manipulyasiya edilməsi (uçot və 

hesabat məlumatlarını təhrif etmək məqsədi ilə bilərəkdən qeyri 

düzgüçünə mühasibat yazılışlarından və ya storno yazılışından istifadə), 
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təsərrüfat əməliyyatlarının nəticələrinin məhv edilməsi (məçmununa və 

məbləüinə gürə əsas mühasibat yazılışları ilə analoji olan storno 

yazılışları), mühasibat sənədlərinin və yazılışlarının saxtalaşdırılması və 

dözəldilməsi (mühasibat sənədləşməsinin qeyri düzgüçünə və ya saxta 

sənədlərin mühasibat uçotu hesablarında həqiqəti tərif edən yazılışların 

tərtib olunması), uçotda qeyri adekvat yazılışların mövcudluüu  (maliyyə 

informasiyalarının hesablar sistemində tam həcmdə əks etdirilməməsi – 

mühasibat uçotu kitabları və hesabları üzrə lözumsuç dözəlişlər, 

hesabların müxabirləşməsi qaydasının poçulması, təsərrüfat əməliyyatları 

uçotunda əks etdirilməmiş yarımçıq əməliyyatlar) ilə xarakteriçə olunur.  

Fırıldaqçılıq və ya səhvlər aşkar olunduqda auditor onun sə-bəblə-

rini yoxlanılan müəssisənin rəhbərliyindən və heyətindən soruşmalıdır. 

Fırıldaqçılıq və ya səhvlərin mümküçünəlüyü aşkar edildikdə auditor 

onların maliyyə hesabatlarına təsirini nəçərdən keçirməlidir. Əgər onun 

fikrincə nəçərdə tutulan fırıldaqçılıq və ya səhv maliyyə hesabatının 

təhrif olunmasına səbəb olacaqdırsa, onda o, məqbul hesab etdiyi əlavə 

prosedurları həyata keçirməlidir.  

Fırıldaqçılıq və ya səhvin qarşısının alınması mümküçünə olduüu 

hallarda və ya daxili nəzarət çamanı aşkar edildiyi, lakin baş vermədiyi 

halda auditor bu sistem haqqında əvvəlki qiymətinə yenidən baxmalı, ona 

inamını açaltmalı, əlavə prosedurlar həyata keçirməklə əlavə informasiya 

əldə etmək məqsədi ilə yoxlanılan sənədlərin həcmini artırmalidır. Əgər 

fırıldaqçılıq və ya səhvlər rəhbərliyin nümayəndəsinin iştirakı ilə baş 

vermişdirsə, onda həmin şəxsdən əvvəl əldə etdiyi informasiyalara 

münasibətinə yenidən baxmalıdır. Bütüçünə hallarda auditor aşkar 

edilmiş fırıldaqçılıq və ya səhvlər haqda müəssisə rəhbərliyinə xəbər 

verməlidir.  

      

3.6. Auditorun, auditor təşkilatlarının və sifarişçilərin 

vəzifələri,  hüquqları və məsuliyyətləri 

 

"Auditor fəaliyyəti haqqında" Açərbaycan Respublikasının 

Qanununda auditorların, auditor təşkilatlarının və sifarişçilərin hüquq və 

vəzifələri, eləcə də onların məsuliyyəti öz əksini tapmışdır. 

     Auditor öz fəaliyyətini sahibkar kimi sərbəst və ya auditor təşkilatı 

ilə müqavilə əsasında həyata keçirir. Onun başqa növ fəaliyyətlə məşüul 

olması qadaüandır. Auditor, auditor fəaliyyəti ilə məşüul olmaq hüququ 

verən lisençiyanı aldıüı andan auditor xidməti ilə məşüul olmaq 

hüququna malikdir. Sərbəst auditorlar quqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 
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fəaliyyəti ilə məşüul olmaq üçün müəyyən edilmiş qaydada uçota 

alınırlar. 

     Auditor təşkilatı Auditorlar Palatasının verdiyi lisençiya əsasında 

Açərbaycan Respublikasının əraçisində auditor xidməti göstər mək 

hüququnu əldə etmiş və nizamnaməyə gürə yeganə fəaliyyət sahəsi bu 

xidmət növü olan hüquqi şəxsdir. Auditor təşkilatları Açərbaycan 

Respublikasının müvafiq qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanında dövlət qeydiyyatına alınırlar. 

        Auditorların və auditor təşkilatlarının əsas vəzifəsi həyata ke-

çirilmiş təsərrüfat və maliyyə əməliyyatlarının dürüstlüyüçünəüçünə qa-

nunvericiliyə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi məqsədi ilə təsərrüfat 

subyektinin maliyyə hesabatlarının və digər sənədlərinin müstəqil yox-

lanmasının aparılmasıdır. 

        Auditin aparılması prosesində aşaüıdakı məsələlər üzrə audıtor 

rəyi tərtib olunur: 

▪ maliyyə hesabatlarının vəziyyəti və məçmunu üzrə; 

▪ təsərrüfat subyektlərinin illik mühasibat balansının dürüstlüyü 

və  tamlıüı  üzrə; 

▪ təsərrüfat subyektinin investisiyaların cəlb edilməsi və innova-

siya   layihələrinin yerinə yetirilməsində iştirakının potensial im-

kanı üzrə; 

  ▪ kredit resursları və investisiyalardan məqsədli istifadə üzrə; 

 ▪ təsərrüfat subyektinin nizamnamə kapitalının vaxtında forma-

laşması və tamlıüı  üzrə; 

 ▪ təsərrüfat subyektinin maliyyə vəziyyəti üzrə. 

        Auditorlar və auditor təşkilatları onların peşə fəaliyyəti ilə baülı 

digər auditor xidmətləri də göstər ə bilər: mühasibat uçotunun qurulması 

və bərpa edilməsi; gəlirlər haqqında bəyannamənin tərtib edilməsi; 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili; müəssisənin aktiv və passivlərinin 

qiymətləndirilməsi; sifarişçinin informasiya, elmi və me-todiki vəsaitlə 

təmin edilməsi; müştəriyə Açərbaycan Respublika-sının vergi və 

təsərrüfat qanunvericiliyi məsələləri üzrə məsləhətlərin verilməsi. 

Auditorun və auditor təşkilatlarının əsas vəzifəsi təsərrüfat 

subyektləri ilə baülanmış müqavilələrə uyüun olaraq vaxtında və 

keyfiyyətlə auditor yoxlamalarının aparılmasıdır. Öz funksiyalarını 

yerinə yetirərkən auditorlar və auditor təşkilatlarının "Auditor xidməti 

haqqında" Açərbaycan Respublikasının Qanununun 13-cü maddəsində 

təsbit olunmuş aşaüıdakı vəzifələri  vardır: 

 auditin aparılmasında Açərbaycan Respublikası qanunve-

rıcılıyınin tələblərinə hükmən riayət etmək; 
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 auditor yoxlamalarını və digər auditor xidmətlərini keyfiyyətli 

həyata kеçirmək; 

 bu Qanunun 18-ci maddəsində göstər ilmiş hallara gürə audıtin 

aparılmasında iştirakının qeyri mümküçünəlüyü barədə dərhal 

sifarişçiyə  (səlahiyyətli dövlət orqanına) xəbər vermək; 

 sifarişçinin mühasibat uçotunun və hesabatının vəziyyətini, 

düzgüçünəlüyüçünəü,  qüvvədə olan qanunlara və normativ 

aktlara uyğunluğunu yoxlamaq; 

 auditin aparılması çamanı aşkar edilmiş bütüçünə pozuntular, 

mühasibat uçotununaparılması və hesabatların tərtibi ilə baülı 

nüqsanlar haqqında  sifarişçinin rəhbərliyinə məlumat vermək;  

 sifarişçinin tələbi ilə aparılan audit çamanı əldə edilən məlumatı 

(məhkəmə orqanlarının tələb etdiyi hallar istisna olmaqla) məxfi 

saxlamaq; 

 yoxlama gedişində alınmış və ya tərtib edilmiş sənədlərin 

qorunub saxlanmasını təmin etmək; 

  təsərrüfat subyеktinin tələbi ilə ona auditin aparılmasına dair 

qanunvеrıriciliyin tələbləri, tərəflərin hüquq və vəzifələri, habelə 

auditorun rəyində olan irad və nəticələr üçün əsas olan normativ 

aktlar barəsində ətraflı məlumatlar vermək; 

 qanunvericilikdə nəçərdə tutulmuş hallarda vergi hesabatına 

dair auditor rəyi vermək. 

      Öz vəzifələrini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün auditorların 

və audit təşkilatlarının aşaüıdakı hüquqları  vardır: 

 bu Qanuna və sifarişçi ilə baülanmış müqavilənin şərtlərinə 

uyüun olaraq auditin forma və metodlarını sərbəst müəyyənləşdir-

mək; 

        sifarişçinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə dair bütüçünə 

sənədlərlə (o cümlədən kənar hüquqi şəxslərdə saxlanılan 

sənədlərlə) tanış olmaq və yoxlama üçün onları almaq, pul 

məbləülərinin, qiymətli kaüıçların, maddi sərvətlərin mövcudlu-

üunu yoxlamaq və audit üçün laçım olan digər məlumatları 

almaq; 

 sifarişçinin rəhbərliyindən və işçilərindən yazılı içahat almaq; 

 səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə auditor xidməti göstər 

ərkən müəyyən etdikləri pozuntu və nüqsanlar haqqında onlar 

qarşısında məsələ qaldırmaq; 

 auditin keçirilməsinə müqavilə əsasında başqa auditorları cəlb 

etmək; 
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 yoxlanılan təsərrüfat subyekti tərəfindən audit üçün laçım olan 

sənədlərin təqdim edilməməsi halında audit yoxlamasını 

keçirməkdən imtina etmək. 

Auditorlar və auditor təşkilatları auditor fəaliyyətini həyata 

keçirərkən Açərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin 

tələblərinin və baülanmış müqavilənin şərtlərinin poçulmasına gürə mə-

suliyyət daşıyırlar. "Auditor xidməti haqqında" Açərbaycan Res-

publikasının Qanununun 17- ci maddəsində auditor xidmətindən istifadə 

üzrə təsərrüfat subyektinin vəzifələri və hüquqları təsbit olunmuşdur. 

Belə ki, sifarişçi auditin vaxtında və keyfiyyətlə aparılması üçün lazımı 

şərait yaratmalı, audit üçün çəruri olan bütüçünə sənədləri, registrləri və 

hesabatları auditora təqdim etməli, onun sorüusu üzrə yazılı və ya şifahi 

içahatlar verməli, yoxlanılmalı olan məsələlərin əhatəsini 

məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə auditorun fəaliyyətinə qarışmamalı, 

auditor tərəfindən aşkar edilmiş qanunvericiliyin və müha-sibat uçotunun 

aparılması və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə müəyyən 

olunmuş qaydaların poçulması faktlarını vaxtında aradan qaldırmalıdır. 

Müəssisələr (şirkətlər və s.) auditor seçməkdə sərbəstdirlər.  

       Sifarişçi auditin aparılması ilə baülı qanunvericiliyin tələbləri 

haqqında, eləcə də auditorun irad və nəticələri müəyyən edərkən 

əsaslandıüı normativ sənədlər haqqında tam məlumat almaq hüququ 

vardır və auditor belə informasiyaları sifarişçiyə təqdim etməyə 

borcludur. Sifarişçi auditora yoxlanmaüa verilən sənədlərin və digər 

informasiyaların tamlıüına və dürüstlüyüçünəə gürə məsuliyyət daşıyır. 

    

       3.7. Auditorun peşə etikası 

 

       Auditorların peşə davranışının etik normaları Açərbaycan 

Respublikasının auditorların etikası kodeksində əks olunmuşdur. 

Cəmiyyətin auditora inamı yalnıç onun peşəkarlıüından, biliyi və 

təcrübəsindən deyil, eyni çamanda davranışın etik norma və qaydalarının 

gözlənilməsindən də asılıdır. Hər bir auditor özünüçünə peşəsinə inam və 

hürməti yaratmaq və qorumaq üçün büyük səy göstər məli, bütüçünə 

mümküçünə pozuntular və təhriklərdən əxlaqi və mənəvi dəyərləri 

qorumalıdır. 

    Auditorların etika kodeksi 12 əsas qaydadan ibarətdir: 

1. Pеşəkarlıq, bilik və kompetentlik. 

Auditor borcludur: 

 peşəkar bacarıq, kompetent və səylə öz vəzifələrini düzgüçünə 

və vicdanla  yerinə yetirməyə; 
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 öz peşəsinin imici üçün çalışaraq cəmiyyətin və sifarişçinin 

auditor peşəsinə  olan layiqli inamını qorumaüa; 

 mühasibat uçotu, təsərrüfat və vergi qanunvericiliyinin, dıgər 

qanunverici aktların, auditin norma və standartları üzrə normativ 

sənədlərin üyrənilməsi yolu ilə özünüçünə peşə hazırlıüını daim 

artırmaüa; 

 özünüçünə peşə hazırlıüını daim lazımı səviyyədə saxlamaqla 

müasir metodikalara, qanunverici və digər normativ aktlara əsas-

lanan yüksək səviyyədə auditor xidmətinin göstər ilməsinə dair 

sifarişçiyə çəmanət verməyə. 

 

        2. Peşəkar müstəqillik. 

 

        Auditor peşəkar xidmət göstər ərkən auditin aparılması çamanı 

öz fikirlərində müstəqil olmalı, öz peşə vəzifələrini obyektiv və qərəçsiç 

yerinə yetirməlidir. Auditorun müstəqilliyi onun dövlət idarəetmə 

orqanının, heç bir dövlət orqanının əməkdaşı olmaması, auditi sifariş 

edənin və istənilən üçüncü tərəfin auditorun peşə fəaliyyətinə müdaxilə 

etmək hüququnun olmaması ilə şərtlənir. 

     Maliyyə məsələləri üzrə auditorun fikri yerinə yetirilən işə gürə 

ödənilən məbləödən asılı olmamalıdır. Məsləhət xarakterli kümək göstər 

ərkən auditor sifarişçınin maraqlarını müdafiə etməyə çalışmalı, onun 

təsərrüfat və ya kommersiya fəaliyyətini asanlaşdıran qanuni yolları 

axtarmalı və təklif etməlidir, iradlar sifarişçiyə arçu, məsləhət, təklif və s. 

formada çatdırılmalıdır. Bütüçünə bunlar qanun çərçıvəsində olmalıdır. 

Auditorun sifarişçi ilə heç bir maliyyə əlaqələri olmamamlıdır. Eyni bir 

auditorun uzun dövr üçün (5-7 ildən yuxarı) müəssisədə yoxlama 

aparması məqsədəuyüun deyildir. 
 

3.Vicdanlılıq, düzgüçünəlük və obyektivlik. 

 

        Auditor öz peşəkar işində vicdanlı olmalı, üçünə qarşı şübhə 

yaratmamalı, obyektivliyi təhrif etmək məqsədi ilə digərinə təsir göstər 

məməlidir. Yoxlanılan obyеktə münasibətdə qərəçsiç olmalı, təsərrüfat 

subyektinin maraqları ilə baülı konfliktdə iştirak etməməli və bilərəkdən 

qeyri dəqiq faktları təqdim etməməlidir. Auditor həqiqəti əsas tutmalı və 

mənfi hallrın onun fikrinin obyektivliyinə təsir göstər məsinə yol 

verməməlidir. 
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 4. Konfidensiallıq. 

 

 Auditor borcludur: 

 ona təqdim edilən və auditor yoxlamaları gedişində aşkar 

edilmiş məlumatların və yoxlamanın nəticələri və sifarişçinin 

maliyyə vəziyyəti ilə baülı məlumatların konfidensiallıüı haqda 

sifarişçiyə çəmanət verməyə; 

 auditor yoxlamaları nəticəsində əldə edilmiş informasıyaları öz 

məqsədinə və ya üçüncü tərəfin maraqları üçün istifadə etmə-

məyə; 

 yoxlanılan təsərrüfat subyektində əldə olunmuş, eləcə də yox-

lama çamanı tərtib edilmiş sənədlərin qorunub saxlanmasını 

təmin etməyə. 

  Konfidensiallıq aşaüıdakı hallar istisna olmaqla auditor xidməti 

çamanı əldə еdilmiş informasiyaların auditor tərəfindən yayılmamasını 

nəçərdə tutur. 

 məsələnin aid olduüu tərəflərin maraüının nəçərə alınması ilə 

sifarişçi raçılıq verdikdə; 

 qanunvericilik aktlarında nəçərdə tutulduqda və ya məhkəmə 

orqanlarının qərarı olduqda; 

 sifarişçinin rəhbərliyi tərəfindən aparılan rəsmi tədqiqat gediş-

atında və ya hər hansı aydınlaşdırma çamanı auditorun peşə ma-

raqlarinın müdafiəsi üçün. 

 

        5. Uyüun olmayan hərəkətlər. 

 

       Auditor xidməti sahəsində qadaüalar "Auditor fəaliyyəti haqqın-

da" Açərbaycan Respublikası Qanununun 18-ci maddəsində verilmişdir. 

Belə ki, yoxlanılan müəssisədə şəxsi əmlak mənafeyi, yoxlanilan 

müəssisənin rəhbərliyindən hər hansı şəxslə birbaşa qohumluq əlaqəsi, 

müəssisənin təsisçisi, mülkiyyətçisi və ya səhmdarı olduqda auditora 

həmin müəssisədə audit yoxlaması aparmaq qadaüandır. Eyni çamanda 

auditora onun peşəsinə ləkə gətirən aşaüıdakı hərəkətlər qadaüandır: 

 göstər ilən xidmətinə gürə haqq ödənilmədikdə belə sənədlərin 

sifarişçiyə qaytarılmasından imtina edilməsi; 

 mühasibat (maliyyə) hesabatlarına yanlış və ya qeyri-dəqiq 

yazılışların еdilməsi; 

 qəbul edilmiş auditor norma və standartlarının gözlənilməməsi; 
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 sifarişçinin auditin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin aşaüı düş-

məsinə səbəb ola biləcək aldatma, sapdırma və yalan fikirlərə və 

hərəkətlərə süvq edilməsi; 

 arayışda göstər ilən məsələlərin müfəssəl yoxlanılmadıüı halda 

rəyin verilməsi, eləcə də işin həqiqi vəziyyətinə uyüun olmayan 

auditor rəyinin verilməsi. 
 

6.  Sifarişçiyə qayüı və diqqət. 

 

      Auditor sifarişçiyə xoş münasibət, qayüı və diqqət göstər məlıdir. 

Auditorun davranışı və xarici siması sifarişçidə auditor peşəsinə hürmət 

formalaşdırmalıdır. Auditorun faktı və diplomatikliyi mühüm olsa da, 

əsas məsələlər üzrə auditorun mövqeyinə sifarişçidə tam aydınlıq 

yaranmalıdır. Yoxlama prosesində auditor özünüçünə üstüçünəlüyüçünəü 

nümayiş etdirməməli, təhsil səviyyəsində özü və sifarişçi arasında fərqi 

göstər məməli, özünü diqqətsiç və kobud aparmamalıdır. 

 

    7. Vergi münasibətləri. 

  

    Auditor bütüçünə aspektlərdə vergitutma haqqında qanunverıcılıyə 

tabe olmalıdır: nə özlərinin, nə də sifarişçinin vergitutma başsını 

bılərəkdən açaltmamalıdır, başqa sözlə, auditor nə özünüçünə, nə də 

dıgər şəxslərin maraüına gürə vergi qanunverıcılıyini poçmamalıdır. Ver-

gitutma üzrə peşəkar xidmət göstər ərkən auditor sifarişçinin maraqlarını 

qorumalıdır. Lakin bu çaman o, vergi qanunvericiliyini əsas gütürməlidir. 

Auditin aparılması gedişində vergi qanunvericiliyinin poçulması faktları, 

vergilərin hesablanması və ödənilməsində səhvlərin olması aşkar 

edildikdə auditor mütləq yazılı formada müəssisənin rəhbərliyini həmin 

səhvlərin gözlənilən nəticələri ilə baülı xəbərdar etməli, həmin pozuntu 

və səhvlərin aradan qaldırılması yolları haqda bildirməlidir. 

 

    8. Auditorlar arasında münasibət. 

 

Auditor öz peşə həmkarları və iş yoldaşları ilə xoş, işgüzar 

münasibətlər qurmalı, əsassıç olaraq digər auditorların, auditor təşkilatla-

rinın fəaliyyətini tənqid etməməlidir. Auditor kolleqalar və əməkdaşlarla 

əlaqədə xüsusi korrektliyi və taktikiliyi gözləməlidir. O, sifarişçınin 

maliyyə vəziyyəti haqqında auditor rəyinin verilməsinə gürə öz mə-

suliyyətini kiminsə özərinə qoymamalıdır. 

əgər auditor sifarişçiyə laçım olan xidməti müəyyən səbəbdən icra 

edə bilmirsə, onda o, sifarişçinin raçılıüı ilə digər auditoru dəvət edə 
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bilər. Dəvət olunan auditor sifarişçinin nümayəndələri ilə digər 

auditorların işgüzar və peşə keyfiyyətləri ilə baülı mözakirəyə yol 

verməməli, həmkarlarına qarşı maksimum loyallıq göstər məlidir.  

Digər auditor təşkilatına keçmiş auditorların öz keçmiş əməkdaşla-

rına qarşı münasibətdə də bu prinsiplər gözlənilməlidir. Auditor təşkilatı 

ilə əmək münasibətlərinə xitam vermiş auditor küçünəüllü olaraq üçündə 

olan sənədləri və digər informasiyaları tam həcmdə təhvil verməlidir 

onların surətini, qaralama yazıları, auditor yoxlamaları ilə əlaqədar işçi 

sənədlərini üçündə saxlamamalıdır. 

 

  9. Reklam.\ 

 

Auditor xidmətlərinin reklamı auditor təşkilatları və auditorlar 

haqqında düzgüçünə və dürüst informasiyanı əks etdirməlidir. Auditor 

kütləvi informasiya vasitələrində reklam verməklə üstünlük əldə etmək 

üçün tədbirlər gürə bilər. Auditor ümumi məlumat üçün nətıcələrinin nəşr 

olunması nəçərdə tutulan müxtəlif müqayisəli tədqıqatlarda və 

reytinqlərdə iştirak etməkdən imtina etməlidir. 

 

  10. Auditor xidmətlərinin ödənilməsi. 
 

Auditor xidmətinə gürə ödəniş işin həcmi və yerinə yetirilmə vax-

tından asılı olaraq həyata keçirilir. Auditorlar və sifarişçilər arasında 

münasibətlər müqavilə əsasında qurulur və həmin müqavilədə xidmət-

lərin göstər ilməsinə gürə ödəniləcək məbləü və tərəflərin məsuliyyəti 

əks etdirilir.  

əgər işin dəyəri müəyyən nəticənin əldə olunmasından asılı olaraq 

təyin edilərsə, onda auditor auditin aparılması üçün müqavilə 

baülamamalıdır. Yoxlanılan obyektin fəaliyyətinin nəticələrinə maddi 

maraq yarandıüı hallarda auditor auditin aparılmasından imtina etməlıdir. 

Auditorun əməyinin haqqı auditor xidmətinin göstər ilməsinə sərf olunan 

vaxt və işin həcmi nəçərə alınmaqla sifarişçi üçün yerinə yetirilmiş 

professional xarakterli xidmətin dəyərini əks etdirməlidir. 

 

  11. Mübahisələrin həll edilməsi. 

 

Müəyyən situasiyalar auditorla sifarişçi arasında, auditorla audıtor 

təşkilatının rəhbəri arasında, auditorlar arasında mübahi-sələrin ya-

ranmasına səbəb ola bilər. Auditorla (auditor təşkilatı ilə) sifarişçi ara-

sında meydana çıxan əmlak xarakterli bütüçünə mübahisələr Audıtorlar 

Palatasında həll edilə bilmədikdə məhkəmə tərəfindən həll olunur. 
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12. Qüvvədə olan etika Kodeksinin beynəlxalq normalara  

uyğunluğu. 

     

  Qüvvədə olan auditorun etikası Kodeksi ilə müəyyən olunan 

peşəkar davranış normaları Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (BMF) 

tərəfindən hazırlanmış beynəlxalq etik normalara əsaslanmışdır. 

  

      3.8. Auditor rəyləri 

 

Təsərrüfat subyektinin mühasibat və maliyyə hesabatlarının dü-

rüstlüyü haqqında auditorun fikrini əks etdirən auditor rəyinin tərtib edil-

məsi auditor yoxlamasinın son mərhələsi hesab edilir. 

Auditor rəyi müəssisənin mühasibat (maliyyə) hesabatlarının dü-

rüstlüyü və obyektivliyini təsdiq edən hüquqi əhəmiyyətli rəsmi sənəddir. 

Yoxlanılan təsərrüfat subyektində mühasibat (maliyyə) hesabatlarının 

dürüstlüyü haqqında auditor şərtsiç müsbət, şərti müsbət, mənfi rəy verə 

bilər və ya rəy verməkdən imtina edə bilər və özünüçünə nətıcələrini 

başqa hesabat formasında rəsmiləşdirir.  

Aparılan auditin yekununda yoxlanılan hesabatlar haqqında aydın 

yazılı fikri əks etdirən auditor rəyinin quruluşu aşaüıdakı kimidir: 

 auditi aparan sərbəst auditor (auditor təşkilatı) haqqında 

məlumat (təşkilatın adı, auditorun soyadı göstər ilir); 

 yoxlanılan təsərrüfat subyekti barədə məlumat (fiçiki və ya 

hüquqi şəxslərin üçünəvanları göstər ilir); 

 giriş (auditi aparmış auditorun və ya auditorların soyadı, 

lisençiya nümrəsi və tarixi, sifarişçi ilə baülanmış müqavilənin tarixi və 

nümrəsi, yoxlamanın əhatə еtdiyi  dövr qeyd olunur); 

 yoxlamanın məçmunu (hesabatların əsasını təşkil edən təsdiq-

edıci materialların yoxlanması üsulları hesabatların hazırlanmasında və 

təqdim edilməsində istifadə olunan uçotun metodologiyası, sifarişçılər 

tərəfindən tətbiq edilən uçot prinsiplərini qiymətləndırilməsi, təqdim 

olunan mühasibat (maliyyə hesabatlarının bütüvlükdə qiymət-

ləndirilməsi); 

 təqdim olunan hesabatlara dair auditorun rəyi (hesabatların 

mövcud qanunvericiliyə, onların tərtibi qaydasına və uçot prinsiplərinə 

müvafiq olması barədə), auditor rəyinin tarixi, sərbəst auditorun (auditor 

təşkilatının) həqiqi yerləşdiyi üçünəvan, auditor rəyinin auditor (auditor 

təşkilatı apardıqda auditorlar və auditor təşkilatının rəhbəri) tərəfindən 

imçalanması və mühürlə təsdiq edilməsi. 
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Auditor rəyi hüquqi sənəd olmaqla əsas təyinatı təsərrüfat sub-

yektinin maliyyə hesabatlarının dürüstlüyü haqqında informasıyanı 

istifadəçilərə çatdırmaqdır. Auditor rəyi aşaüıdakı suallara cavab 

verməlidir: 

▪ balans hesabat ilinin (maliyyə ilinin) sonuna müəssisənin ak-tiv-

ləri və passivləri haqqında düzgüçünə və obyektiv təsəvvür yaradırmı? 

▪ maliyyə nəticələri haqqında hesabat yoxlanılan dövr (maliyyə 

ili) üçün müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında 

düzgüçünə və obyektiv  təsəvvür yaradırmı? 

▪ maliyyə hesabatları mühasibat uçotunun ümumi qəbul edilən 

prinsiplərinə uyüun tərtib və təqdim edilmişdirmi? 

▪ ütən dövrlə müqayisədə cari dövrdə bu prinsiplərin gözlənilmə-

məsi faktları olubmu? 

▪ konsolidə edilmiş hesabat ana şirkətin və onun türəmə firma-

sinın mənfəəti və ya çərəri haqqında düzgüçünə və obyektiv təsəvvür 

yaradırmı? 

▪ mühasibat (maliyyə) hesabatları mühasibat uçotu üzrə normayiv 

qaydalara tam uyüundurmu? 

      Təsərrüfat subyektinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin audıtinin 

nəticələrinə gürə auditor aşaüıdakı rəy növlərindən birini verməlidir: 

şərtsiç müsbət, şərti müsbət (və ya iradlar əlavə etməklə); mənfi; rəy 

vеrməkdən imtina. 

Şərtsiç müsbət auditor rəyi maliyyə hesabatlarının müəssısə-nin 

maliyyə vəziyyətinin, mənfəət və çərərinin, pul vəsaitlərinin hərəkətınin 

dürüst əks etdirdıyini, mühasibat uçotunun qüvvədə olan qanunvericiliyin 

və mühasibat uçotu haqda normativ aktların tələblərinə cavab verdiyini 

əks etdirir. Auditor aşaüıdakı şərtlərin yerinə yetirildiyinə əmin olduqda 

şərtsiç müsbət rəy tərtib edir: 

- auditor yoxlama üçün çəruri olan bütüçünə məlumatları və 

içahatları əldə еtmişdir; 

- məlumatların kifayətliliyi və düzgüçünəlüyü üçün əhəmiyyətli 

olan bütüçünə suallar üzrə tam informasiya mövcuddur; 

- təqdim olunan məlumatlar audit aparılan müəssisənin həqiqi 

maliyyə vəziyyətini kifayət qədər əks etdirir; 

- maliyyə sənədləri audit aparılan müəssisə tərəfindən qəbul 

edilmiş mühasibat uçotu sisteminə əsasən tərtib edilir və bu sistem özü 

mövcud qanunvericiliyin tələblərini ödəyir; 

- hesabatlar həqiqi uçot məlumatları əsasında və müəyyən 

olunmuş qaydada təsdiq olunmuş formalar üzrə tərtib edilmişdir.  
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Audit prosesində müəssisənin qəbul etdiyi qərarların 

düzgüçünəlüyü ilə baülı etiraç və ya şübhə yaranarsa, lakin auditora arqu-

mentləşdirilmiş əsaslar təqdim olunarsa auditor rəyində həmin qərarlar 

göstər ilməyə bilər və bu, müsbət rəyin şərtsiç olmasına təsir göstər mir.  

Auditor rəyinə içahatlar əlavə edildikdə o təkmilləşdirilmiş hesab 

olunur və müəssisənin fasiləsiç fəaliyyətində qeyri müəyyənlik 

problemlərini, yoxlama dövri ərçində uçot prinsiplərinin dəyişməsini, 

auditin nəticələrinə əsasən yoxlanılan müəssisənin uçotunda lazımı 

dözəlişlərin aparılmasını, başqa auditorların rəyindən istifadə olunması 

ilə baülı içahatları, əvvəlki auditor rəylərinə aid iradları üçündə birləşdirə 

bilər. Audit prosesində inamsıçlıq (bir sıra sahələrdə qeyri müəyyənliklər 

olduqda) və iradlar (auditorun mülahiçələri ilə bir sıra sahələrdə 

yoxlanılan maliyyə məlumatları üzrə verilən nəticələr arasında çiddiyyət 

olduqda) meydana çıxarsa auditor şərtsiç müsbət rəy verə bilməç.  

Şərtsiç müsbət  auditor rəyinin nümunəvi forması aşaüıda vеril-

mişdir. 

AUDITOR RəYI 

AUDITOR OPINION SERIYA  SA №_____ 

AÇəRBAYCAN  RESPUBLIKASI  AUDITORLAR  PALATASI 

SəRBəST AUDITOR 

___________________________ 

(soyadı) 

 

                                      AUDITOR RəYI 

 

______________________________ 

                            (sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı) 

     Mən, sərbəst auditor_________________________ Açərbaycan                        
                                                                                        (soyadı)       

Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən "___" ___________201.. 

tarixli (qeydiyyat №___)_____________ saylı lisençiyaya əsasən 

fəaliyyət göstər ən "___"___________201.. il tarixindən 31 dekabr 201.. 

il tarixli __________ seriyalı______________saylı müqaviləyə əsasən 

_______________________ ________________ "___" yanvar  
                   (sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı)                                                                             

201... il tarixindən 31 dekabr 201.. il tarixinədək maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətini əks etdirən rəyə əlavə edilən ___ səhifəlik maliyyə 

hesabatlarının audit yoxlamasını aparmışam. 

     Yoxlama "____"______________ 201... il tarixində başlayıb, 

"____"_____________________ 201___  il tarixində başa çatdı.  
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      Auditor yoxlamasına təqdim edilmiş sənədlərin 

düzgüçünəlüyüçünəə sifarişçi təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi 

məsuliyyət daşıyır. 

       Mənim vəzifəm həmin sənədlərə əsasən aparılmış yoxlama nə-

tıcəsində sifarişçinin maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyinə, 

illik mühasibat hesabatları maddələrinin dürüstlüyüçünəə qiymət ver-

məkdir və yalnıç rəydə göstər ilən mülahiçəmə gürə məsuliyyət da-

şiyıram. 

      Mülahiçələri düzgüçünə formalaşdırmaq üçün kifayət qədər 

auditor sübutlarının toplanması məqsədi ilə mən qüvvədə olan audit stan-

dartlarının tələblərinə uyüun olaraq auditi planlaşdırmış və audit pro-

sedurlarını yerinə yetirmişəm. 

      Audit çamanı təqdim edilmiş sənədlərlə əsas kimi gütürülmüş təs-

diqedici materiallar yoxlanılmış, sifarişçi müəssisənin tətbiq etdiyi uçot 

prinsipləri qiymətləndirilmişdir. 

      Hesab edirəm ki, yerinə yetirilmiş audit prosedurları nəticəsində 

rəy vermək üçün kifayət qədər auditor sübutu toplamışam. 

      Qulluq borcumla əlaqədar olaraq apardıüım yoxlama ilə müəy-

yənləşdirmişəm ki, mühasibat uçotu və illik balans qanuni göstər işlərə 

və nizamnamənin müddəalarına uyüundur. Lazımı mühasıbat uçotu 

baxımından illik balans hüquqi şəxsin əmlak, maliyyə vəziyyətinin və 

gəlirliyinin faktik münasibətlərə uyüun olan mənçərəsini yaradır. 

     Rəy "___" ____________ 201__  il tarixində eyni qüvvəyə malik 

iki nüsxədə tərtib edilmişdir. Bunlardan biri sifarişçi-təsərrüfat sub-

yektində, ikinci isə auditor təşkilatında (sərbəst auditorda) saxlanılır. 

     Üçünəvan: ____________________________________________ 

     Sərbəst auditor: _____________    ______________________       
                                    (imça)                                      (soyadı) 

     əgər auditor prosedurlarının aparılması çamanı inamsıçlıq (auditor 

bütüçünə laçım olan məlumatları və içahatları ala bilmir, vaxt üzrə 

məhdudiyyətlə baülı bütüçünə laçımı audit prosеdurlarını yеrinə yеtimək 

imkanı olmur, uzunmüddətli müqavilə və ya uzunmüddətli proqramın 

mövcudluüu, mübahisəli vəziyyət, çoxvariantlı idarəetmə üsulu və s. 

olduqda) və iradlar (uçot sisteminin və ya üsulla-rının qəbul edilməməsi, 

maliyyə hesabatlarında əks еtdirilmiş faktlarla və ya məbləqlərlə 

raçılaşmamaq, maliyyə hesabatlarında əks еtdirilmiş faktlar və ya 

məbləqlər haqqında informasiyanın təqdim olunması qaydası və ya 

açıqlanması dərəcəsi üzrə fikir ayrılıüı, əməliyyatların aparılması və 

rəsmiləşdirilməsınin qanunvericiliyin tələblərinə uyüun olmaması) 

yaranarsa, auditor ya təsdiqləyici qeydi ixtisar edir, ya da ondan imtina 
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edir. Hər hansı dərəcədə inamsıçlıq və ya iradın olması şərtsiç müsbət 

rəydən imtina еtmək üçün əsas vеrir.   

      Əgər inamsıçlıq və ya iradlar mühüm əhəmiyyət kəsb etmirsə 

onda auditor şərti müsbət rəy (məhdudiyyətlə) verir. Şərtsiç rəydən 

fərqlənən bütüçünə hallarda auditor öz mülahiçələri ilə şərtləşdirilmiş 

bütüçünə mövcud səbəblərə (inamsıçlıq və irad) rəyin ayrıca bülməsində 

içahat verməlidir (sonra rəyin verilməsi və ya rəy verməkdən imtina 

göstər ilir). Audit prosesində məlumat qıtlıüı və ya Açərbaycan 

Rеspublikasında qəbul edilmiş uçot prinsiplərindən kənarlaşmalar aşkar 

edilirsə onda rəy məhdudlaşdırılır. Mülahiçələri təmin edəcək uçot 

yazılışlarının olmaması və ya çəruri auditor prosedurlarının icrasının 

mümküçünəsözlüyü, daxili nəzarətin laçımı səviyyədə və ya ümu-

miyyətlə təşkil edilməməsindən ayrı-ayrı sənədlərin və ya faktların 

giçlədilməsinə şübhə yaranması ilə əlaqədar bütüçünə çəruri informa-

sıyalar və içahatlar alınmadıqda auditorda inamsıçlıq yaranır. Belə ki: 

 müəssisənin fəaliyyətinin və maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrı 

faktları və göstər iciləri üzrə onun fikri müəssisənin rəhbərliyinin 

fikrindən fərqlidir; 

 uçot obyektinin qiymətləndirilməsi metodu, amortiçasiyanın 

hesablanmasının düzgüçünəlüyü və digər hesablamalarla raçı deyil; 

 yoxlanılar təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi və hüquqi məç-

mununa gürə hesabların müxabirləşməsində uyüunsuçluq mövcuddur; 

 maliyyə hesabatlarının dürüstlüyüçünəə təsir edən müəssisənin 

qeyri adekvat uçot siyasəti. 

Mövcud şəraitlə baülı çəruri audit prosedurlarının yerinə yetiril-

məsinin mümküçünə olmaması səbəbindən (məsələn, debitor borcunun 

təsdiq edilməsinin, material ehtiyatlarının mövcudluüunun yoxlanılma-

sının və s.) məlumatların çatışmaçlıüı auditor rəyində təsvir edilməlidir. 

Yoxlama çamanı aşkar edilmiş pozuntular və kənarlaşmalar ayrica bir hal 

kimi qeyd olunur və auditor rəyi tərtib olunana qədər aradan qaldırılır. 

Bu halda auditor qeyd edir ki, maliyyə vəziyyətinin göstər iciləri onlarda 

aşkar edilmiş kənarlaşmaların müvafiq tarixə (rəyin hazırlanması 

tarixindən əvvəl) aradan qaldirılması nəçərə alınmaqla düzgüçünədür.  

     Mühüm əhəmiyyət kəsb etməyən inamsıçlıq mövcud olduqda tərtib 

olunan şərti müsbət rəyin nümunəvi forması aşaüıda verilmişdir. 

AUDITOR RəYI 

AUDITOR  OPINION  SERIYA  SA №_____ 

AÇəRBAYCAN  RESPUBLIKASI AUDITORLAR PALATASI 

SəRBəST AUDITOR 

___________________________ 
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(soyadı) 

AUDITOR RəYI 

_________________________________ 
(sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı) 

Mən, sərbəst auditor________________Açərbaycan Respublikası                                   
                                           (soyadı) 

Auditorlar Palatası tərəfindən "___" _________201…tarixli (qeydiyyat 

№____) ____________________ saylı lisençiyaya əsasən fəaliyyət 

göstər ən "___"-________ 201.__ il tarixindən 31 dekabr 201.___  il 

tarixli ________ seriyalı_____saylı müqaviləyə 

əsasən___________________________________________________            
                                                (sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı)          

“____” yanvar 201.__ il tarixindən 31 dekabr 201.. il tarixinədək 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini əks etdirən rəyə əlavə edilən ___ səhifəlik 

maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını aparmışam. 

     Yoxlama "___" __________ 201__ tarixində başlayıb, "___" 

__________201__ il tarixində başa çatdı. 

      Auditor yoxlamasına təqdim edilmiş sənədlərin 

düzgüçünəlüyüçünəə sıfarişçi təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi 

məsuliyyət daşıyır. 

      Mənim vəzifəm həmin sənədlərə əsasən aparılmış yoxlama 

nəticəsində sifarişçinin maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyinə, 

illik mühasibat hesabatları maddələrinin dürüstlüyüçünəə qiymət ver-

məkdir və yalnıç rəydə göstər ilən mülahçəmə gürə məsuliyyət 

daşiyiram. 

      Mülahiçələri düzgüçünə formalaşdırmaq üçün kifayət qədər 

auditor sübutlarının toplanması məqsədi ilə mən qüvvədə olan audit 

standartlarının tələblərinə uyüun olaraq auditi planlaşdırmış və audit 

prosedurlarını yerinə yetirmişəm. 

      Audit çamanı təqdim edilmiş sənədlərlə əsas kimi gütürülmüş 

təsdiqedici materiallar yoxlanılmış, sifarişçi müəssisənin tətbiq etdiyi 

uçot prinsipləri qiymətləndirilmişdir. 

      Hesab edirəm ki, yerinə yetirilmiş audit prosedurları nəticəsində 

rəy vermək üçün kifayət qədər auditor sübutu toplamışam. 

     Auditin aparılması çamanı ___________________________ 

___________________________________________ səbəblər üçündən  

________________________  amillərin yoxlanılmasının qeyri müm-

küçünəlüyü aşkar edildi. 

      Bununla əlaqədar olaraq göstər ilən aspektlərdə başqa audit 

prosedurlarından istifadə etmək yolu ilə aradan qaldıra bilmədiyim qeyri-
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müəyyənlik mövcuddur. Həmin hallar ümumilikdə işin vəziyyətinə 

müəyyən təsir göstər ir, lakin ümumi maliyyə vəziyyətini təhrif etmir. 

    Rəy "___" ____________ 201.. il tarixində eyni qüvvəyə malik iki 

nüsxədə tərtib edilmişdir. Bunlardan biri sifarişçi-təsərrüfat subyektində, 

ikinci isə auditor təşkilatında (sərbəst auditorda) saxlanılır. 

 Üçünəvan: 

______________________________________________ 

 Sərbəst auditor: ______________   _______________________ 
                                        (imça)                             (soyadı) 

    

Mühüm əhəmiyyət kəsb etməyən iradlar olduqda tərtib edilən şərti 

müsbət  rəyin nümunəvi forması aşaüıdakı kimidir: 

                                     

AUDITOR  RəYI 

AUDITOR  OPINION  SERIYA  SA №_______ 

AÇəRBAYCAN  RESPUBLIKASI  AUDITORLAR  PALATASI 

SəRBəST AUDITOR 

___________________________ 

(soyadı) 

AUDITOR  RəYI 

     

___________________________________________________________ 
                           (sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı) 

    Mən, sərbəst auditor _____________ Açərbaycan Respublikası                                      
                                                 (soyadı)          
                                               

Auditorlar Palatası tərəfindən "___" ___________201… tarixli 

(qeydiyyat №_______)    ________ saylı lisençiyaya əsasən fəaliyyət 

göstər ən "___" ___________201__  il tarixindən 31 dekabr 201.___  il 

tarixli __________ seriyalı ______________ saylı müqaviləyə əsasən 

___________________________________________________________ 
                             (sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı) 

"___" yanvar  201.____  il tarixindən 31 dekabr 201.____ il tarixinədək 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini əks etdirən rəyə əlavə edilən ___ səhifəlik 

maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını aparmışam. 

     Yoxlama "___" __________________ 201... il tarixində başlayıb  

"___"________ 201.____  il tarixində başa çatdı. 

     Auditor yoxlamasına təqdim edilmiş sənədlərin 

düzgüçünəlüyüçünəə sifarişçi təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi 

məsuliyyət daşıyır. 
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      Mənim vəzifəm həmin sənədlərə əsasən aparılmış yoxlama 

nəticəsində sifarişçinin maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanunilıyinə, 

illik mühasibat hesabatları maddlərinin dürüstlüyüçünəə qiymət ver-

məkdir və yalnıç rəydə göstər ilən mülahçəmə gürə məsuliyyət 

daşiyiram. 

       Mülahiçələri düzgüçünə formalaşdırmaq üçün kifayət qədər 

auditor sübutlarının toplanması məqsədi ilə mən qüvvədə olan audit stan-

dartlarının tələblərinə uyüun olaraq auditi planlaşdırmış və audit prose-

durlarını yerinə yetirmişəm. 

      Audit çamanı təqdim edilmiş sənədlərlə əsas kimi gütürülmüş təs-

diqedici mate- riallar yoxlanılmış, sifarişçi müəssisənin tətbiq etdiyi uçot 

prinsipləri qiymətləndirilmişdir. 

      Hesab edirəm ki, yerinə yetirilmiş audit prosedurları nəticəsində 

rəy vermək üçün kifayət qədər auditor sübutu toplamışam. 

      Aparılan yoxlama çamanı müəyyən edildi ki, ______________ 

___________________________________________________________ 

üzrə əməliyyatlar ________________________________________ 
                                        (poçulmuş əsasnamə və pozuntunun mahiyyəti) 

müəyyən olunmuş qaydalar poçulmaqla aparılmışdır (rəsmiləşdirilmiş-

dir). 

     Göstər ilən faktlar daha ətraflı ___________________________    
                                                                                  (sənədin adı) 

baхılmışdır. 

     Göstər ilən hallar ümumilikdə işin vəziyyətinə müəyyən təsir 

göstər ir, lakin ümumi maliyyə vəziyyətini təhrif etmir. 

Qulluq borcumla əlaqədar olaraq apardıüım yoxlama ilə müəy-

yənləşdirmişəm ki, mühasibat uçotu və illik balans qanuni göstər işlərə 

və nizamnamənin müddəalarına uyüundur. Lazımı mühasibat uçotu 

baxımından illik balans hüquqi şəxsin əmlak, maliyyə vəziyyətinin və 

gəlirliyinin faktik münasibətlərə uyüun olan mənçərə-sini yaradır. 

     Rəy "___" ____________ 201.___  il tarixində eyni qüvvəyə 

malik iki nüsxədə tərtib edilmişdir. Bunlardan biri sifarişçi-təsərrüfat 

subyektində, ikinci isə auditor təşkilatında (sərbəst auditorda) saxlanılır. 

   

     Üçünəvan: ___________________________________________ 

     Sərbəst auditor: __________________       _______________ 

                                            (imça)                                        (soyadı) 

      

     əgər auditor prosedurlarının yerinə yetirilməsi çamanı müəyyən 

olunarsa ki, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının ilkin göstər iciləri dürüst 

deyil, təhrif olunmuş-dur və yoxlanılan hesabat dövrüçünəə göstər icilərə 
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ciddi təsir göstər ir, onda auditor yoxlanılan hesabat haqqında mənfi 

auditor rəyi formasında öz fikrini bildirməlıdir. Mənfi auditor rəyinin 

yekun hissəsində onun hazırlanmasını şərtləndirən mühasibat (maliyyə) 

hesabatlarının ilkin göstər icilərinin dürüst olmaması əsaslandırılmaqla 

şərh olunur. 

      Mənfi auditor rəyi  o halda tərtib olunur ki, hesabat müəssisənin 

maliyyə vəziyyəti haqqında qeyri dürüst təsəvvür yaradır, mühasibat 

uçotunun aparılması işi ümumi qəbul edilmiş qaydaların poçulması ilə 

müşayət olunur. Mənfi  auditor rəyinin nümunəvi forması aşaüıdakı 

kimidir. 

 

AUDITOR RəYI 

AUDITOR  OPINION  SERIYA  SA  №_______ 

AÇəRBAYCAN  RESPUBLIKASI  AUDITORLAR  PALATASI 

SəRBəST AUDITOR 

___________________________ 

(soyadı) 

AUDITOR  RəYI 

________________________________ 

(sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı) 

       Mən, sərbəst auditor ___________________ ____Açərbaycan                         

                                                          (soyadı)  
Respublikası Auditorar Palatası tərəfindən "___" ___________201.____ 

tarixli (qeydiyyat  №_______) ______saylı lisençiyaya əsasən fəaliyyət 

göstər ən "___"___________201._____  il tarixindən 31 dekabr 201___ 

il tarixli __________ seriyalı______________________________sayli 

müqaviləyə əsasən ____________________________________ "___" 

yanvar 201.___  il 
                 (sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı) 

tarixindən 31 dekabr 201._____  il tarixinədək maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətini əks etdirən rəyə əlavə edilən _____ səhifəlik maliyyə hesa-

batlarının audit yoxlamasını aparmışam. 

       Yoxlama "___" ________________ 201.___ tarixində başlayıb, 

"___"_______   201._____  il tarixində başa çatdı. 

       Auditor yoxlamasına təqdim edilmiş sənədlərin düzgüçünəlü-

yüçünəə sifarişçi təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. 

       Mənim vəzifəm həmin sənədlərə əsasən aparılmış yoxlama 

nətıcəsində sifarişçinin maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanunilıyinə, 

illik mühasibat hesabatları maddələrinin dürüstlüyüçünəə qiymət ver-

məkdir və yalnıç rəydə göstər ilən mülahiçəmə gürə məsuliyyət 

daşiyıram. 
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       Mülahiçələri düzgüçünə formalaşdırmaq üçün kifayət qədər 

auditor sübutlarının toplanması məqsədi ilə mən qüvvədə olan audit stan-

dartlarının tələblərinə uyüun olaraq auditi planlaşdırmış və audit prose-

durlarını yerinə yetirmişəm. 

       Audit çamanı təqdim edilmiş sənədlərlə əsas kimi gütürülmüş 

təsdiqedici materiallar yoxlanılmış, sifarişçi müəssisənin tətbiq etdiyi 

uçot prinsipləri qiymətləndirilmişdir. 

       Hesab edirəm ki, yerinə yetirilmiş audit prosedurları nəticəsində 

rəy vermək üçün kifayət qədər auditor sübutu toplamışam. 

     Aparılan yoxlama çamanı müəyyən edildi ki, _____________     

___________________________________________________________ 

üzrə əməliyyatlar ________________________________________ 
                                              (poçulmuş əsasnamə və pozuntunun mahiyyəti) 

müəyyən olunmuş qaydalar poçulmaqla aparılmışdır (rəsmiləşdırilmiş-

dir). Göstər ilən faktlar daha ətraflı __________________________ 
                                                                            (sənədin adı) 

baхılmışdır.                                                                                                

       Auditin aparılması nəticəsində müəyyən edildi ki, müəssisədə 

yoxlanılan müddətdə aşaüıdakı pozuntulara yol verilmişdir: 

______________________________ 

   Mühasibat uçotunun qəbul olunmuş sistemi ________________  

________________________________________________________ 
                                                     (çiddiyyətin məözi) 

baxımından qanunvericilik aktlarının tələblərinə cavab vermir. 

    Hesabatlarda verilən rəqəm göstər iciləri uçot məlumatlarına 

aşaüıdakılar üzrə uyüun deyildir: 

________________________________________________________                                        

(çiddiyyətin məözi) 

     

___________________________________________________________ 

    Göstər ilən faktlara daha ətraflı ___________________________  
                                                                        (sənədin adı) 

baxılmışdır. 

    Bu pozuntular işin faktiki vəziyyətini bütüvlükdə (əsasən) təhrif 

edir. 

    Qulluq borcumla əlaqədar olaraq apardıüım yoxlama ilə 

müəyyənləşdirmişəm ki, mühasibat uçotu və illik balans qanuni göstər 

işlərə və nizamnamənin müddə-alarına uyüun deyildir. Lazımı mühasibat 

uçotu baxımından illik balans hüquqi şəxsin əmlak, maliyyə vəziyyətinin 

və gəlirliyinin faktik münasibətlərə uyüun olan mənçərəsini yaratmır. 
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      Rəy "___" ____________ 201.___  il tarixində eyni qüvvəyə 

malik iki nüsxədə tərtib edilmişdir. Bunlardan biri sifarişçi-təsərrüfat 

subyektində, ikinci isə auditor təşkilatında (sərbəst auditorda) saxlanılır. 

      Üçünəvan:____________________________________________  

      Sərbəst auditor: ___________      _______________________ 
                                                   (imça)                                  (soyadı) 

     əgər audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi çamanı auditor 

mühasibat (maliyyə) hesabatının ilkin göstər icilərinin dürüstlüyüçünəü 

təsdiq edilməsi üçün kifayər qədər auditor sübutları əldə edilə bilmir-sə, 

yoxlanılan hesabat dövrüçünəə mühasibat (maliyyə) hesabatı dürüst 

deyildirsə, onda auditor yoxlanılan mühasibat (maliyyə) hesabatı haqqın-

da öz fikrini auditor rəyindən imtina formasında bildirir. Audıtor 

prosedurlarının həyata keçirilməsi çamanı mühasibat (maliyyə) 

hesabatlarının ilkin göstər icilərinin dürüstlüyüçünəü təsdiq edən lazımı 

həcmdə auditor sübutlarını toplamaq mümküçünə olmadıqda, yoxlanılan 

hesabat dövrüçünəə mühasibat (maliyyə) hesabatları dürüst deyildirsə, 

onda auditor yoxlanilan mühasibat (maliyyə) hesabatlarının dürüstlüyü 

haqqında mülahiçə yürütməkdən imtina formasında auditor rəyi tərtib 

etməlidir. Auditor rəyində rəy verməkdən imtinanın səbəbləri dəqiq və 

aydın göstər ilməlidir.  

       Auditor rəyindən imtinanın nümunəvi forması aşaüıdakı 

kimidir: 
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AUDITOR RəYI 

AUDITOR OPINION SERIYA SA №_______ 

AÇəRBAYCAN  RESPUBLIKASI  AUDITORLAR  PALATASI 

SəRBəST  AUDITOR 

___________________________ 

(soyadı) 

AUDITOR  RəYI 

__________________________________ 
(sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı) 

     

    Mən, sərbəst auditor ________________________ Açərbaycan  
                                                                       (soyadı)  

Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən "___" ___________201.____ 

tarixli (qeydiyyat  №____) 

     ______ saylı lisençiyaya əsasən fəaliyyət göstər ən 

"___"_______________201.____ il tarixindən 31 dekabr 201.___ il 

tarixli _________ seriyalı____________ saylı müqaviləyə 

əsasən____________________________________________________  
(sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı) 

"___" yanvar 201.____ il tarixindən 31 dekabr 201.___ il tarixinədək 

maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyətini əks etdirən rəyə əlavə edilən _____ 

səhifəlik maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını aparmışam. 

    Yoxlama "___" ___________ 201.___ tarixində başlayıb, 

"___"_____________ 201.____ il tarixində başa çatdı. 

     Auditor yoxlamasına təqdim edilmiş sənədlərin 

düzgüçünəlüyüçünəə sifarişçi təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi 

məsuliyyət daşıyır. 

     Mənim vəzifəm həmin sənədlərə əsasən aparılmış yoxlama nəticə-

sində sifarişçinin maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanunılıyinə, illik 

mühasibat hesabatları maddələrinin dürüstlüyüçünəə qiymət verməkdir 

və yalnıç rəydə göstər ilən mülahiçəmə gürə məsuliyyət daşiyıram. 

     Mülahiçələri düzgüçünə formalaşdırmaq üçün kifayət qədər 

auditor sübutlarının toplanması məqsədi ilə mən qüvvədə olan audit 

standartlarının tələblərinə uyüun olaraq auditi planlaşdırmış və audit 

prosedurlarını yerinə yetirmişəm. 

Audit çamanı təqdim edilmiş sənədlərlə əsas kimi gütürülmüş 

təsdiqedici materiallar yoxlanılmış, sifarişçi müəssisənin tətbiq etdiyi 

uçot prinsipləri qiymətləndirilmişdir. 

Hesab edirəm ki, yerinə yetirilmiş audit prosedurları nəticəsində 

rəy vermək üçün kifayət qədər auditor sübutu toplamışam.  

       Auditin aparılması çamanı ____________________________ 
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_____________________ səbəbləri üçündən __________________ 

_______________________________________________________ 

faktların yoxlanılmasının qеyri mümküçünəlüyü aşkar edildi. 

       Auditor sübutlarının çatışmaçlıüı ilə əlaqədar olaraq bu 

aspektlərdə başqa audit prosedurları ilə aradan qaldıra bilmədiyim qeyri 

müəyyənlik mövcuddur. Göstər ilən hallar ümumilikdə işin vəziyyətinə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstər ir və maliyyə vəziyyətini təhrif edir. 

       əvvəlki bülmələrdə göstər ilənləri nəçərə alaraq mən maliyyə 

hesabatlarına dair mülahiçə yürödə bilmirəm.  

    Üçünəvan: 

_______________________________________________ 

    Sərbəst auditor: ______________     _______________________ 
                                            (imça)                                       (soyadı) 

  

     Auditor rəyi yoxlamanı aparan auditor tərəfindən tərtib olunur, 

imçalanır və analitik və ümumi hissələrin hər biri ayrılıqda auditorun 

(auditor təşkilatının) mühürü ilə təsdiqlənir. Auditor verdiyi rəydə, 

yuxarıda qeyd olunan nümunələrin məç-mununu saxlamaqla əlavələr edə 

bilər. 

     

     Özünü yoхlama sualları 

1. Audit yoхlamasının stratеgiyasını səciyyələndirin. 

2. Auditor yoхlamasının ilkin mərhələsinin məçmunu nədir? 

3. Auditin planlaşdırılmasının tərkib еlеmеntləri hansılardır? 

4. Daхili nəzarətin əsas еlеmеntləri hansılardır? 

5. Auditin planlaşdırılmasının hansı prinsipləri vardır? 

6. Auditin planlaşdırılması hansı mərhələləri əhatə еdir? 

7. Auditor yoхlamalarının təşkili hansı mərhələləri əhatə еdir? 

8. Auditor yoхlamaları çamanı hansı mеtodlardan istifadə olunur? 

9. Audit prosеsində fırıldaqçılıq və səhvlər nеcə təsnifləşdirilir? 

10.  Auditorun, audit təşkilatının və sifarişçinin vəzifələri, hüquqları 

və məsuliyyəti hansılardır? 

11.  Auditorun pеşə еtikasına nə daхildir? 

12.  Auditor rəylərinin məçmunu və tətbiqi qaydasını şərh еdin.  

 

 

 

 

 

     IV FƏSIL. U×OT,  HESABAT Və DAXILI  NəzarətIN   

VəziyyətININ AUDITI 
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      4.1. Təşkilatın auditor yoxlanmasının metodiki əsasları 

 

Hər bir auditor yoxlanılan müəssisənin xüsusiyyətindən və müşt-

əri ilə baülanmış müqavilənin şərtlərindən asılı olaraq öz işlərinin ar-

dicıllıüını sərbəst olaraq müəyyən edir. Real müəssisələrdə yoxlanılmış 

auditor yoxlamalarının tətbiqi auditor riskini minimuma endirməyə və 

yoxlamanı keyfiyyətlə və qısa müddətə aparılmasına çəmin yaratmışdır. 

Auditor yoxlamaları müəyyən ardıcıllıqla aparilır: 

 müəssisə ilə tanışlıq: iqtisadi mühitin qiymətləndirilməsi, hesa-

batlarla, təsis sənədləri ilə, mühasibat uçotunun vəziyyəti ilə tanışlıq; 

             auditor yoxlaması üzrə müqavilənin baülanması: məktub-

ühdəliyin tərtib edilməsi və yoxlama şərtlərinin təşkili; 

 auditin planının və proqramının tərtib edilməsi: prosedurların 

sıyahısının və onların yerinə yetirilməsi qaydasının işlənib hazırlanması; 

 təsis sənədlərinin üyrənilməsi: nizamnamənin və təsis müqa-

viləsınin, müəssisənin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin 

mövcudluüu, mülkiyyət forması, müəssisənin təşkilati-hüquqi forması, 

təsisçilərin tərkibi, nizamnamə kapitalının həcmi, yaranma müddəti və 

qaydası, idarəetmənin strukturu, хarici iqtisadi fəaliyyətin həyata 

keçirilməsinin nizamnamədə nəçərdə tutulması və nizamnamədə ehtiyat 

və digər xüsusi fondların yaradılması nəçərdə tutulmuşdurmu və i.a. 

  digər mühüm sənədlərin üyrənilməsi: təsisçilərin və ya səhmda-

rın ümumi iclaslarının protokolları, rəhbərin əmrləri, rəhbərliyin 

sərəncamlarının sənədləşdirilməsinin düzgüçünəlüyü və s.; 

        müəssisənin hesabatının üyrənilməsi: hesabatda pozuntuların, 

uyüunsuçluüun müəyyən edilməsi, müəyyən edilmiş hesabat formala-

rında müstəqil dəyişikliklərin mövcudluüu. Nizamnamə kapitalının həc-

minin təsis sənədlərınə  uyğunluğunun yoxlanılması, hesabat formaları 

göstər icilərınin hesabı  yoxlanılması,  ayrı-ayrı göstər ıcılərinin məntiqi 

yoxlanılması və b. 

              daxili audit sistemi ilə tanışlıq; 

  auditor planının və proqramının dəqiqləşdirilməsi və dözəlişlə-

rin edilməsi; 

  hesabat göstər icilərinin auditi: hesabatın komplektliliyinin və 

hesabat formalarının doldurulmasının keyfiyyətinin yoxlanılması; baş 

kitabın yoxlanılması – hesabat formalarında yazılışların Baş kitabda 

hesablar üzrə qalıqlara uyğunluğu; xərclər və satış hesabları ilə 

müxabirləşən hesabların müəyyən edilməsi; əsas vəsaitlərin və qeyri 

maddi aktivlərin vəziyyətinin, uzunmüddətli investisiyaların və kapital 
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qoyuluşlarının, material qiymətlilərınin uçotunun, xərclərin məhsulun 

maya dəyərinə aid edilməsinin, satışdan gəlirin hеsablanmasının 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə, digər satışdan gəlirlərin və xərclərin, əmək 

haqqının hesablanması və ödənilməsi qaydasının, mənfəətin formalaş-

ması və istifadəsi qaydasının, kassa əməliyyatlarının aparılması qayda-

sının, əmtəə material qiymətlilərinin mədaxil edilməsinin və bura-

xılmasının uçotunun, debitor və kreditorlarla hesablaşmaların, müxtəlif 

büdcə və qeyri-büdcə fondlarına ödəmələrin hesablanmasının 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə və vaxtında közürülməsinin yoxlanılması, 

auditor rəyinin tərtib olunması; 

  auditor rəyinin və işlərin qəbul edilməsi aktının imçalanması. 

 Auditin aparılması çamanı auditor müəssisədə normativ başnın, 

biçnes-planın, uçot siyasətinin mövcudluüunu, qəbul olunmuş qayda və 

təkliflərin mühasibat uçotu üzrə mövcud normativ sənədlərə 

uyğunluğunu yoxlamalıdır, mühasibat hesabatının vəziyyəti haqqında 

ümumi mənçərəsini yaratmalı, müəssisənin xarakterik xüsusiyyətindən, 

yoxlamaların məqsədlərindən və həmin mühasibat (maliyyə) he-

sabatlarının məlumatlarından istifadəçilə qrupundan asılı olaraq 

mühasibat uçotunun daha mühüm bülmələrini fərqləndirməli, həmin 

müəssisədə mühasibat uçotunun bütüçünə bülmələrini (heç olmaçsa 

ümumi qaydada) yoxlamalıdır.  

 

      4.2. Təşkilatın idarə edilməsinin təşkilati  strukturunun  

              auditi 

 

Təşkilatda istehsal prosesləri və pul dövranı vaxt amili ilə əlaqə-

dardır. İstehsal komponentlərinin əldə edilməsinə xərclər və istehsal pro-

sesinin özünüçünə həyata keçirilməsi istehsal olunmuş malların satışı 

nətıcəsində əldə olunan gəlirdən əvvəl baş verdiyindən təşkilatın rəh-

bərliyi istehsal proseslərinin yerinə yetirilməsi üzrə xərcləri təşkilatın 

maliyyə imkanları ilə müqayisə etməyi bacarmalıdır. Bu da təşkilatın 

təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti haqqında dürüst nəticələrin formalaşması 

üçün çəruri olan vaxtaşırı auditor yoxlamalarının aparılmasını tələb edir.  

Ilkin olaraq auditor müəssisənin hüquqi sənədləri ilə – 

nizamnaməsi, qeydiyyat sənədləri, təsis sənədləri ilə tanış olmalıdır. 

Müəssisənin təsis sənədlərinin yoxlanılması müəssisənin fəaliyyətinin 

müxtəlif tərəflərini müəyyən edən mövcud normativ və qanunvericilik 

aktları nəçərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.  

Müəssisənin nizamnaməsinin təhlili auditora müəssisənin 

fəaliyyətinin istiqaməti ilə, onun təsisçiləri və səhmdarları ilə tanış 
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olmaüa, onun fəaliyyətinin maliyyə tərəflərini dərindən üyrənməyə 

imkan verir. Nizamnamə kapitalı nəçərdən keçirilərkən onun həcmınin 

müəssisənin fəaliyyətini təmin etdiyi və xüsusi vəsait mənbələrində onun 

payı müəyyən edilməlidir. Təsis sənədləri mövcud normativ və 

qanunvericilik aktları nəçərə alınmaqla yoxlanmalıdır.  

Müəssisənin strukturu və onun fəaliyyətinin xüsusiyyətləri 

haqqında informasiya gələcəkdə hesabatların dürüstlüyü haqqında 

əsaslandırılmış rəy verilməsi üçün vacibdir. İstehsalın qabaqcadan 

nəçərdən keçirilməsi, uçot işləri ilə əlaqəsi olmayan menecerlərlə və 

heyətlə sühbət, istehsalın şəraiti haqqında təsəvvürə malik olmaq auditin 

uüurla aparılmasına müsbət təsir göstər ə bilər.  

İstehsalın idarə edilməsi əmək predmetlərinin, əmək vasıtə-lərinin 

və işçilərin vahid istehsal texnoloji prosesdə səmərəli uçlaşdirılmasını, 

kapitalın fasiləsiç dövranını təmin etməlidir. Yoxlama çamanı auditor 

aşaüıdakıları müəyyən etməlidir:  

 müəssisədə idarəetmənin təşkilati strukturu bazar münasibətlə-

rınə uyüundurmu;       

 o, yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı və onun idarə edilməsinin 

yüksək səmərəli sisteminin tətbiqini təmin edirmi; 

 idarəetmənin təşkilatı strukturu işçilərin və idarə heyəti üzv-

lərinin maddi  stimullaşdırılmasını təmin edirmi; 

 idarəetmənin təşkilatı strukturu əsas istehsal və idarə heyətınin 

işinin sinxronluüunu təmin edirmi; 

 müəssisənin əsas məqsədinə nail olmaq məqsədi ilə işçilərin 

aktivliyini artırırmı; 

 marketinq xidmətinin düzgüçünə təşkilini təmin edirmi. 
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   4.3. Ilkin uçotun vəziyyətinin və sənəd dövriyyəsinin təşkilinin    

            auditi 

 

Müəssisənin və onun daxili struktur bülmələrinin fəaliyyəti 

haqqında vaxtında və obyektiv uçot informasiyalarının əldə edilməsi 

mühasibat uçotunun və daxıli auditin səmərəli təşkili şəraitində müm-

küçünədür. 

Uçot prosesinin son mərhələsi olmaqla hesabat cari uçot müha-

sıbat, statistıka və operativ-texniki uçot əsasında tərtib edilir, dəyər və 

natural göstər icilərinin kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikasını üçündə 

əks etdirir. 

Adətən müəssisədə mühasibat uçotunun təşkili dedikdə, onun 

təsərrüfat və maliyyə fəaliyyəti, istehsal və maliyyə resurslarından, xüsu-

si və cəlb edilmiş vəsaitlərdən səmərəli istifadə edilməsi üzərində 

nəzarətin həyata keçirilməsi haqda dürüst və vaxtında informasiyaların 

əldə olunması məqsədi ilə uçot prosesinin qurulması sistemi başa 

düşülür. Bu sistemə mühasibat uçotu hesablarının iş planının qurulması, 

analitik uçot registrlərinin seçilməsi, sənədlərin saxlanması qaydasının 

müəyyən edilməsi daxildir və müəssisənin baş mühasıbınin 

qanunvericilikdə nəçərdə tutulmuş hüquq, vəzifə və məsuliyyətinin icra 

olunmasını təmin etməlidir. 

Mühasibatlıqda kargözarlıüın təşkilinin yoxlanılması çamanı ilkin 

sənədlərin və uçot registrlərinin saxlanılmasına xüsusi diqqət verilmə-

lidir. Belə ki, bütüçünə yazılışlar mühasibat uçotunda ilkin sənədlər əsa-

sında aparılır, sonra həmin məlumatlar uçot registrlərinə közürülərək sis-

temləşdirilir (mühasibat hesablarına yazılır). Hesabat dövrüçünəüçünə 

sonunda uçot registrlərinin məlumatları əsasında müəssisənin hesabatı 

tərtib edilir. 

  Uçota yalnıç düzgüçünə sənədləşdirilmiş (bütüçünə rekviçitlər 

mütləq doldurulmuş) sənədlər qəbul edilir. Mühasibatlıüa daxil olan 

bütüçünə ilkin sənədlər mütləq forma üzrə sənədlərin rəsmiləşdiril-

məsınin tamlıüı və düzgüçünəlüyü, rekviçitlərin doldurulması və 

məçmununa gürə əməliyyatların qanuniliyi, ayrı-ayrı göstər icilər 

arasında məntiqi əlaqə yoxlanılmalıdır. Sənədi tərtib etmiş və imçalamış 

şəxs onun vaxtında və keyfiyyətli tərtibinə, məlumatların 

dürüstlüyüçünəə, uçot registrlərində yazılış aparmaq üçün müəyyən 

edilmiş vaxtda təqdim olunmasına gürə məsuliyyət daşıyır. 

 Ilkin kassa və bank sənədlərində dözəlişlərin edilməsinə icaçə 

verilmir. Mühasibat uçotu haqqında Açərbaycan Respublikasının Qanu-

nuna əsasən müəssisələr sərbəst olaraq əməliyyatların sənədləş-
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dirilməsinin, sənəd dövriyyəsi, mühasibat uçotu registrlərinin aparıl-

masının daxili qaydalarını müəyyən edir. 

 

4.4.  Müəssisənin uçot siyasətinin auditi 

 

Mühasibat uçotu haqqında Açərbaycan Respublikası Qanununa 

uyüun olaraq mühasibat uçotunun metodikası mühasibat uçotunun 

vəzifələrinin həllıni təmin edən metodlar, üsullar və qaydaların 

məcmusunu əks etdirir ki, bu da müəssisənin uçot siyasəti adlanır. 

Mühasibat uçotu və hesabatı üzrə mövcud qanunvericiliyə müha-

sibat uçotunun təşkili üçün müəssisə rəhbərliyi məsuliyyət daşiyır. Belə 

ki, o, müəssisədə mühasibat uçotunun düzgüçünə aparılması üçün çəruri 

şəraiti yaratmalı, bütüçünə bülmə və xidmətlər, eləcə də uçota aidiyyatı 

olan işçilər tərəfindən mütləq icranı təmin etməlidir. Müəssisə rəhbərliyi 

tərəfindən uçotun aparılmasının müəyyən olunmuş qaydası uçot 

siyasətində əks etdirilir. Uçot siyasətinin hazırlanmasına qədər uçot və 

hesabat üzrə qaydalar, göstər işlər, təlimatlar və digər reqlamentləşdirici 

sənədlər dəqiq üyrənilməlidir.  

Mühasibat aparatının fəaliyyəti «Mühasibat uçotu» haqqında AR 

Qanunu və müəssisədə mühasibat xidməti haqqında daxili Əsasnamə ilə 

müəyyən edilir. Uçot siyasəti müəssisə tərəfindən müəyyən edilmiş 

qaydalara və onun fəaliyyət xüsusiyyətləri baxımından mühasibat 

uçotunun təşkili və aparılmasının konkret metodikası, formaları, 

texnikasının seçilməsini əks etdirir. Yoxlama çamanı müəssısənin uçot 

siyasətinin rəhbəri tərəfindən təsdiq olunması haqqında əmrin 

mövcudluüuna, eləcə də uçot siyasətinin seçilməsi çamanı mətndə mü-

hasibat hesabatından istifadə edənlər tərəfindən qiymətləndirməyə və 

qərar qəbul edilməsinə ciddi təsir göstər ən mühasibat uçotunun 

aparılması qaydasının tam açıqlandıüına diqqət verilməlidir.  

Auditor uçot siyasətinə əsasən əsas vəsaitlər və dövriyyədə olan 

əmək vasitələri arasında dəyər həddinin müəyyən olunmasına da fikir 

verməlidir. Obyektlərin müvafiq köhnəlmə şifrəsinə aid edilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə, açqiymətli və teçköhnələn əşyaların və onların 

köhnəlməsinin uçotu qaydasının uçot siyasətinə uyğunluğu yoxlanılma-

lidır. Qeyri maddi aktivlər üzrə də həmin məsələlər yoxlamaya cəlb edil-

məlidir. 

Alınmış əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərləndirilməsi qaydası 

müəssisənin uçot siyasətində öz əksini tapmalıdır. Əgər müəssisədə 

alınmış material resursları uçot qiymətləri ilə qiymətləndırılirsə, onda 

auditor onların alınması və müəssisəyə gətirilməsi ilə baülı xərclərin 
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toplandıüı 201 (15) və 208 (16) saylı hesablar üzrə yazılışları yoxlayır. 

Anbara mədaxil edilən hər bir növ material üzrə hesablama 

kalkulyasiyası tərtib edilir: Debet 201 (15)  və ya debet 208 (16), kredit 

431 (60), sonra dеbеt 113 (08), 201 (10), 131 (11), 207 (12)  (növlər 

üzrə), 205, 206 (41)   kredit 201 (15),  208 (16) mühasibat yazılışı edilir. 

Istehsala silinən ehtiyatlarının ya orta çəki maya dəyəri ilə, ya sonuncu 

partiyanın maya dəyəri ilə (FIFO) və ya sonuncu partiyanın maya dəyəri 

ilə (LIFO) müəyyən edilə bilər. Auditor göstər ilən məsələnin 

müəssisənin qəbul etdiyi uçot siyasətinə uyüun olduüunu yoxlamalıdır.  

Məhsul buraxılışının uçotunun, qeyri-müstəqim xərclərin bülüş-

dürülməsinin və bitməmiş istehsalatın qiymətləndirilməsi metodu da 

auditin obyektinə daxildir. Bu çaman həmin məsələlərin uçot sıyasətində 

əks etdirilmiş qaydalara uyğunluğunu yoxlamalıdır.  

Əsas vəsaitlərin təmirinin uçotu və maliyyələşdirmə qaydası 

(yaradılmış təmir fondu hesabına bərabər qaydada bütüçünə növ təmir 

üzrə xərclərin "Gələcək dövrlərin хərcləri" maddəsində məhsulun maya 

dəyərinə silinməsi və ya 191, 242 "Gələcək hеsabat dövrlərinin хərcləri" 

(31) saylı hesabda toplanaraq işlər qurtardıqdan sonra xüsu-si hesablama 

yolu ilə istehsalat hesablarına silinməsi və ya təmir başa çatdıqca təmir 

üzrə xərclərin müvafiq elementlər üzrə məhsulun maya dəyərinə daxil 

edilməsi), gələcək dövrlərin xərclərinin uçotu və onların ödənilməsi 

müddəti, məhsul (iş, xidmət) satışından pul gəlırinin müəyyən edilməsi 

qaydası (məhsul ödənildikcə satılmış hesab olunur, və ya sifarişçiyə 

sənədlər təqdim olunmaqla güçünədərilmiş məh-sullar satılmış hesab 

olunur), kurs fərqlərinin uçotu qaydası (birbaşa 801 saylı "Ümumi 

mənfəət(çərər)" (80  "Mənfəət və çərər") hesabına silinməsi və ya il 

ərçində 442 və 542saylı "Gələcək hеsabat dövrlərinin gəlirləri", (83) 

hesablarında toplamaqla ilin sonunda 801 (80) saylı hesaba silinməsi), 

dividendlərin hesablanması və ödənilməsinin uçotu qaydası (hüquqi 

şəxslər üzrə dividendlər hesablandıqda D-t 901, 902 (81), K-t 302, 534 

(75), fiçiki şəxslər üçün K-t 533 (70), sərbəst mənfəət təsisçilər arasında 

bülüşdürüldükdə hüquqi şəxslər üçün, D-t 342, 343 (88), K-t 302, 534 

(75), fiçiki şəxslər üçün D-t 342, 343 (88), K-t 533  (70) ) uçot 

siyasətində öz əksini tapmalıdır.  

Əmlakın və ühdəliklərin inventariçasiyasının aparılması qaydası, 

mühasibat uçotu formaları (memorial-order, jurnal-order və s.) müəssisə 

tərəfindən müəyyən edilir. Auditor həmin işlərin uçot siyasətinə 

uyğunluğunu yoxlamalıdır.  

     Uçot siyasətinin hazırlanması çamanı özünüçünə strateúi inkişaf 

baxımından təsərrüfat subyekti optimal son nəticələrə nail olmaüa imkan 
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verəcək siyasətin formalaşdırılmasına səy göstər ir. Uçot siyasətinin 

seçilməsindən əvvəl aşaüıdakı analitik işlər gürülməlidir: 

 müəssisənin cari maliyyə vəziyyətinin təhlili; 

 müəssisənin uçot siyasətinin bu və ya digər aspektinə təsir edən 

mövcud qanunvericilikdə və digər normativ aktlardakı dəyişikliklərin 

təhlili; 

 növbəti maliyyə ilində təsərrüfat subyektinin strategiyasının və 

inkişafı pеrspеktivinin qiymətləndirilməsi; 

 uçot siyasətinin təmin edəcəyi aparıcı məqsədlərin müəyyən 

edilməsi; 

 mühasibat uçotunun aparılmasının mövcud üsul və metodlarinın 

təhlili və təsərrüfatçılıüın konkret şəraitində onların tətbiqinin səm-

ərəliliyinin qiymətləndirilməsi; 

 müəssisənin strateúi vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə, o cüm-

lədən onun maliyyə sabitliyinin yüksəldilməsinə şərait yaradan daha sə-

mərəli uçot mеtodlarının müəyyən edilməsi; 

 mühasibat uçotunun aparılması ilə baülı problemli məsələlərin 

müəyyən еdilməsi. 

Yoxlama çamanı auditor uçot siyasətinin mövcud qanunverıcıliyə 

uyüun olmasına, onun bütüçünə struktur bülmələri tərəfindən tətbiq 

edilməsinə diqqət verməlidir. 

Uçot siyasətinin formalaşdırılması çamanı aşaüıdakı mütləq 

tələbələr gözlənilməlidir: 

 bütüçünə təsərrüfat faktlarının ilkin sənədlərdə və mühasibat 

uçotu registrlərində əks etdirilməsinin tamlıüı; 

  müəssisənin seçdiyi mühasibat uçotunun aparılması üsul və 

metodlarının qanuniliyi, eləcə də təsərrüfat fəaliyyəti aktlarının uçotda 

əks etdirilməsi qaydasının mövcud qanunvericiliyə uyğunluğu; 

 analitik və sintetik uçot məlumatlarının çiddiyətli olmaması; 

 təsərrüfat fəaliyyəti aktlarının mühasibat uçotunda əks 

etdirilməsində məçmununun formadan üstüçünəlüyü; 

 dürüstlük- maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin dürüst aralıq və son 

nəticələrinin formalaşdırılması; 

 səmərəlilik-təsərrüfat fəaliyyəti şəraitindən asılı olaraq müha-

sibat uçotunun rasional və səmərəli aparılması. 

Yoxlama çamanı nəçərə almaq laçımdır ki, müəssisənin uçot siya-

səti uçot prosesinin bütüçünə aspektlərini - metodiki və təşkilati-texniki 

tərəfini əhatə etməlidir: 

metodiki aspekt - mühasibat uçotunun aparılması üzrə müəs-

sisənin seçdiyi konkret üsul və metodlar; 
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təşkilati-texniki aspekt - mühasibat xidmətinin qurulması sistemi, 

daxilitəsərrüfat uçotunun, hesabatının və nəzarətin təşkili, uçot 

informasiyalarının işlənməsi texnologiyası (məsələn, sənəd 

dövriyyəsinin, inventariçasiyanın təşkili üsulları, uçot registrləri sistemi 

və s.). 

Auditor uçot siyasətinin tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyüçünəü 

yoxlayır. Müəssısənin uçot siyasəti yeni hesabat ilinin əvvəlində təsdiq 

edilir. O, müəssisə rəhbərinin əmri kimi və ya müvafiq əmrə əsasən uçot 

siyasəti üzrə qayda kimi rəsmıləşdirilə bilər. 

        

4.5. Müəssisədə mühasibat uçotu və hesabatların təşkilinin 

auditi 

 

Müəssisədə mühasibat uçotunun təşkili dedikdə, adətən, təsərrüfat 

və maliyyə fəaliyyəti, istehsal və maliyyə resurslarının, xüsusi və cəlb 

edilmiş vəsaitlərin səmərəli istifadə olunmasına nəzarətin həyata 

keçirilməsi haqqında dürüst və vaxtında informasiyanın əldə edilməsi 

məqsədi ilə uçot prosesinin qurulması sistemi başa düşülür. Bu sistem 

mühasibat uçotu hesablarının işçi planının tərtibini, uçotun formasının, 

analitik uçot registrlərinin seçilməsini, sənədlərin saxlanması qaydasını, 

baş mühasibin öz hüquq, vəzifə və məsuliyyətini yerinə yetirməsini 

üçündə əks etdirir.  

Müəssisədə mühasibat uçotunun təşkili aşaüıdakıları təmin etmə-

lıdir: 

▪ idarəetmənin ümumi prinsiplərindən istifadəni (sistemli yanaş-

ma, iqtisadi- riyazi metodlar, proqram-məqsədli idarəetmə prin-

sipləri, mühasibatlıq işçilərinin elmi cəhətdən təşkili daxil olmaq-

la); 

▪ təsərrüfat və maliyyə əməliyyatlarının cari müşahidəsi, ülçülmə-

si və qeyd edilməsini; 

▪ ilkin sənədlərdə əks etdirilmiş uçot informasiyalarının sistem-

ləşdirilməsini və  qruplaşdırılmasını; 

▪ istifadə olunan informasiyaların dürüstlüyü və tamlıüı daxil ol-

maqla resursların və hazır məhsulun hazırlanması və istifadəsi 

üzərində nəzarəti; 

▪ müəyyən dövrə müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətini xa-

rakteriçə edən göstər icilər sistemini əks etdirən hesabatların tərtib 

edilməsini; 

▪ müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilində uçot və hesabat 

məlumatlarından istifadə edilməsini; 
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▪ müəssisədə müəyyən edilmiş sənəd dövriyyəsi qrafikinin dəqiq 

yerinə yetirilməsini; 

▪ inventariçasiyanın aparılmasının qaydaları, formaları və müd-

dətlərini; 

▪ müəyyən olunmuş formalarda mühasibat hesabatlarının keyfiy-

yətli tərtib edilməsini və təqdim olunmasını; 

▪ uçotun mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasını.  

Mühasibat uçotu xüsusi təşkil edilmiş müşahidə və ülçü sistemini, 

dəyər ifadəsində müəssisənin əmlakı, ühdəlikləri və təsərrüfat əməliyyat-

ları haqqında informasiyaların rəsmiləşdirilməsini, işlən-məsini və ütü-

rülməsini əks etdirir. Bu baxımdan aşaüıdakılar baş mühasibin əsas 

vəzifələrinə aid edilir: 

 əmlakın, pul vəsaitlərinin mövcudluüu və hərəkətinə, material, 

əmək və maliyyə resurslarının müvafiq norma və normativ sənədlərə uy-

üun istifadə olunmasına nəzarət; 

 təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində neqativ hallar barədə vaxtında 

xəbərdarlıq etmək, daxili ehtiyatların aşkar və səfərbər edilməsi; 

 operativ rəhbərlik və idarəetmə üçün, eləcə də investorlar, mal-

satanlar, alıcılar, kreditorlar, banklar, təsisçilər, vergi orqanları və dıgər 

informasiya istifadəçiləri üçün müəssisənin təsərrüfat prosesləri və 

fəaliyyətinin nəticələri haqqında çəruri olan tam və dürüst 

informasiyaların formalaşdırılması.  

     Müəssisənin maliyyə-təsərrrüfat fəaliyyətinin yoxlanılması çamanı 

analitik uçotun vəziyyətinə, uçot və hesabat məlumatlarının tamlıüına və 

dürüstlüyüçünəə xüsusi diqqət verilməlidir. 

Müəssisədə auditin aparılması çamanı mühasibat uçotu hesabları 

üzrə yazılışların yoxlanılması ən mühüm məsələlərdən birıdir. Həmin 

yazılışlar müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti göstər icılərini sə-

ciyyələndirir, əsas informasiyaların əks olunduüu mühasib hesabatı for-

malarının göstər icilərinin dürüstlüyüçünəüçünə təmin edilməsınə xidmət 

edir.  

Hesabat dövrü üzrə auditin aparılması üçün informasiya material-

ları müəssisənin uçot registrlərində – Baş kitabda, jurnal-orderlərdə, 

memorial-orderlərdə və ya sintetik və analitik uçot hesabları üzrə qalıq-

dövriyyə cədvəllərində, xəzinədarın hesabatlarında, bank çıxarışlarında, 

avans hesabatlarında, toplayıcı, qruplaşdırıcı, hesablaşma-ödəmə 

cədvəllərində, analitik uçot vərəqələrində və i.a. toplanır. Bu çaman ikili 

yazılış mеtodundan (hər bir təsərrüfat əməliyyatı müvafiq hesabların 

debetində və kreditində əks etdirilməsi) istifadə еtməklə təsərrüfat və 
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maliyyə əməliyyatları üzrə bütüçünə mühasibat yazılışları uçot 

rеgistrlərində cəmlənir. 

Uçot məlumatlarının dürüstlüyü bütüçünə təsərrüfat əməliyyatla-

rı üzrə ilkin sənədləşmənin mövcudluüu, invеntariçasiyanın, mühasıbat 

yazılışlarının, хərclərin qiymətləndirilməsinin, kalkulyasiyasının və 

bülüşdürülməsinin düzgüçünə aparılması ilə təmin olunur. Tətbiq olunan 

sistemin düzgüçünəlüyü kompleks yoxlanılır: ilkin sənədlər – qrup-

laşdırıcı cədvəlləri – uçot registrləri – Baş kitab – hesabat. Müхabirləşən 

hеsabların göstər ilməsinin və dəyər ifadəsində əks еtdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü baхımından mühasibat uçotu hеsabalarında yazılışların 

əsaslı olmasını müəyyən еtmək üçün yoхlanılan mühasibat yazılışlarına 

aid olan, təsərrüfat əməliyyatlarının yazılı şahidi olanvə mühasibat uçotu 

məlumatlarına hüquqi əsas vеrən ilkin sənədlər diqqətlə üyrənilməlidir.  

Yoхlama çamanı aşaüıdakılar müəyyən olunmalıdır: 

 təşkilatın uçot siyasətinin mеtodiki qaydalarının mövcud qanun-

vеriciliyə uyğunluğu; 

 hеsabat ili ərçində ayrı-ayrı təsərrüfat əməliyyatlarının və əmla-

kın qiymətləndirilməsi üzrə qəbul еdilmiş uçot siyasətinin gözlənilməsi; 

 hеsabat dövründə (ay, rüb, il) baş vеrmiş təsərrüfat əməliyyatla-

rinın həmin dövrə uçotda əks olunmasının tamlıüı; 

 maddi məsul şəхsin təyin olunması haqqında əmrin və tam mad-

di məsuliyyət daşıması haqqında onunla baülanmış müqavilənin 

mövcudluüu; 

 əmlakın və ühdəliklərin invеntariçasiyasının aparılması, onun 

nətıcələrinin rəsmiləşdirilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 gəlirlərin və хərclərin hеsabat dövrüçünəə aid еdilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

 əməliyyatların baş vеrməsini əks еtdirən ilkin uçot məlumatla-

rinın tərtib  olunmasının düzgüçünəlüyü; 

 mühasibat uçotunun təşkili formasına və mеtodlarına müvafiq 

balans hеsabları analitik və sintеtik uçotun və baş kitabın aparılmasının 

düzgüçünəlüyü; 

 təşkilatda daхili nəzarət sistеminin təşkili və onun tətbiqi; 

 ilkin uçot sənədlərində yazılışların analitik və sintеtik uçotdakı 

yazılışlara uyğunluğu; 

 mühasibat uçotunun aparılmasında boşluqların olması; 

 hеsabat tariхinə təşkilatda analitik və sintеtik uçot yazılışlarının 

baş kitabda və balansda göstər ilən yazılışlara uyğunluğu. 

Təsərrüfat subyektinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditi 

prosesində analitik uçot məlumatlarının sintetik uçot məlumatları ilə 
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eynilik təşkil etməsi yoxlanılır. Qarşılıqlı əlaqə aşaüıdakı qaydada 

müəyyən olunur: 

▪ analitik hesablar üzrə ayın əvvəlinə qalıq məbləüi ayın əvvəlinə 

onları bir-ləşdirən sintetik uçotu üzrə qalıq məbləüinə bərabərdir. 

▪ ay ərçində analitik hesablar üzrə dövriyyə məbləüləri (debet və 

ya kredit üzrə) ay ərçində onları birləşdirən sintetik hesabın dövriyyəsinə 

(debet və kredit üzrə) bərabərdir. 

▪ ayın sonuna analitik hesab üzrə qalıq məbləüi ayın sonuna 

onları birləşdirən sintetik hesab üzrə qalıq məbləüinə bərabərdir. 

▪ göstər ilən bərabərliyin poçulması mühasibat uçotunun aparıl-

ması üzrə qanunvericiliklə nəçərdə tutulmuş mövcud qaydaların poçul-

masını göstər ir. 

     Müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti haqqında əsas infor-

masiya onun fəaliyyətinin bütüçünə aspektlərini dəyər ifadəsində əks 

etdirən mühasibat hesaba-tında verilmişdir. Mühasibat hesabatinın 

yoxlanılmasına hesabat formalarına ümumi baxışla başlanılır. Bu çaman 

əvvəlcə onun üçünəvan hissəsinin dodurulmasına diqqət verilir. Auditor 

hesabatların forma üzrə nəçərdə tutulan bütüçünə göstər icilərınin 

mövcudluüunu, qaralama və ya silinmənin olmaması hesabatını, dol-

durulmasının düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayır. Sonra hesablamalar yoxla-

nılır, daha doürusu müxtəlif mühasibat hesabatı formalarında əks etdiril-

miş göstər icilərin müqayisəliyi və qarşılıqlı əlaqəsi yoxlanılır. 

Hesabatın tərtib olunmasının düzgüçünəlüyüçünəüçünə 

yoxlanılması aşaüidakı şərtlərə əsaslanır: 

▪ hesabat formalarının məlumatları hesabat dövrüçünəüçünə 

sonuna balansın müvafiq maddələri üzrə qalıqlarla təsdiq olunur; 

▪ satışın, hesablanmış vergilərin məbləüləri müvafiq hesablar 

(subhesablar) üzrə baş kitabın dövriyyəsinə uyüundur.  

Balansın tərtib edilməsinin dürüstlüyüçünəüçünə yoxlanılması 

aşaüıdakı şərtlərə əsaslanır: 

▪ bütüçünə göstər icilər üzrə mühasibat və statistik hesabat forma-

larinın doldurulmasının düzgüçünəlüyü; 

▪ hesabat dövrüçünəüçünə əvvəlinə balans maddələrinin 

məlumatları ütən ilin sonuna balans maddələrinin məlumatlarına uyüun 

olmalidır; 

▪ hesabat dövrüçünəüçünə sonuna balans maddələrinin 

məlumatları inventariçasiyaların nəticələri ilə təsdiq olunmalıdır; 

▪ maliyyə, vergi orqanları, banklarla hesablaşmalar üzrə balans 

maddələrinin məbləüi onlarla raçılaşdırılmalı və eyni olmalıdır; 
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▪ yekun balans məlumatları Baş kitabda hesablar üzrə və ya 

hesabat dövrüçünəüçünə sonuna başqa analoji mühasibat uçotu registri 

üzrə dövriyyəyə və qalıqlara uyüun olmalıdır; 

▪ ilin əvvəlinə, sonuna balans məlumatları müqayisə olunan 

səviyyədə tərtib edilməlidir.  

▪ balans hər bir mürəkkəb maddə üzrə - 111, 121, 131, 141 (01, 

03), 101 (04), 102 (05),201 (10), 207 (12), 202 (20, 23, 25, 28, 29), 431, 

433, 434, 531, 536, 537 (60), 177, 217, 245, 408, 411, 413, 414, 435, 

441, 445, 507, 511, 512, 513, 514, 515, 538, 541, 545 (76)  və b. 

hesablar, registrlər, analitik və subhesablar üzrə yoxlanılır. Məntiq 

baxımından daha büyük məbləülər və ya şübhəli uçot obyektləri (alıcılar, 

satıcılar və i.a.) seçilir və onlar üzrə seçmə qaydasında ilkin sənədlər 

(müqavilələr, hesablar, fakturalar və b.) yoxlanılır.  

Hesabatın tərtib olunmasından əvvəl xeyli hazırlıq işləri gürülür: 

hesablar (kalkulyasiya, toplayıcı-bülüşdürücü, özləşdirici, maliyyə-

nəticə, əməliyyat və b.) baülanmaqla bütüçünə analitik hesablar, 

subhesablar və sintetik hesablar üzrə dövriyyə çıxarılır. Hesabların 

baülanması ardıcıllıüının əsaslandırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir və 

auditor bu qaydanı bilməlidir. Qeyd olunan ardıcıllıqda ilk olaraq 223 

(51, 52), 224 (55), 501 (90), 401 (92), 402,  502 (93), 221 (50), 225 (56)  

saylı hesablar baülanır. Sonra  244 (71), 533 (70), 523 (67), 421, 422, 

521 (68), 522 (69), daha sonra material hesablar –431, 433, 434, 531, 

536, 537 (60), 192, 243 (61), 101 (04), 201, 207 (10, 12), 202 (13), 208 

(14), 201 (15), 208 (16), 241 (19), 204 (40), 205, 206 (41). Bundan sonra 

maliyyələşdirmə hesabları üzrə yekun çıxarılır: 151, 152, 181, 182, 183, 

231, 232, 233, 234, 321 (06), 231, 232, 233, 234 (58), 503, 504, 505 (94), 

403, 404, 405, (95). Növbəti mərhələdə 112, 122, 132, 142 (02), 102 (05) 

hesabları üzrə köhnəlmə hesablanır və qeyri-dövriyyə aktivləri üzrə 

hesablar qrupu işlənilir: 103, 113  (08), 523 (67), 111 (30), 174, 214 (09), 

111, 121, 131, 141 (01), 112, 122, 132, 142 (02), 111 (03), 101 (04), 406, 

535 (97). Satış (K-t 601 (46)) müəyyən olunduqdan sonra vergilərin 

hesablanması həyata keçirilir: 523 (67-yol vergisi), 421, 422, 521 (68)  

(avtonəqliyyat sahiblərindən vergi) və maya dəyəri hesabına digər 

közürmələr. Bütüçünə xərclər toplandıqdan sonra məhsul və xidmət 

növləri üzrə maya dəyərin müəyyən edilməsinə başlanılır: 202 (20, 23, 

28, 29), 203 (36), 191, 242 (31), 721 (26); hazır məhsul buraxılışı 

müəyyən olunur: 204 (37, 40), 205, 206 (41), 603 (42) ; satış üzrə 

hesablaşma və alıcılarla hesablaşmalar yerinə yetirilir: 711 (43), 711, 

721, (44), 601 (46), 611, 731 (47,48), 171, 175, 176, 211, 215, 216 (62), 

443, 445 (64). Ayrıca olaraq iddia xarakterli hesablar baülanır: 538 
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(müvafiq subhеsablar), 217 (63), 173, 213, 545 (müvafiq subhеsablar) 

(73). Bundan sonra qarşılıqlı hesablaşmalar üzrə yekun çıxarılır: 412, 

414, 441, 512, 513, 514, 515, 541 (89), 302,534 (75), 301 (85), 523 (67), 

172, 212, 407, 432, 506, 532 (78,79). Fondlara közürmələrlə hesabların 

baülanması başa çatır: 341, 344, 901, 902 (81), 801, 811, 341, 621, 631, 

641, 741, 751, 761 (80), 333, 334, 335 (86), 311, 331, 335 (87), 342, 343 

(88). Sonda büdcə ilə hesablaşma hesabları 421, 422, 521 (68) və qalan 

hesablar baülanır.  

Auditorun işinin mühüm istiqamətlərindən biri uçot registrlərinin 

tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılmasıdır. Bu, baş 

kitabdakı yazılışların icmal uçot registrlərindəki – jurnal-orderdə, 

memorial-orderdə, jurnal-Baş kitabda əks olunan yazılışlara 

münasibətində üstünlük verilməsinə əminliyin təmin olunması məqsədilə 

aparılır. Belə ki, onların düzgüçünə doldurulması balans və digər hesabat 

formalarının dürüstlüyüçünəü təmin edir. Uçot registrlərinin tərkibi və 

məçmunu uçot siyasətində əks etdirilir. Uçot registrlərinin yoxlanılması 

prosesində aşaüıdakı məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir: 

 uçot registrlərinin məcmu müəssisənin təsərrüfat əməliyyatlarını 

tam əks etdirirmi? 

 həmin registrlər istifadə üçün rahatdırmı, onların əyaniliyi yük-

səkdirmi, büyük informasiyaya malikdirmi, lazımı hesabatın tərtib edil-

məsi və iqtisadi təhlildə istifadə edilməsi üçün yararlıdırmı? 

 onlar uçot yazılışlarının tamlıüına və düzgüçünəlüyüçünəə 

nəzarəti təmin edərək bir-biri ilə və Baş kitabla əlaqəlidirmi? 

Audit prosesində mühasibat uçotunda bütüçünə yazılışlara əsas 

verən ilkin sənədləşmədə yoxlama obyektinə daxildir. Onların siyahısı 

kənardan daxil olan və təşkilatın üçündə yaradılan sənədlər daxildir. İlkin 

sənədləşmə nəticəsində uçot informasiyasının hərəkəti başlanır, mü-

hasibat uçotunu müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin birbaşa və 

fasiləsiç əks etdirilməsi üçün laçım olan məlumatlarla təmin edir.  

Uçota yalnıç düzgüçünə tərtib edilmiş sənəd qəbul edilir. Müha-

sıbatlıüa daxil olan bütüçünə sənədlərin doldurulmasının tamlıüı və əmə-

liyyatların məçmunu yoxlanılır.  

      Müəssisə hesabatının mühüm formalarından biri balansdır. Mü-

hasibat balansının tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayarkən 

aşaüıdakılara diqqət verilməlidir: 

1. Dövrüçünə əvvəlinə balans maddələrinin məlumatları əvvəlki 

dövrüçünə sonuna balans maddələrinə uyüun olmalıdır. 

2. Hesabat dövrüçünəüçünə sonuna balans maddələri üzrə 

məlumatlar inventarıçasiyaların nəticələri ilə təsdiq edilməlidir. 
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3. Maliyyə, vergi orqanları, bankla hesablaşmalar üzrə balans 

maddəsinin məbləüi onlarla raçılaşdırılmalı və eyni olmalıdır. 

4. Yekun balansın məlumatları Baş kitabın hesabları üzrə 

dövriyyələrə və qalıqlara uyüun olmalıdır 

5. Ilin əvvəlinə və sonuna balans maddələri müqayisə edilən 

səviyyədə olmalıdır.           

      Giriş və son balansın eyni maddəsinin formalaşmasının metodo-

logiyasında hər hansı bir uyüunsuçluq aydınlaşdırılmalıdır (cədvəl 4.1). 

Cədvəl 4.1 

Balans maddələri üzrə məlumatların yoxlanılması 
Balans 

maddələri 

 

Hesabat 

ilindən 

əvvəlki 

ilin 

sonuna 

 

Hesabat 

ilinin 

əvvəlinə 

 

Kənarlaşma 

(+; -) 

 

Hesabat 

ilinin 

sonuna 

 

Baş 

kitab 

üzrə 

hesabat 

ilinin 

sonuna 

 

Kənarlaşma 

(+; -) 

 

       

                                                                                                     

Balansın tərtib olunmasının düzgüçünəlüyüçünəüçünə 

yoxlanılması aşaüidakı istiqamətlər üzrə aparılır: 

1. Balansda əsas vəsaitlərin və qeyri maddi aktivlərin əks etdiril-

məsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması.                                  

 2. Balansda ehtiyat və məsrəflərin əks etdirilməsinin düzgüçünə-

lüyüçünəüçünə yoxlanılması. əgər еhtiyatlar  müəssisədə faktiki maya 

dəyəri ilə qiymətləndirilirsə 201, 207 (10, 12) saylı hesablar üzrə qalıqlar 

balansda "Qısamüddətli aktivlər" bülməsi üzrə əks etdirilmiş məlumat-

lara uyüun gəlməlidir. 

3. Balansda pul vəsaitlərinin müvafiq hesablarda (221 (50), 223 

(51, 52), 224 (55), 225 (56) əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə 

yoxlanılması. 

      4. Balansda hesablaşma əməliyyatlarının hesablarda əks etdiril-

məsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoхlanılması (müvafiq hesablarla - 

431, 433, 434, 531, 536, 537 (60), 171, 175, 176, 211, 215, 216 (62), 538 

(müvafiq subhеsablar), 217( müvafiq subhеsab) (63), 443, 445 (64), 421, 

422, 521 (68), 522 (69), 533 (70), 244 (71), 173, 213, 545 (müvafiq 

subhеsablar) (73), 177, 193, 217, 245, 408, 411, 413, 414, 435, 441, 445, 
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507, 511, 512, 513, 514,515, 538, 541, 545 (76) saylı hesablar ilə 

müxabirləşmədə). 

5. Balansda xüsusi vəsait mənbələrinin əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəü yoxlanılması (müvafiq hesablar üzrə - 301(85), 

333, 334, 335, (86), 311, 331, 335 (87), 342, 343, (88), 412, 414, 441, 

512, 513, 514, 515, 541 (89), 444, 544 (96) saylı hesablar ilə müxabirləş-

mədə). 

6. Balansda alınmış kredit və borcların əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması (müvafiq hesablar üzrə –501 

(90), 401 (92), 402, 502 (93), 503, 504, 505 (94), 403, 404, 405 (95) saylı 

hesablarla müxabirləşmədə). 

Beləliklə, mühasibat uçotunun vəziyyətinin və hesabatların dü-

rüstlüyüçünəü yoxlayan çaman auditor aşaüıdakıları yoxlamalıdır: 

▪ mühasibat uçotu və hesabatın hesablar planına və onun tətbıqınə 

dair təlimata uyüun təşkil edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

▪ mühasibatlıq ştatının ixtisaslı mütəxəssislərlə komplektləşdiril-

məsi; 

▪ xidməti vəzifələrin yerinə yetirilməsi üzrə təlimatların 

mövcudluüu; 

▪ əvvəlki yoxlama nəticələri üzrə mühasibat uçotu və hesabatının 

vəziyyətinə dair təklif və göstər işlərin yerinə yetirilməsi; 

▪ baş mühasib və mühasibatlıüın işçiləri tərəfindən aparılmış 

təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyi, material və maliyyə resurslarının 

düzgüçünə və səmərəli istifadəsi, mülkiyyətin qorunması üzrə 

qabaqcadan və cari nəzarətin təmin olunması; 

▪ ilkin sənədlərin vaxtında tərtib edilməsini və qeydiyyatın 

keyfiyyətini, onlarda çəruri rekviçitlərin, əməliyyatların həyata keçiril-

məsində məsul olan şəxslərin imçalarının mövcudluüu; 

▪ úurnal-orderlərin, mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılmasinın 

nümunəvi proqramlarının tətbiqinin düzgüçünəlüyü; 

▪ úurnal-orderlərin, cədvəllərin və digər uçot registrlərinin baş 

mühasib və ic-raçılar tərəfindən imçalandıüı; 

▪ hesablar planı və onların tətbiqi üzrə təlimata uyüun nümunəvi 

mühasibat yazılışlarını əməl olunması; 

▪ analitik uçot üzrə dövriyyələrin və qalıqların Baş kitabın, balan-

sın və digər hesabat formalarının məlumatları ilə qarşılıqlı uyğunluğu; 

▪ inventariçasiya siyahıları, hesabları, özləşdirmə cədvəlləri və 

inventariçasıya komissiyalarının aktları üzrə uçot və hesabat 

məlumatlarının reallıüı; 
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▪ malların və materialların, hazır məhsulların hərəkəti üzrə, əmək 

haqqının hesablanması üzrə dövriyyə cədvəllərinin vaxtında və 

keyfiyyətli tərtib еdilməsi; 

▪ hesabat məlumatlarında (xüsusilə məhsul buraxılışı, maliyyə 

nəticələri və rentabellik üzrə) təhriflərin mövcudluüu; 

▪ icmal mühasibat hesabatlarının düzgüçünəlüyüçünəü və 

dürüstlüyüçünəü, onların vaxtında təqdim olunması; 

▪ rüblük və illik hesabatlarının təhlilinin nəticələri haqqında baş 

mühasibin müəssisə rəhbərliyinə hesabat verməsi; 

▪ mühasibatlıüın sənədlərinin qorunması və saxlanmasının 

vəziyyəti. 
 

4.6. Daxili audit sistemi 

 

Daxili audit sisteminin inkişafı müəssisənin maliyyə-iqtisadi 

siyasətinin həyata keçirilməsi, maliyyə sabitliyinə şərait yaradılması üçün 

çəmin yaradaraq, fəaliyyətdə qanunvericilik və normativ-hüquqi başya 

riayət edilməsinə, mülkiyyətin və əmlakın qorunub saxlanmasına təsir 

edir. Həmçinin daxili auditin təşkili maliyyə vəsaitlərindən düzgüçünə və 

səmərəli istifadə amilini üçünə plana çəkir. 

Daxili audit sahibkarlıq, biçnes və fəaliyyət risklərinin müəyyən-

ləşdirici sistemi kimi çıxış edərək, bu risklərin fəaliyyətə təsir amillərini 

təhlil etməyə geniş  imkanlar açır. Bu məqsədlə o, maliyyə sisteminin və 

mülkiyyətin idarə olunma-sinın müxtəlif istiqamətində və ya sahəsində 

əmələ gələn vəziyyəti diqqətlə üyrənərək, sosial-iqtisadi həyatın inkişaf 

tələblərinə cavab verən qərarların qəbul edilməsinə yüçünəəldilmiş əsaslı 

təkliflər işləyib hazırlayır.  

      Kənar audit kimi daxili auditin fəaliyyəti yalnıç iqtisadi-maliyyə 

pozuntularının qeydə alınması və onların aradan qaldırılmasına nəzarətin 

həyata keçirilməsi ilə məhdudlaşmır. Ilk növbədə bu fəaliyyətdə aşkara 

çıxarılmış kənarlaşmaların aradan qaldırılmasına, yoxlanılan fəaliyyət 

sahəsində işlərin yaxşılaşdırılmasına və təkmilləşdirilməsinə dair konkret 

təkliflərin, tüvsiyyələrin işlənib hazırlanmasına imkan verən səbəb-nəticə 

əlaqələrini müəyyənləşdirmək gərəkdir. Belə ki, daxili audit sadəcə 

olaraq, yoxlama məqsədi üçün yaradılmır, kənarlaşmaları aşkara 

çıxarmır, o, həm də fəaliyyətlə baülı problemlərin meydana gəlməsinin 

qarşısını alır, mənfi meyllər ehtimalını müəyənləşdirir. 

       Daxili auditin əsas vəzifələri aşaüıdakılardır: 

 maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyini, 

məqsədəuyğunluğunu, və səmərəliliyini, həmin əməliyyatların 
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uçotda əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyüçünəü, tamlıüını və vaxta 

uyğunluğunu, hesabatın mütəbərliyini müəyyənləşdirmək; 

 maliyyə vəsaitlərinin formalaşmasının və istifadəsinin 

qanuniliyinin, məqsədəuyğunluğunun, tamlıüının, vaxta 

uyğunluğunun aşkara çıxarılmasına nəzarət etmək; 

 müəssisənin aktivlərinin qorunması və onlardan istifadəni qiy-

mətləndirmək; 

 fəaliyyətin, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının, biçnes planla-

rinın (cari və strateji) nəticələrinin onların qarşısında qoyulmuş 

məqsədlərlə uyğunluğunu qiymətləndirmək; 

 təsərrüfat subyektinin büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesab-

laşmalarının müəyyən edilmiş qaydada aparılıb-aparılmamasını 

təyin etmək; 

 audit prinsipləri baxımından müəssisənin maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin, maliyyə  vəziyyətini  təhlil еtmək və qiymətləndir-

mək;  

 müəssisədə əvvəllər müəyyən edilmiş nüqsan və çatışmaçlıq-

ların aradan qaldırılması sahəsində  qəbul edilmiş qərarların icra 

vəziyyətinə nəzarəti həyata keçirmək; 

 müəssisənin bütüçünə fəaliyyəti dövründə  yarana biləcək risk-

ləri müəyyənləşdirmək, bazarın təsir amillərini  qiymətləndir-

mək;  

 müəssisənin illik fəaliyyətinin son nəticələri üzrə yoxlama və 

təhlil materiallarını yekunlaşdıraraq (konkret istiqamətlə üzrə 

mövcud vəiyyət və onun yaхşılaşdırılması üzrə təkliflər göstər 

ilməklə) hеsabat formasında müəssisə rəhbərliyinə təqdim etmək; 

 maliyyə-mühasibat uçotu, iqtisadi məsələlər, vergi, hüquq, eko-

loji məsələlər sahəsində məsləhətlər vermək; 

Vaxtaşırı yoxlama aşaüıdakı istiqamətlər üzrə aparılır: 

▪ mənfəətdən vergilər üzrə avans ödəmə məbləülərinin hesablan-

ması üçün əsas fəaliyyətdən gözlənilən mənfəətin və pul gəlirinin 

müəyyən edilməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması. 

Yoxlama üçün aşaüidakı ilkin sənədlərdən istifadə olunur: 

sifarişüi ilə baülanmış müqavilə, çəmanət məktubu, məhsulun, 

işin, xidmətin maya dəyərınin plan kalkulyasiyası; 

▪ məhsul, iş, xidmət satışından, digər satışdan, satışdankənar 

əməliyyatlardan faktiki mənfəət məbləüinin (çərərinin) mühasibat 

uçotunda və hesabatda əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması. Həmin məsələnin 

yoxlanılması üçün mənfəət və çərər haqqında hesabatdan, baş 
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kitabdan (dövriyə balansından), anbardan məhsul buraxılışı üzrə 

sənədlərdən, işlərin qəbulu aktlarından, bank çıxarışlarından, 

kassa hesabatlarından, anbardan məhsul çıxarılması üzrə bu-

raxılışlardan, jurnal-orderlərdən və ya satış hesabları üzrə dövriy-

yə cədvəllərindən istifadə edilir; 

▪ məhsulların, işlərin, xidmətlərin faktiki maya dəyəri haqqında 

uçot məlumatlarının dürüstlüyüçünəüçünə, bütüçünə növ hazır 

məhsulların istehsalına, yerinə yetirilən işlərin, göstər ilən 

xidmətlərin xərclərin uçotu qaydasının gözlənilməsinin 

yoxlanılması. Yoxlama-nın aparılması üçün, əmtəə-material 

dəyərlərinin istehsala buraxılması, əmək haqqının və xüsusi 

fondların, kənar təşkilatların və küməkçi istehsalatın göstər diyi 

xidməti ilə baülı hesablaşmalar üzrə ilkin sənədlərdən, kal-

kulyasiya kartlarından, dövriyyə cədvəllərindən, baş kitabdan 

istifadə olunur; 

▪ əşyaların açqiymətli və teçköhnələn əşyalara aid edilməsinin, 

onlara köhnəlmənin hesablanmasının və silinməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması. Bu çaman baş kitabın, 

dövriyyə cədvəllərinin, açqiymətli və teç köhnələn əşyaların 

silinməsi aktlarının məlumatlarından istismarda olan açqiymətli, 

teçköhnələn əşyaların uçotu vərəqələrindən istifadə olunur; 

▪ xərclərin 191, 242 (31) saylı hesaba aid edilməsinin və 412, 

414, 441, 512, 513, 514, 515, 541 (89) saylı hesab üzrə vəsaitlər 

hesabına ürtülməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması. Bu 

çaman xərclərin həmin hesablara közürülməsi üzrə ilkin 

sənədlərdən, həmin hesablar üzrə dövriyyə cədvəllərindən, Baş 

kitabdan istifadə olunur; 

▪ kassa əməliyyatlarının yoxlanılması ilə maya dəyəri hesabına 

sosial istiqamətli ödəmələrin mövcudluüu aşkar edilir. Bunun 

üçün məxaric orderləri ilə birlikdə kassa hesabatlarından istifadə 

olunur; 

▪ bank əməliyyatlarının yoxlanılması yolu ilə xərclərin müvafiq 

fəaliyyət növlərinə aid edilməsinin düzgüçünəlüyü müəyyən 

edilir. Bunun üçün bank çıxarışlarına əlavə olunan ilkin 

hesablaşma və fakturalar və ya 223 (51), 501 (90) və s. hesablar 

üzrə dövriyyə cədvəllərindən istifadə olunur; 

▪ 538 (müvafiq subhеsablar), 217( müvafiq subhеsab) (63), 173, 

213,545 (müvafiq subhеsablar) (73) saylı balans hesabları üzrə 

dövriyyələri yoxlayaraq müəyyən edilmiş qaydada müəssisəyə 

ödənilməyən, onların silinməsinə əsas verən sənədlər olmadan 
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balansdan silinən əsas fəaliyyət üzrə əskikgəlmələr, əmtəə 

material qiymətlilərinin itgisi üzrə məbləülərin istehsal xərclərinə 

daxil edilməsi faktları aşkar edilir. Bunun üçün baş kitabın, həmin 

hesablar üzrə dövriyyə cədvəllərinin məlumatlarından və çərurət 

yarandıqda həmin əməliyyatları əks etdirən ilkin sənədlərdən 

istifadə olunur; 

▪ naüd hesablaşma qaydasında əmtəə-material qiymətlilərin əldə 

olunmasının və mədaxil edilməsinin əsaslı olması yoxlanılır.  

▪ 523 (67), 421, 422, 521 (68), 522 (69) saylı hesabların yoxlan-

masında məqsəd təşkilatın istifadə edə biləcəyi əsaslı gözəştlərin 

müəyyən edilməsi, bütüçünə növ ayırmalar üzrə vergitutma 

başsının düzgüçünə hesablanmasının ayırmaların közürmə 

mənbələri üzrə (kapıtal qoyuluşu, maya dəyəri, satış) düzgüçünə 

yerləşdirilməsinin, hesabat formalarinın tərtib edilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə və büdcəyə ödəmələrin vaxtında həyata 

keçirilməsinin müəyyən edilməsi ilə xarakteriçə olunur.  

▪ 112,122,132,142 (02), 102 (05) hesabları əsasında amortıçasıya-

nın hesablanması üzrə mövcud qaydaların düzgüçünə tətbiq 

edilməsi yoxlanılır; 

▪ təsisçilərlə hesablaşmaların düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayarkən 

üzvlük haqlarının həcminə və ödənilməsi müddətlərinə fikir 

vermək laçımdır. Bu, təsis sənədləri ilə ciddi tanış olmaüı tələb 

edir.  

▪ yoxlama çamanı müxtəlif növ istehsalın spesifikasına xüsusi 

diqqət verilməlidir.  

      Əgər təşkilatda uçot siyasəti düzgüçünə tərtib еdilərsə və ona cid-

di riayət olunarsa onda təsadüfi və tipik səhvlərə yol vеrilməsi, хüsusi ilə 

qanunvеricilik aktlarının poçulması hallarına rast gəlinməyəcəkdir.  
           

       Özünü yoхlama sualları 
 

1. Təsərrüfat subyеktlərində auditor yoхlamaları hansı ard-

icıllıqla aparılır? 

2. Təsərrüfat subyеktinin təşkilati strukturunun auditi çamanı 

hansı məsələlər nəçərdən kеçirilir? 

3. Ilkin uçotun vəziyyəti və sənəd dövriyyəsinin təşkili nеcə 

yoхlanılır? 

4. Müəssisənin uçot smyasətinin tərkibi və məçmunu nədən 

ibarətdir? 

5. Uçot siyasətinin auditi çamanı hansı məsələlərə diqqət 

vеrilməlidir? 
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6. Mühasibat uçotunun aparılmasının 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə auditi nеcə aparılır? 

7. Mühasibat hеsabatının düzgüçünəlüyüçünəüçünə 

yoхlanması tехnikası nеcədir? 

8. Təsərrüfat subyеktlərində daхili nəzarətin təşkili səviyyəsi 

nеcə yoхlanılır? 
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  V FƏSIL. KASSA Və BANK əMəLIYYATLARININ AUDITI 

             

  Auditor kassa və bank əməliyyatlarının kim tərəfindən işlənmə-

sıni (yaşı, təhsili, mühasiblik stajı, bu sahə üzrə normativ başnın 

mövcudluüunu), istifadə etdiyi normativ sənədləri (kassa əməliyyat-

larının aparılması qaydası, MB təlımatları və b.), onun kimə hesabat 

verdıyini, yerinə yetirdiyi işlərə kim tərəfindən nəzarət edildıyini, tətbiq 

olunan ilkin sənədlərin siyahısını, nümrələmə sistemini, ilkin sə-nədlərdə 

bütüçünə rekviçitlərin doldurulduüunu, qeydiyyat jurnallarinın, dövriyyə 

cədvəllərinin mövcudluüunu, analitik uçotun, dövriyyə cədvəllərinin 

vəziyyətini, ilkin sənədlərin işlənməsi texnologiyasını yoxlayır.  

        

5.1. Kassada naüd pulun və qiymətli kaüıçların inventarıça-

sıyasının aparılması  və onun nəticələrinin sənədləşdirilməsi  

metodikası 

 

   Auditor ilk növbədə xəzinədarın kimliyini (yaşı, təhsilini kassa 

hesabatlarinın kim tərəfindən qəbul edildiyini və işləndiyini, onların 

nümrələnməsi sistemıni, kassa kitabını, kassa orderlərinin qeydiyyatı jur-

nalını və daxil olmuş vəsait-dən təyinatı üzrə istifadə olunmasını yox-

layır. Eyni çamanda kassa orderlərinin xəzinədarlıüa təqdim edilməsi 

qaydası, kassa limitinin mövcudluüu və ona riayət edilməsi, kassa 

orderlərində bütüçünə rekviçitlərin doldurulması, kassa hesabatlarinın 

işlənməsi texnologiyası yoxlamanın obyektlərinə daxildir. Auditor, 

həmçınin onun kimin qarşısında hesabat verdiyini, yerinə yetirdiyi işlərə 

kimin nəzarət etməsini, xəzinədarla maddi məsuliyyət haqqında 

müqavilənin mövcudluüunu, xəçinənin mövcud şəraitinin bütüçünə 

tələblərə cavab verməsini, yoxlanılan dövr üçün kassa kitablarının 

bütüçünə nüsxələrinin mövcudluüunu yoxlayır. Audit prosesində kassa 

əməliyyatları üzrə xəzinədarın hesabatlarının mədaxil-məxaric sə-

nədlərinə, hesablaşma-ödəmə cədvəllərinə uyğunluğu və onların tərtib 

edilməsi də yoxlanılır.  

Kassa əməliyyatlarının auditinin aparılması gedişatında bankdan 

və ya digər motivlər üzrə alınmış naüd pulun mədaxil edilməsinin 

tamlıüı, kassa kitablarında yazılışların bank çıxarışlarında göstər ilən 

məbləülərə (bankdan alınmış və banka közürülmüş) uy-üunluüu, 

xəçınəyə daxil olan bütüçünə pul vəsaitlərinin əsaslı olması da yoxlanıl-
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malıdır. Əgər kassa kitabı üzrə kassa qalıqları büyük məbləü təşkil 

edirsə, uzun müddət açalmırsa, güçünədəlik daxilolma və istifadəsindən 

çoxdursa, müəssisə rəhbərliyinə dərhal kassanın inventariçasıyasının apa-

rılması təklif olunmalıdır.  

Banklar müəssisələr tərəfindən daimi pul gəlirlərindən istifadə et-

məsi haqda qərarı onların kassa əməliyyatlarının aparılması qaydasinın 

tələblərinə riayət etməsi, hesablaşmaların vəziyyəti və müəssısənin 

hesablaşma hesablarında vəsait qalıqları nəçərə alınmaqla qəbul edirlər. 

Yoxlanılan dövrüçünə hər güçünəü üçün bank tərəfindən təyin 

olunmuş kassa qalıqları limitinin gözlənilməsi, pul gəlirlərinin təhvil 

verilməsi müddəti və qaydası, vaxtında verilməmiş əmək haqqı və sosial-

əmək gözəşti məbləülərinin vaxtında banka qaytarılması yoxlanılır. 

Qalıqların daima limitdən artıq olması müşayət olunduqda bunun sə-

bəbləri müəyyən edilir və müvafiq tədbir gürülür.  

Xəçinədən bütüçünə naüd pul buraxılışı və onların hüquqi əsası 

yoxlanılır. Bütüçünə kassa məxaric orderlərində şəxsiyyət vəsiqəsinin 

məlumatları olmalıdır.  

Kassa orderlərinin təkrar nüsxəsinin, dözəlişlərin, pozuntu-la-rın, 

ödəmə cədvəllərində baş mühasibin qeydi olmayan dözəlişlərin mövcudl-

uüu, rekviçitlərin doldurulması yoxlanılır. Kassa orderlərınin mə-

lumatlarının qruplaşdırıcı cədvəllərin (jurnal-orderin, qalıq-dövriyyə 

cədvəllərinin, memorial-orderin və b.) sonuncuların baş kitabın və 

hesabat balansında qalıüa məlumatlarına uyğunluğu yoхlanilır. 

  Kassa və kassa əməliyyatlarının auditi öz əsas istiqamət üzrə apa-

rılır: 

1. Naüd pulun inventariçasiyası; 

2. Kassaya daxil olan pul vəsaitlərinin tam və vaxtında mədaxil 

edilməsinin yoxlanılması; 

3. Pul vəsaitlərinin xərclərə silinməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanması. 

       Kassa və kassa əməliyyatlarının auditinin əsas vəzifələri aşaüida-

kılardır: 

▪ Açərbaycan Respublikasında kassa əməliyyatlarının aparılması 

qaydalarının və kassa intiçamının gözlənilməsinin yoxlanması; 

▪ pul vəsaitlərinin kassaya daxil olması və xərclənməsinin 

sənədləşdirilməsi qaydalarının gözlənilməsi; 

▪ çek kitabçalarının, çeklərdən çıxarışların qorunub saxlanması 

həmin sə-nədlər üzrə pul vəsaitinin alınmasının müəyyən edilmiş 

qaydasının gözlənilməsi; 
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▪ bank vasitəsi ilə və naüd hesablaşma qaydasında əmtəə-material 

dəyərlilərinin satışından daxil olan pulların vaxtında və tam mədaxil  

edilməsinə nəzarət; 

▪ kassada naüd pulun saxlanması və onların əməliyyat-təsər-rüfat 

ehtiyacları və digər xərclər üçün verilməsi limitinin gözlənilməsi; 

▪ kassa əməliyyatlarının qəflətən inventariçasiyası müddətinin 

gözlənilməsi; 

▪ kassa əməliyyatlarının qanuniliyinin, dürüstlüyüçünəüçünə və 

məqsədəuyğunluğunun yoxlanılması. 

Kassa və kassa əməliyyatlarının auditinin əsas mənbələrini kassa 

kitabları, kassa mədaxil və məxaric orderləri əlavə edilməklə xəzinədarın 

hesabatları, çek kitabçalarından istifadəni əks etdirən çek kütükləri, 

müəssisənin hеsablarından bank çıxarışları, 221(50), 223 (51, 52), 224 

(55), 225 (56),  231,232,233,234 (58) saylı hesablar üzrə úurnal-orderlər, 

Baş kitab və pul vəsaitləri ilə baülı əməliyyatların əks olunduüu digər 

sənədlər aid edilir. 

Kassanın inventariçasiyası qəflətən, yəni auditor müəssisəyə 

gəldikdən dərhal sonra aparılmalıdır. əgər xəzinədar müvəqqəti işdə 

olmaçsa, kassa otaüı mühürlənir, uzun müddətə işdə olmadıüı halda 

müəssisədə komissiya yaranır, kassa inventariçasiyası edilir və digər 

maddi məsul şəxsə təhvil verilir. 

Kassanın inventariçasiyası baş mühasibin iştirakı ilə həyata 

keçirilir. Inventariçasiyaya başlanana qədər xəzinədar kassada 

müəssisənin həmkarlar təşkilatina, qarşılıqlı yardım kassasına aid pul 

vəsaitlərinin olması haqda yazılı formada içahat verir. Bu halda 

həmkarlar komitəsinin (qarşılıqlı yardım kassasının) sədri və təftiş 

komissiyasının üzvləri dəvət olunmalı və eyni vaxtda müəssisənin və 

həmkarlar təşkilatının kassaları (qarşılıqlı yardım kassası) yoxlanılır.  

Kassada naüd pul vəsaitlərinin və digər qiymətlilərin mövcudlu-

üunun yoxlanmasından əvvəl xəzinədar kassa hesabatı tərtib edir. 

Kassada olan vəsaitlərin inventariçasiyasına qədər xəzinədar yoхlama 

tariхinə pul vəsaitlərinin mədaxil və məxaric sənədlərinin hesabata daxil 

edildiyi və mühasibatlıüa təhvil verildiyi, kassaya daxil olunan bütüçünə 

pul vəsaitlərinin mədaxil edildiyi, kassadan verilən vəsaitlərin xərclərə 

silindiyi haqda içahat yazır. Kassada olan bütüçünə mədaxil və məxaric 

orderləri hesabata daxil edilir. Şəxsi qeydlər və kassa əməliyyatlarının 

aparılması qaydalarında nəçərdə tutulmayan digər sənədlər nəçərə 

alınmır və xəzinədarın hesabatına daxil edilmir. Kassanın in-

ventarıçasiyası dövründə kassa əməliyyatları dayandırılır, bu əməliyyat-

lar istisna hallarda auditorun raçılıüı və iştirakı ilə həyata keçirilə bilər. 
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Auditor inventariçasiya anına kassa hesabatının və kassadakı naüd 

pul qalıqlarının çıxarılmasının düzgüçünəlüyüçünəü ciddi yoxlamalıdır. 

Pul qalıqları balans üzrə hər ayın əvvəlinə qalıq nəçərə alınmaqla 

yoxlanılır. Kassa hesabatını və ona əlavə edilən mədaxil və məxaric 

orderlərini yoxlayarkən auditor sonuncu mədaxil və məxaric orderlərinin 

nümrələrini qeyd úurnallarındakı yazılışlarla özləşdirərək son kassa 

əməliyyatlarının uçotunun tamlıüını müəyyən edir. Kassa hesabatı 

yoxlandıqdan sonra onda heç bir dözəlişə yol verilməməsi məqsədi ilə 

auditor kassa hesabatına və ona əlvə edilən kassa mədaxil və məxaric 

sənədlərinə "_____________________ tarixinə  inventarıçasiyaya  

qədər" qeyd etməklə viça qoyur.  

Kassa hesabatı yoxlandıqdan və viça qoyulduqdan sonra "Kassa" 

hesabı üzrə saldo çıxarmaq məqsədi ilə mühasibatlıüa verilir. Bundan 

sonra kassada naüd pulun və digər qiymətlilərin yoxlanmasına başlanılır. 

Sonda kassanın inventariçasiyası aktı tərtib edilir. Xə-çınədar aktda qeyd 

olunmuş pul vəsaitləri, sənədləri və digər qiymət-lılərin məsul 

saxlanmaya qəbul etdiyi haqda yazılı çəmanət verir. Kassanın in-

ventariçasiyası çaman auditor pul vəsaitlərinin və digər qiymətlilərin 

çatışmaçlıüı və ya artıqlıüını, müvəqqəti əriçə ilə kassadan pul alındıüı 

faktlarını aşkar edərsə, bu haqda xəzinədardan yazılı içahat tələb 

etməlidir. 

Pul vəsaitlərinin inventariçasiyası aktının nümunəsi aşaüıda 

verilmişdir. 

əgər kassanın inventariçasiyası auditor tərəfindən aparılırsa, onda 

akt 3 nüsxədən ibarət olmaqla tərtib edilir: onlardan biri yoxlama 

arayışına (aktına) əlavə olunur, biri təsərrüfat subyektinin 

mühasibatlıüına verilir, biri isə maddi məsul şəxsdə qalır. 

      

________________   kassasında “___”____________201.___-ci il    
   (təşkilatın adı) 

tariхinə naüd pul vəsaitlərinin inventariçasiyası  

                                              aktı 

                                  

ILTIÇAM 

       Inventariçasiyanın başlamasına qədər pul vəsaitləri üzrə 

bütüçünə məxaric və mədaxil sənədləri mühasibatlıüa təhvil verilmiş, 

mənim məsuliyyətimdə olan bütüçünə pul vəsaitləri daxil edilmiş, 

məsarif olunmuş pul vəsaitləri xərclərə silinmişdir. 

 

      Maddi məsul şəxs 

      Xəzinədar  
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      vəzifəsi _______________     _________________________ 
                                    imça                                     soyadı 

"____" _____________ 201._____ il № əmrə (göstər işə) əsasən 

"____" _____________ 201._____ il tarixinə pul vəsaitlərinin 

inventariçasiyası aparılmışdır. 

       Inventariçasiya çamanı aşaüıdakılar müəyyən olunmuşdur: 

1) naüd pul __________________ AÇN 

2) poçt markaları _____________AÇN 

3) __________________________AÇN 

4) __________________________AÇN 

Mövcud məbləülərin yekunu ___________AÇN______________ 
                                                                                                        (sözlə) 

Uçot məlumatları üzrə ________________AÇN 

Inventariçasiyanın nəticələri: artıqgəlmə yoxdur, çatışmaçlıq yoxdur 

Kassa orderlərinin sonuncu nümrələri: 

Mədaxil orderi № 4, məxaric orderi № 7 

Komissiyanın sədri: 

  Auditor  ____________   ___________    ___________________ 
                         (vəzifəsi)                            (imça)                  (adı, soyadı) 

Komissiya üzvləri: 

1) Baş mühasib ___________   _________      _________________ 
                                       (vəzifəsi)         (imça)                   (adı, soyadı) 

2) _________ ___________ __________        ________________                                               
            (vəzifəsi)            (imça)                                             (adı, soyadı) 

3) ___________ ___________   ____            _______________ 
          (vəzifəsi)           (imça)                     (adı, soyadı) 

       Aktda göstər ilən pul vəsaitlərinin mənim məsul saxlanmamda 

olduüunu təsdiq edirəm. 

      Maddi məsul şəxs 

"____" _____________ 201.____ il 

      ×atışmaçlıq və artıqgəlmələrin səbəblərinin içah edilməsi ____ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

      Maddi məsul şəxs: 

      Müəssisə rəhbərinin qərarı _____________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
                                                     (imça) 

"_____" _______________ 201. ____ il 
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Kassada çatışmayan pulun məbləüində kassa məxaric orderi tərtib 

edilir, onun çatışmaçlıüının səbəbi üyrənilir. Bu çaman xəzinədarın 

günəhkar müəyyən olunarsa, çatışmaçlıq onun hesabına aid edilir. Bu 

halda aşaüıdakı mühasibat yazılışı edilir : D-t 545 saylı "Digər 

qısamüddətli ühdəliklər"  hеsabının "Dəymiş çərərə gürə işçilərlə 

hеsablaşmalar", "Sair əməliyyatlar üzrə işçilərlə hesablaşmalar" 

subhesabları (73), K-t 801 (80) saylı hesab. 

     Inventariçasiya çamanı kassada aşkar edilmiş artıq pul vəsaitləri 

müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinə aid edilməklə kassa 

mədaxil orderi əsasında kassaya mədaxil edilir: 

      Debet 221 (50) "Kassa", kredit 801 "Ümumi mənfəət(çərər) " (80 

"Mənfəət və çərər").  

      Inventariçasiya çamanı pul vəsaitlərinin saxlanması şəraitinə 

xüsusi diqqət verilməlidir. Kassirin maddi məsul şəxs kimi fəaliyyət 

göstər məsinə əmin olması yoxlanılmalıdır. Pul vəsaitlərinin kassada 

qorunub saxlanmasının təmin olun-ması üçün müəyyən tələblər vardır. 

Kassa digər xidmət otaqlarından və yardım-çı tikintilərdən təcrid 

edilməli, kapital divarlar, düşəmə və tavan möhkəm olmalı, metal setkalı 

xüsusi pəncərə və əməkdaşlar və ya müştərilərlə sühbət üçün gözlük, 

pulların saxlanması üçün odadavamlı seyf, qoruyucu-yanüın siqnalları 

olmalıdır. Auditor bu şərtlərin gözlənildiyini yoxlamalıdır. 

        

         5.2. Kassa əməliyyatlarının auditi 

 

        Auditor təcrübəsində kassa əməliyyatlarının yoxlanmasına 

müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bu, informasiyanın həcminin 

müxtəlifliyi ilə içah olunur. Kassa əməliyyatlarının yoxlanmasının 

metodikasının iki variantı vardır: əvvəlcə mədaxil, sonra məxaric 

sənədləri yoxlanılır; eyni çamanda mədaxil və məxaric sənədləri 

yoxlanılır. 

        Kassa əməliyyatlarının auditi təftiş olunan dövrüçünə əvvəlinə 

221saylı (50) "Kassa" hesabı üzrə qalıqlar kassa kitabında, kassa 

hesabatında, 1saylı úurnal-orderdəki, Baş kitabda, müəssisənin 

balansındakı yazılışlarla özləşdirmək yolu ilə yoxlanılır. Bunun üçün 

auditor aşaüıdakı formada küməkçi cədvəl tərtib edir (cədvəl 5.1). 

 

                                                                                Cədvəl 5.1 

 221(50) saylı hesab üzrə dövriyyənin balansda, Baş kitabda, 

1 saylı  úurnal-orderdə (rüblük) əks olunmuş məbləüə 

uyğunluğunun yoxlanılması 
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Aprelin 1-nə         

Iyulun 1-nə         

Oktyabrın 1-

nə 

        

Dеkabrın 31-

nə 

        

 

Nəticə: kənarlaşma    var                 

                                    ____ 

                                    yoхdur                                                      

Cədvəl 5.1 ardı 

         
 

 

Tarix 

                               Məlumatlar üzrə kənarlaşma 

Balans və Baş 

kitab 

üzrə 

Balans və úurnal 

order üzrə 

Baş kitab və úurnal - 

order üzrə 

Yanvarın 1-nə    

Aprelin 1-nə    

Iyulun 1-nə    

Oktyabrın 1-nə    

Dеkabrın 31-nə    

Yеkunu    

 

Qeyd: __________________________________________________ 

Nəticə: _________________________________________________ 

 

Ilin sonuna pul vəsaitlərinin qalıüını yoxlayarkən auditor balansda 

əks еtdirilən pul vəsaitləri haqqında məlumatların obyektivliyini və 

düzgüçünə açıqlanmasını qiymətləndirmək üçün kifayət qədər sübut 

toplamalıdır. Pul vəsaitlərinin auditinin metodikası auditin məqsədinə - 

mövcudluq, tamlıq, qiymətləndirmə, hüqüq və ühdəliklər, dəqiqlik, 

təqdim etmək və açıqlamaq məqsədlərinə nail olmaüa istiqamətlənmişdir. 
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          Mövcudluluq. Auditor yoxlama çamanı sənədlərdə əks etdirilmiş 

pul vəsaitlərinin həqiqətən mövcud olmasına dair sübutlar əldə etməlidir 

və aşaüıdakı sualları aydınlaşdırmalıdır: 

      balansda göstər ilən bütüçünə vəsaitlər faktiki mövcuddurmu? 

   daxilolma və ödəmələr üzrə yanlış (bilərəkdən, bilmədən) 

yazılışlar mövcuddurmu? 

      müəssisənin fəaliyyətinə aid olmayan gəlirlər və xərclər 

mövcuddurmu? 

     Tamlıq. Auditor əmin olmalıdır ki, bütüçünə çəruri informasiya 

yoxlanılan mü-hasibat sənədlərinə daxil edilmişdir. Bunun üçün 

aşaüıdakı suallar cavablanmalıdır: 

 bütüçünə pul vəsaitləri daxil edilmişdirmi? 

 hər hansı bir məbləü yaddan çıxmamışdırmı? 

 satış üzrə bütüçünə məbləülər hesab fakturalarda əks etdirilmiş-

dirmi? 

     Dəqiqlik. Hesablanmış məlumatlarda hər bir rəqəm dəqiq əks et-

dirilməli, bütüçünə əməliyyatlar sənədlərdə müvafiq dəyər üzrə əks et-

dirilməlidir. Auditor tərəfindən vеrilən suallara aşaüıdakılar aiddir: 

      kassada bütüçünə vəsaitlər dəqiq uçota alınmışdırmı? 

      satış üzrə məbləüin hеsablanması dözdürmü? 

      kassa kitabındakı məbləqlərin hеsabi dəqiqliyinin yoхlanması 

aparılmışdırmı? 

     Qiymətləndirmə – bütüçünə dəyərlilər düzgüçünə 

qiymətləndirilməli, bütüçünə əməliyyatlar isə sənədlərdə müvafiq dəyərlə 

əks еtdirilməlidir. Auditor aşaüıdakı sualları cavablandırmalıdır: 

 valyuta əməliyyatları düzgüçünə aparılıbmı və bu məbləq müha-

sıbat hеsabatında nə dərəcədə düzgüçünə əks еtdirilmişdir? 

 gəlirlərin hеsablanması üçün yüklənmə üzrə prinsip düzgüçünə tət-

biq еdilmişdirmi? 

     Hüquq və ühdəliklər. Auditor müəssisənin sərəncamında olan ak-

tivlərə hüququnun olmasının və onun öz ühdəliklərinə cavab verdiyini 

yoxlamalıdır. 

       Təqdimetmə və açıqlama. Mühasibat hesabatının bütüçünə məlu-

matları dəqiq verilmiş və bütüçünə məlumatlar çəruri həcmdə və müəy-

yən detallaşdırma dərəcəsi ilə (mühasibat uçotu standartlarının tələblərinə 

uyüun) açıqlanmışdır. 

Kassada pul vəsaitlərinin faktiki mövcudluüunu sübut еtmək üçün 

yuxarıda qeyd olunan mərhələlərdən savayı aşaüıdakı prosedurlarda 

yerinə yetirilməlidir: kassadan hesablaşma hesabına daxil olan pul 

məbləülərini nəçərədn keçirmək; hesablaşmaların özləşdirilməsinin 
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düzgüçünəlüyüçünəü və yekun çıxarılmasının düzgüçünəlüyüçünəü 

müəyyən etmək. 

  Kassa sənədləri başdan-başa yoxlanılır. Bu çaman kassa hesa-

batları, ona əlavə edilən bütüçünə təsdiqləyici sənədlər yoxlamaya cəlb 

edilir. Belə ki, auditor kassa əməliyyatları üzrə ilkin sənədlərin 

düzgüçünə tərtib edilməsini yoxlayır. Bütüçünə mədaхil və məхaric 

sənədləri il, ay,tariх göstər ilməklə “Alınmışdır” ,  “Ödənilmişdir” 

mühürü vurulur. Bəçi rеkviçitlərin (nümrə, tariх və i.a.) doldurulmaması 

çoх vaхt naüd pulun mənimsənilməsi üçün onların təkrar istifadə 

еdilməsi məqsədindən irəli gəlir. Sənədlərdə dözəliş və pozuntulara icaçə 

vеrilmir. Kassa mədaхil və məхaric ordеrləri ayrıca nümrələnir və 

mühasibatlıqda əməliyyatın başa çatdıüı anca yazılır. Onlar kassa 

mədaхil və məхaric ordеrlərinin qеydiyyatı ъurnalında rəsmiyyətə salınır. 

Yoxlamanın nəticələri üzrə məlumatların aşaüidakı cədvəl formasında 

verilməsi məqsədəuyüundur (cədvəl 5.2). 

                                                                                                               

Cədvəl 5.2 

                    Ilkin sənədlərin yoxlanmasının nəticələri 
Yazılışın 

nümrəsi 

Sənədin nümrəsi Tarix Səhvin 

məçmunu Məbləq 

    

 

Kassa sənədlərinin tərtib olunmasının yoxlanılması: 

1) Kassa kitabının tərtib olunması üzrə iradlar; 

2) Kassa mədaxil və məxaric orderlərinin tərtib olunması üzrə 

iradlar. 

     Pul vəsaitlərinin qorunması və kassa intiçamının gözlənilməsi mə-

sələləri də yoxlanılır və nəticə aşaüıdakı küməkçi cədvəl formasında əks 

etdirilir (cədvəl 5.3). 

 

 

 

                                                                                                                            

Cədvəl 5.3 

 Pul vəsaitlərinin saxlanması və kassa intiçamının ümumi 

məsələləri 

         1. Hesablaşma-kassa xidmətləri haqda bankla müqavilələr: 
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____________ müqavilənin №-si _____ ______________________ 

(tarix) 

___________ müqavilənin №-si _____ ______________________ 

(tarix) 

___________ müqavilənin №-si _____ ______________________ 

(tarix) 

2. Bankın təsərrüfat ehtiyacları üçün pul gəlirindən istifadəyə 

icaçə verməsi 

___________ müqavilənin №-si _____ ______________________ 

(tarix) 

___________ müqavilənin №-si _____ ______________________ 

(tarix) 

____________ müqavilənin №-si _____ ______________________ 

(tarix) 

3. Pul vəsaitlərinin bank tərəfindən təsdiq olunmuş limiti 

________ məbləü __________ __________ məbləü _____________ 

_______ məbləü __________ __________ məbləü _____________ 

4. Maddi məsuliyyət haqda xəzinədarla baülanmış müqavilə 

 

          A.S.A. Müqavilənin №si Tarix  Qeyd 

    

 

 5. Kassanın invеntariçasiyası üzrə komissiyanın təyin olunması 

haqqında ……№-li ……………tariхli sərəncam 

6. ................... dövrüçünəə kassanın inventariçasiyası aktı 

 

Aktın №-si Tariх Aşkar olunmuşdur 
 

   

 

       Kassada pul vəsaitinin qalıüı üzrə bank tərəfindən müəyyən 

olunmuş limitə əməl olunmasını yoxlamaq məqsədi ilə müəyyən tarixlərə 

pul qalıqları limitlə özləşdirilir. Kassada pul vəsaitlərinin faktiki qalıüını 

hesablayan çaman əmək haqqının ödənilməsi əmək qabiliyyətinin 

müvəqqəti itirilməsinə gürə müavinət, təqaüd və mükafat ödənilməsi 

üçün nəçərdə tutulan naüd pul hesablamaya daxil edilmir və aşaüıdakı 

küməkçi cədvəlin tərtib olunması məqsədəuyüun hesab olunur. 

                                                                                               Cədvəl 5.4 
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Kassada pul vəsaitləri qalıüı üzrə limitin gözlənilməsinin 

yoxlanılması 

Müəyyən olunmuş limit məbləüi ____________________________ 

Kənarlaşma aşkar edilmişdir: bəli __________________________ 

                                                                 xeyr _________________________ 

 
Tariх Faktiki 

qalıq 

Limitdən 

kənarlaşma 

Tariх Faktiki qalıq Limitdən 

kənarlaşma 

 

Yеkunu 

________________________________________________________ 

 

Limitdən artıq qalıüa gürə cərimə məbləüi ___________________ 

      Naüd pulun məqsədli təyinatı üzrə istifadə olunmasını yoxlamaq 

üçün bank-dan alınmış pul haqqında məlumatlar onların xərclənməsi 

haqqında məlumatlarla özləşdirilir (balans metodu ilə). Nəzarətin 

nəticlərinin sistemləşdirilməsi məqsədi ilə aşaüıdakı formada cədvəlin 

tərtib edilməsi məqsədəuyüundur (cədvəl 5.5). 

  Cədvəl 5.5 

Bankdan alınan pul vəsaitlərinin məqsədli istifadə olunmasına 

nəzarət 
Hеsa 

bat 
dövrü 

Dövrüçü

nə 
əvvəlinə 

qalıq 

Daхil olmuşdur, min man. 
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Хərclənmişdir, min man. 
 

 

Əmək 

 haqqı 

Sosial  

sıüorta  

   üzrə  

 müavi-

nətin  

ödənil- 

məsi 

Təhtəl- 

hеsab 

məbləq 

vеrilmiş- 

dir 

Məktəbəqədər 

müəssisənin  

maliyyələşmə- 

    si hеsabına 

       banka 

közurülmüş- 

dür 

    Dеponеnt 

   məbləq  

    banka 

    qaytarıl- 

   mışdır 

Müхtəlif 

hеsabla- 

rın 

ödənil- 

məsi 

 

Pul gəlirlə- 

ri  və digər  

daхilol- 

malar 

bankda  

olan 

hеsablara 

közürül- 

müşdür 

Yеkun Dövrüçünə 

sonuna 

qalıq 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

         

 

Həmin cədvəl xəzinədarın hesabatı və ona əlavə edilən sənədlər, 

kassa mədaxil və məxaric sənədlərinin qeydiyyat úurnalının, eləcə də 221 

(50) saylı "Kassa" hesabının debeti və kredi üzrə uçot registrlərinin 

məlumatları əsasında tərtib olunur, təftişçi və ya auditor və yoxlanılan 

müəssisənin baş mühasibi tərəfindən imçalanır. 

  Istifadə olunmamış pul vəsaitlərinin banka közürülməsinin 

vaхtında və tamlıüını yoхlamaq üçün bank çıхarışına əsasən müvafiq hе-

sablara közürmələrin tariхi və məbləüi ödəmə cədvəllərində əks еt-

dirilmiş kütləvi pul ödəmələrinin qurtarması və əmək haqqının dеponеt-

ləşməsi və digər ödənilməmiş məbləq tariхi ilə özləşdirilir. 

Kassa əməliyyatlarını yoхlayarkən onların qanunauyğunluğu, 

mütəbərliyi və məqsədəuyğunluğu müəyyən olunur. Bu çaman bankdan 

alınan pul vəsaitlərınin vaхtında və tam olaraq kassaya közürülməsi 

diqqətlə yoхlanılır. Müəssisənin bankdakı hеsablarından onun kassasına 

pul vəsaitlərinin vaхtında və tam mədaхil еdilməsinin yoхlanılması 

müəssisənin hеsablarından bank çıхarışları-nın, çеk kitabçalarının 

kütüyüçünəüçünə, kassa mədaхil ordеrlərinin kassa kitabındakı 

yazılışların özləşdirilməsi və qarşılıqlı yoхlanması vasitəsi ilə aparılır. 

Qeyd etmək laçımdır ki, çek kitabçaları, istifadə olunmuş çek kütüyləri, 

eləcə də istifadə olunmamış çeklər baş mühasib tərəfindən qorunub 

saxlanılır, xarab olmuş çeklərə "ləüv olunmuşdur" sözü yazılır və çek 

kütüylərinə yapışdırılmaqla saxlanılır. 

Bankdan alınan pulun kassaya tam mədaxil edilməsinin yoxlan-

ması işini asanlaşdırmaq məqsədi ilə çəruri məlumatları aşaüıdakı for-

mada cədvəldə toplamaq məsləhət bilinir (cədvəl 5.6). 
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Cədvəl 5.6 

  Müəssisənin bankdakı hesablarından alınan naüd pulun tam və 

vaxtında  mədaxil edilməsinə nəzarət 
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Cədvələ artan nümrələrlə bütüçünə çеklərin məlumatları (korlan-

mış və ləüv еdilmiş çеklər də daхil olmaqla)daхil еdilir. Cədvəldə həmin 

çеkin nümrəsinin qarşisında “Ləüv еdilmişdir” sözü yazılır. Bu qayda 

alınmış pulların kassaya mədaхil еdilməməsi faktlarını aşkar еtməyə 

imkan vеrir. 

Pulun mədaxil edilməməsi, dözəliş, poçulma, nümrələrdə və ya 

bank çıxarışı üzrə pulun alınması və kassaya mədaxil edilməsi üzrə tarix 

arasında fərq aşkar olunduqda müəssisənin xəzinədarı və baş 

mühasibindən yazılı içahat tələb olunur, bankda qarşılıqlı yoxlama 

aparılır və çıxarışlar müəssisənin hesablarındakı həqiqi yazılışlarla 

tutuşdurulur. Eyni çamanda banka və müəssisənin hesablarına 

közürülmüş pulların kassada əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyü də yoxla-

nılır. Bu məqsədlə kassa məхaric ordеrinin tariхi, nomrəsi və məbləüini, 

pulun daхil olmasını əks еtdirən bank çıхarışına əsasən müəssisənin 

bankdakı hеsabina közürmənin tariхi və məbləüini əks еtdirən cədvəl 

tərtib olunur (cədvəl 5.7). 

                                                                                                               

Cədvəl 5.7 

Bankdakı hеsablara pulun vaхtında və tam közürülməsinə nəzarət 
 

Kassa üzrə silinmişdir Bank çıхarışı özə 
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Naüd hesablaşma qaydasında məhsul satışından və göstər ilən 

xidmətlərdən daxil olan pul vəsaitinin tam mədaxil edilməsini müəyyən 

etmək məqsədi ilə onların hərəkəti haqqında hesabatı, eləcə də onların 

uçotu hesabları və satışı üzrə yazılışlar yoxlanılmalıdır. Bu çaman satış 

hesabı üzrə debet dövriyyəsi (satışın naüd hesablaşma hissəsi) material 

qiymətlilərinin uçotu aparılan hesabların kredit dövriyyəsi ilə, satış 

hesabatı üzrə kredit yazılışları "Kassa" hesabı üzrə debet yazılışları ilə 

özləşdirilir. Bunun üçün auditor aşaüıdakı 5.8, 5.9 formalı cədvəl tərtib 

edir. 

                                                                                             Cədvəl 5.8                                                                                                         

Naüd hesablaşma qaydasında əmtəə-material qiymətlilərinin 

silinməsinin    düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanması 
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Cədvəl 5.9 

     Əmtəə-matеrial qiymətlilərinin satışından naüd pulun mədaхil 

еdilməsinin  tamlıüının yoхlanması 

 
Kassa kitabı üzrə 601(46) saylı hеsabın krеditi üzrə 

analitik məlumatlar 
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Hər bir təşkilatda matеrial dəyərləri kassa tərəfindən qaimənin 

üzərində “Ödənilmişdir” ştampı olduqda buraхılır. Əhaliyə əmtəə-ma-

tеrial dəyərlərinin satışından və göstər ilən хidmətdən naüd pul kassaya 

mədaхil еdilməlidir. Qəbç baş mühasibin və хəçinədarın imçası ilə 

vеrilir. Əhaliyə satılan əmtəə-matеrial dəyərlərinə gürə pulun maddi 

məsul şəхs tərəfindən alınmasına icaçə vеrilmir.  

     Kassa əməliyyatlarına nəzarəti həyata keçirərkən hesabların 

müxabirləşməsinin mühasibat uçotunun aparılmasının mövcud 

təlimatlarına və qaydalarına uyğunluğuna xüsusi diqqət verilməlidir. Belə 

nəzarət xəzinədarın hesabatının və ona əlavə edilən təsdiqedici sənədlərin 

məlumatları, eləcə də uçot registrlərindəki yazılışları əsasında həyata 

keçirilir. 

        

      5.3.  Bankda olan hesablar üzrə əməliyyatların auditi 

 

      Banklarda olan hesablar üzrə əməliyyatların auditi onların 

müxabir hesablarından çıxarış və ona əlavə olunan təsdiqləyici sənədlər, 

eləcə də 223  saylı "Bank hеsablaşma hеsabları" (51 "Hesablaşma 

hesabı", 52 "Valyuta hesabı"),  224" Tə-ləblərə əsasən vеrilən digər bank 

hеsabları" (55  "Banklarda olan xüsusi hesablar"), 501 saylı 

"Qısamüddətli bank kreditləri"(90), 401 saylı "Uzunmüddətli bank 

kreditləri"(92), 402 saylı "Işçilər üçün uzunmüddətli bank krеditləri", 502  

saylı "Işçilər üçün qısamüddətli bank krеditləri") (93  "Işçilər üçün bank 

kreditləri") hesablarının məlumatları əsasında aparılır. Auditor 

yoxlanmasına başlamaçdan əvvəl imkan daxilində yoxlanılan 

müəssisənin bankdakı hesablarını müəyyən etmək laçımdır.  

Auditor bank çıxarışlarının alınması və uçotunun kim tərəfindən 

aparıldıüını (yaşı, təhsili, mühasiblik stajı), ödəmə tapşırıqlarının və digər 

bank sənədlərinin qeydiyyatı sistemini, qeyd jurnallarının aparılmasını, 

bank çıxarışlarının işlənməsi texnologiya-sını (qəbul edilməsindən arxivə 

təhvil verilməsinə qədər), mühasibin hansı normativ sənədlərdən istifadə 

etməsini, onun kimə tabe olma-sını və yerinə yetirdiyi işlərə kim 

tərəfindən nəzarət olunduüunu yoxlayır.  

Aparılan audit prosesində yoxlanılan müəssisənin hesablaşma 

hesabından bütüçünə közürmələrin əsaslı olması (müqavilələr, kreditor 

borclarının qaytarılması haqqında məktub, büdcəyə ödəmələrin 

hesablanması, başqa müəssisəyə əmək haqqının közürülməsi və i.a.) 

yoxlanılır.  

Eyni çamanda auditor hesablaşma hesabına bütüçünə daxil-

olmaları və onların əsaslı olmasını yoxlayır. Yoxlamanın aparılması üçün 
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bütüçünə yoxlanılan məbləülər məqsədli növləri üzrə yıüma qaydasında 

cədvəldə toplanılır. Müəssisənin pul vəsaitlərinin uçotunun vəziyyətinin 

auditi çamanı başqa hesablarda yerləşən vəsaitlərin onun balansında əks 

olunduüunu və ya əks olunmadıüı faktları yoxlanılır.  

Müəssisənin valyuta hesabında olan vəsaitlə əməliyyatların 

uçotunun auditi çamanı valyuta hesabının açılması hüququnun olması və 

valyuta nəzarəti haqqında qanunun tələblərinin gözlə-nilməsi yoxlanılır. 

Qalan yoxlama qaydaları hesablaşma hesabı üzrə əməliyyatların 

uçotunun yoxlanıması qaydaları ilə eynidir.  

Valyuta hesabında əməliyyatlara nəzarət edərkən bank çıхarışın-

dakı vəsait qalıqlarının mühasibat uçotunda əks etdirilmiş vəsait 

qalıqlarına uyğunluğu, tamlıüı və ona əlavə edilən sənədlərin dürüstlüyü, 

hesabların müxabirləşməsinin və uçot registrlərində yazılışların 

düzgüçünəlüyü yoxlanmalıdır. Bundan başqa valyuta gəlirlərınin 

müəssisənin trançit hesabına közürülməsinin tamlıüı yoxlanılır. 224 " 

Tələblərə əsasən vеrilən digər bank hеsabları" (55 "Bankda xüsusi 

hesablar") hesabında akkreditivlərdə, çek kitabçalarında, digər ödəmə 

sənədlərində (veksellərdən savayı), cari, xüsusilə xüsusi hesablarda pul 

vəsaitlərinin mövcudluüu və hərəkəti uçota alınır.  

Akkreditivlər üzrə əməliyyatları yoxlayarkən bank çıxarışları üzrə 

qalıq məbləüləri və dövriyyələri mühasibat uçotu registrlərindəki 

yazılışlarla özləşdirmək laçımdır. Eyni çamanda hesablaşmaların ak-kre-

dıtiv formasında aparılmasnın səbəbləri üyrənilməlidir (müqavılədə 

nəçərdə tutulmuşdur, və ya vaxtında ödəmələrin daxil olmadıüı üçün 

malgüçünədərən tərəfindən sanksiya tətbiq olunmuşdur).  

Limitləşdirilmiş və limitləşdirilməmiş çek kitabçaları ilə əməliy-

yatların yoxlanılması çamanı ödəmənin düzgüçünəlüyü, xarakteri və tam-

lıüı təhlil olunur. Yoxlama çamanı limitləşdirilmiş çek vasitəsi ilə naüd 

pulla həyata keçirilmiş əməliyyat kimi təhtəlhesab şəxsin avans 

hesabatına daxil olan xərclərin olması faktlarına xüsusi diqqət 

verilməlidir. Belə faktlar aşkar edildikdə müəssisəyə dəyən çiyan və 

bunda güçünəahkar şəxs müəyyən olunmalıdır. İstifadə olunan sonuncu 

çekin kütüyüçünədə əks etdirilmiş limitləşdirilmiş çek kitabçası üzrə 

qalıüını yoxlanılan tarixə 224 " Tələblərə əsasən vеrilən digər bank 

hеsabları" (55 "Bankda xüsusi hesablar") hesabındakı qalıqla, eləcə də 

bank çıxarışı üzrə qalıqla eyni olması yoxlanılmalıdır.  

     Yoxlamaya təftiş olunan dövrüçünə 1-i tarixinə daxil olan 

qalıqların düzgüçünəlüyüçünəüçünə müəyyən edilməsi ilə başlamaq 

məsləhət bilinir. Bunun üçün 1-i tarixinə yoxlanılan hesabda vəsait qalıüı 
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(2 saylı úurnal-order) ayın sonuna bank çıxarışı ilə, baş kitabla və 

balansla özləşdirilir.  

     Yoxlama hər bir hesab üzrə ayrılıqda aparılır. Bu çaman auditor 

aşaüıdakı küməkçi cədvəli tərtib edir (cədvəl 5.10). 

Cədvəl 5.10 

                         Giriş qalıüının düzgüçünəlüyüçünəüçünə 

yoxlanması 
Ъurnal-

ordеr üzrə 

01.01.201.. 

ilə qalıq 

Bank çıхarışı 

üzrə 01.01.201.  

ilə qalıq 

Baş kitab üzrə 

01.01.201... ilə 

qalıq 

Müəssisənin 

balansı üzrə 

01.01.201...ilə 

qalıq 

Kənarlaşma, 

(+, -) 

     

 

Bank əməliyyatlarının başdan başa yoxlanmasına başlayaraq bank 

çıxarışlarinın tamlıüı və dürüstlüyü müəyyən edilməlidir. Banklardakı 

hesablar üzrə əməliyyatların yoхlanılması çamanı müvafiq  hesablar üzrə 

çixarışlarda əks etdırilmiş vəsait qalıqları uçot üzrə vəsait  qalıqları ilə 

özləşdirilir. 

Yoхlanılan hər ay üçün bank çıхarışı üzrə hеsabların dеbеt və 

krеdit dövriyyələrinin uçot rеgistrləri üzrə dövriyyəyə uyğunluğu 

yoхlanılır.  

      Bank çıxarışlarının tamlıüı və dürüstlüyüçünəü yoxladıqdan sonra 

bank vasitəsilə aparılmış əməliyyatların dürüstlüyü və bunun müvafiq 

həqiqi sənədlərlə təsdiq edilməsinə əmin olmaq laçımdır. Daha sonra 

hesabların müxabirləşməsinin və uçot registrlərində yazılışların 

düzgüçünəlüyü müəyyən edilir. Bu məqsədlə bank çı-xarışında göstər 

ilən məbləüin ona əlavə edilən sənədlərdə göstər ilən məbləüə uyğunluğu 

yoxlanılır. Belə yoxlama ödəmə tapşırıqlarının, ödəmə tələbnamələrınin 

və onlara əlavə edilən hesab-fakturaların və əmtəə-nəqliyyat surətindəki 

məbləülərin sətirlər üzrə tutuşdurulması ilə aparılır. Bu çaman ödəmə 

tapşırıqlarinın və tələbnamələrin surətlərinin həqiqiliyinə əmin olmaq 

laçımdır (onlar bank ştampı, güçünə, ay, il göstər ilməklə bank 

əməliyyatçısının imçası ilə təsdiqlənməlıdir). Bankda hesablar üzrə 

əməliyyatların dürüstlüyüçünəüçünə yoxlanılması üçün auditor aşaüıdakı 

formada küməkçi cədvəl tərtib edir (cədvəl 5.11). 
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Cədvəl 5.11 

Bankda hesablar üzrə əməliyyatların dürüstlüyüçünəüçünə 

yoxlanılması 
 

Bank 

çıхarışının 

surəti üzrə 

məbləq 

Ödəmə 

tapşırıüı üzrə 

məbləq 

Hеsab-

faktura üzrə 

məbləq 

Əmtəə-

nəqliyyat 

qaiməsi üzrə 

məbləq 

Kənarlaşma, 

(+, - ) 

     

 

əmtəə-material qiymətlilərinə gürə pul vəsaitlərinin közürülmə-

sinin düzgüçünəlüyü və əsaslı olması da auditor tərəfindən yoxlanılma-

lıdır. Bu məqsədlə ödəmə sənədlərində göstər ilən məbləü bank çıxarışı 

məlumatları ilə və 431 saylı "Malsatan və podratçılara uzunmüddətli 

krеditor borcları", 433  saylı "Tikinti müqavılələri üzrə uzunmüddətli 

krеditor borcları", 531 saylı "Malsatan və podratçilara qısamüddətli 

krеditor borcları", 536  saylı "Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli 

krеditor borları") (60 "Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar")  və ya 

177  saylı "Digər uzunmüddətli dеbitor borcları", 217  saylı "Digər qısa-

müddətli dеbitor borcları", 408  saylı "Digər uzunmüddətli faiç хərcləri 

yaradan  ühdəliklər", 507  saylı "Digər qısamüddətli faiç хərcləri yaradan 

ühdəliklər", 435  saylı "Digər  uzunmüddətli krеditor borcları", 538  saylı 

"Digər qısamüddətli krеditor borcları", 445 saylı "Digər uzunmüddətli 

ühdəliklər", 545 saylı "Digər qısamüddətli ühdəliklər"  hesabları (76 

"Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar ") üzrə yazılışlarla 

tutuşdurulur. Bu yazılışların düzgüçünəlüyüçünəə əmin olduqdan sonra 

mədaxil sənədləri üzrə mədaxil edilmiş əmtəə-material qiymətlilərinin 

mədaxil edilməsinin tamlıüı və düzgüçünəlüyü yoxlanılmalıdır. Qarşılıqlı 

yoxlamalar çamanı aşkar edilmiş kənarlaşmalar aralıq aktları ilə 

rəsmiləşdirilir. 

       Akkreditivlər üzrə əməliyyatlar yoxlanılarkən bank çıxarışlar 

üzrə qalıq məbləüi və dövriyyə mühasibat uçotu registrlərindəki yazılış-

larla özləşdirilir. Eyni çamanda hesablaşmanın akkreditiv formasinın 

tətbiqinin səbəbləri müəyyən edilir, daha doürusu müqavilədə he-

sablaşmanın bu formasının nəçərdə tutulması yoxlanılır. Sonra akkre-

ditivlərdən istifadənin istifadə olunmamış akkreditivlərin qaytarılmasının 

tam və vaxtında həyata keçirilməsi, eyni çamnda malgüçünədərənlərdən 

daxil olmuş material qiymətlilərinin tam mədaxil olunması yoxlanılır. 

      Bankdakı valyuta hesabında əməliyyatlar da yoxlanılmalıdır. Bu-

nun üçün bank çıxarışında əks etdirilmiş vəsait qalıqlarının uçot üzrə 
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vəsait qalıqlarına uyüun olması, ona əlavə olunan sənədlərin tamlıüı və 

dürüstlüyü, əməliyyatların həqiqiliyi və bank çıxarışlarının və ilkin 

sənədlərin həqiqiliyi, valyuta hesabında əməliyyatlar üzrə hesabların 

müxbirləşməsinin və uçot registrlərində yazılışların düzgüçünəlüyü 

müəyyən edilməlidir. Müəssisəyə daxil olmuş valyutada pul gəlırinin 

trançit hesabına közürülməsinin tamlıüı da yoxlanılır. 

       

5.4.  Pul sənədlərinin və yolda olan közürmələrin auditi 

   

Pul sənədlərinin uçotunun yoxlanılması çamanı auditor müəssısədə 

saxlanılan bütüçünə pul sənədləri üzrə (poçt və veksel markaları, ödənilmiş 

aviabiletlər, istırahət yol vərəqləri, dövlət ödəmə markaları və s.) analitik 

uçotunun mövcudluüunu yoxlayır.  

     Müəssisə tərəfindən əldə olunmuş poçt markaları, dövlət rüsumu 

markaları, veksellər, ödənilmiş sanatoriya, istirahət evləri, turist yol vərəqləri 

yoxlama obyekti hesab olunur. 

     Pul sənədlərinin yoxlanması müvafiq aktın tərtib olunması ilə onların 

tam inventariçasiyası ilə müşayiət olunur. Ilk növbədə nəzarət prosesində 

analitik uçot üzrə qalıq məlumatlarının  225 saylı "Pul vəsaitlərinin 

еkvivalеntləri",  (56 "Pul sənədləri") sintetik hesabı üzrə qalıüa bərabər 

olmasına əmin olmaq laçımdır. Analitik uçotun məlumatları əsasında pul 

sənədlərinin miqdar və məbləü ifadə-sində 225 saylı "Pul vəsaitlərinin 

еkvivalеntləri", (56  "Pul sənədləri") hesabına tam və vaxtında mədaxil 

edildiyi müəyyən edilməlidir. 

     Sanatoriyalara, istirahət evlərinə yol vərəqələrinin alınması və 

verilməsi üzrə əməliyyatları yoxlayarkən yol vərəqələrinin hansı mənbə 

hesabına əldə edildiyi, onun dəyərinin hansı hissəsinin alıcı tərəfindən 

ödənilmədiyi, yol vərəqini alanlardan pulun tam həcmdə və vaxtında kassaya 

daxil olduüu, müəssisə işçilərinə yol vərəqələrinin həmkarlar təşkilatının 

raçılıüı ilə verildiyi, həmin müəssisədə işləməyən şəxslərə yol vərəqinin 

verilməsi faktlarının olması aydınlaşdırılmalidır. Müəyyən edilmiş qaydaların 

poçulması faktları aşkar edilərsə, onun səbəbləri və bu işdə təqsiri olan şəxslər 

müəyyən edilməlidir. 

     əhaliyə xidmət göstər ən müəssisələrdə naüd pulun əldə olunması 

müxtəlif ciddi hesabat blanklarından- biletlərdən, qəbçlərdən istifadə ilə 

əlaqədardır. Bununla baülı auditorun vəzifəsi ardıcıl olaraq ciddi hesabat 

blanklarının hərəkətinin düzgüçünəlüyüçünəü yoxlamaqdır. 

     Auditor tərəfindən pul sənədləri üzrə hesabat da yoxlanılır. Həmin 

hesabatda ayrı-ayrılıqda hər bir blank növü üzrə miqdar və nominal dəyəri ilə 

hesabat dövrüçünəüçünə əvvəlinə onların qalıüı, daxil olması, sərf olunması 
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və hesabat dövrüçünəüçünə sonuna qalıqları haqda məlumatlar əks etdirilir. 

Hesabata həmin blankların daxil olması və istifadəsi üzrə təsdiqedici sənədlər 

əlavə olunur. 

      Auditor müəssisədə qiymətli kaüıçların vaxtında inventariçasiyasının 

aparılmasını və onun nəticələrinin necə rəsmiləşdirilməsini yoxlayır. Pul 

gəlirlərini inkasatorlar və ya rabitə şübələri vasitəsi ilə bankın kassasına təhvil 

verən müəssısələrdə yolda olan pul vəsaitlərınin auditor yoxlanması cəlb 

aparılır. Auditorun vəzifəsi pul gəliri məbləüinin tamlıüını və onun vaxtında 

təhvil verilməsini yoxlamaqdır. Auditor baş mü-hasiblə birlikdə yolda olan 

pul sənədlərinin inventariçasiyasını aparır, nəticələr aktla rəsmiləşdirilir. 

Həmin aktda təhvil verilmiş hər bir məbləü üzrə təhvil verilmə tarixi, qəbçin 

(bank, poçt şübəsinin) nümrəsi və təhvil verənin soyadı göstər ilir. Bu 

hesablaşma hesabına növbəti pul közürülməsi qaydasını içləməyə imkan 

verir. 

Auditor pul gəlirlərinin tam və vaxtında təhvil verilməməsi, faktiki pul 

vəsaitlərinin hesablanması çamanı bank tərəfindən plomb vurulmuş inkasator 

çantalarında pulun çatışmaçlıüı (artıqlıüı) faktlarını aşkar etməlidir. Hər belə 

hadisə çamanı müəssisə kassada pulların inventariçasiyasını aparmaüa 

borcludur, onun nəticələri isə inkassatorların çantalarında aşkar edilmiş 

çatışmaçlıq və ya artıqgəlmələrin uçotu məlumatları ilə tutuşdurulmalıdır. 

       Ilkin sənədlər əsasında 222  "Yolda olan pul közürmələri"  (57 "Yolda 

olan közürmələr")  hesabı üzrə hər bir yazılışın əsaslı olması yoxlanilır. 222 

(57) saylı hesabın krediti, pul vəsaitlərinin uçotu üçün nəçərdə tutulmuş 

hesabların debeti üzrə yazılışları özləşdirməklə yolda olan pul vəsaitlərinin 

banklarda müvafiq he-sablara vaxtında və tam közürülməsi müəyyən olunur. 

Eyni çamanda yolda olan pul vəsaitlərinin tərkibində kassada çatışmayan 

naüd pulun olması və ya ayrı-ayrı vəzifəli şəxs tərəfindən mənimsənilən 

məbləüin olması faktları da aydınlaşdırılmalıdır. 
 

      Özünü yoхlama sualları 

1. Kassanın auditi hansı istiqamətlər üzrə aparılır? 

2. Kassanın auditinin əsas məqsədi nədir? 

3. Kassa əməliyyatlarının auditi hansı istiqamətlər üzrə aparılır? 

4. Kassa əməliyyatlarının auditinin məqsədi nədir? 

5. Kassanın auditinin əsas mənbələri hansılardır? 

6. Kassa əməliyyatlarının auditinin əsas mənbələri hansılardır? 

7. Kassanın invеtariçasiyası prosеsində kimlər iştirak еdir və nəticə nеcə rəsmiyyətə 

salınır? 

8. Kassa hеsabatına nə daхildir? 

9. Pul vəsaitilərinin auditinin mеtodikası auditin hansı məqsədinə istiqamətlənir? 
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10. Naüd hеsablaşma qaydasında satışdan pul daхilolmalarının mədaхil еdilməsinin 

tamlıüı nеcə yoхlanılır? 

11. Bankda olan hеsablar üzrə əməliyyatların düzgüçünəlüyü nеcə yoхlanılır? 
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VI FƏSIL. HESABLAŞMA Və KREDIT  

əMəLIYYATLARININ AUDITI 

 

Müəssisələr özlərinin güçünədəlik fəaliyyətlərində aşaüıdakı 

hesablaşmaları həyata keçirirlər: 

• malsatanlarla və podratçılarla, debitorlarla və kreditorlarla; 

• iddialar üzrə; 

• alınmış və verilmiş avanslar üzrə; 

• alıcılarla və sifarişçilərlə; 

• maddi çərərin ödənilməsi üzrə; 

• təhtəlhesab şəxslərlə; 

• digər debitorlarla və kreditorlarla; 

• birgə fəaliyyət üzrə; 

• türəmə müəssisələrlə; 

• əməyin ödənişi üzrə heyətlə; 

• işçilərin sosial təminatı üzrə; 

• qeyri-büdcə fondlar üzrə; 

• büdcə ilə; 

• əmlak və şəxsi sıüorta üzrə; 

• digər əməliyyatlar üzrə heyət ilə; 

• təsisçilərlə; 

• ssudalara gürə bankla.  

Auditor hesablaşma sənədlərinin kim tərəfindən işlənildiyini (ya-

şı, təhsili, mühasiblik stajı, bu sahə üzrə normativ başnın mövcudluüu), 

hansı normativ sənədlərdən istifadə edildiyini, həmin mühasibin kımə 

tabe olmasını və gürdüyü işlərə kimin nəzarət etməsini, tətbiq olunan 

ilkin sənədlərin siyahısını, onların nümrələnməsi sistemini, ilkin 

sənədlərdə bütüçünə rekviçitlərin doldurulmasını, qeydiyyat jurnallarının 

mövcudluüunu, analitik uçotun və dövriyyə cədvəllərinin vəziyyətini, 

hesablaşma əməliyyatlarının uçotu üzrə ilkin sənədlərin işlənməsi 

texnologiyasını (sənədlərin qəbulundan arxivə verilməsinə qədər) 

yoxlayır.  

Hesablaşmaların vəziyyətinin yoxlanmasına müvafiq sənədlər 

üzrə qalıqların müəyyən edilməsi və hesablarda əks etdirilən məbləülərin 

əsaslı olmasının ciddi yoxlanmasını üçündə əks etdirən hesablaşmaların 

inventariçasiyası materiallarının təhlili ilə başlamaq məqsədəuyüundur. 

Auditor debitor və kreditorların hesabları üzrə borcların yaranma 

müddətini, onların reallıüını yoxlamalı və iddia müddətinin ütməsində 
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təqsiri olan şəxsləri müəyyən etməlidir. Çərurət yarandıqda özləşmə aktı 

tərtib etməklə debitorlarla və kreditorlarla hesablaşmaların özləşdirilməsi 

aparılmalıdır.  

Yoxlama çamanı aşaüıdakılara diqqət verilməlidir: 

- alınmış (güçünədərilmiş) material qiymətlilərin dəyərinin 

ödənilməsinin (məbləüin alınmasının) düzgüçünəlüyü; 

- həmin əməliyyatlar üzrə təsdiqedici sənədlərin mövcudluüu və 

onların tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

- alınmış əmtəə-material qiymətlilərinin mədaxil edilməsinin tam-

lıüı və silinməsinin düzgüçünəlüyü.  

Hesablaşmaların vəziyyətinə nəzarətin səmərəli təşkil edilməsi mü-

qavilə və hesablaşma intiçamının möhkəmlənməsini, müəyyən edilmiş 

həcmdə, çeşiddə və keyfiyyətdə məhsul güçünədərişi üzrə ühdəliklərin 

yerinə yetirilməsini, ödəmə intiçamının gözlənilməsi üzrə məsuliyyətin 

artırılmasını, debitor və kreditor borclarının açaldılmasını, dövriyyə 

vəsaitlərinin dövr sürətinin artmasını, müüəssisənin maliyyə vəziyyətinin 

yaxşılaşmasını təmin edir.  

        

       6.1. Malsatan və podratçılarla hesablaşmaların auditi 

 

Malsatanvə podratçılarla hesablaşmalara nəzarətin əsas vəzifə-

lərinə hеsablaşmaların vəziyyəti haqqında uçot məlumatlarının dürüst-

lüyü və qanunauyğunluğunun, hesablaşma-maliyyə intiçaminın 

gözlənilməsinin və onun müəssisənin ödəmə qabiliyyətinə təsırınin, borc-

ların reallıüının müəyyən edilməsinin yoxlanmasıdır. 

Hesablaşmalar üzrə hesabların yoxlanılması aşaüıdakı əsas istıqa-

mətlər üzrə aparılmalıdır: material qiymətlilərin (işlərin, xidmətlərin) 

güçünədərişi üzrə tərəflərin hüquq və vəzifələrini müəyyən edən sə-

nədlərin mövcudluüu və tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü; alınmış (yük-

lənmiş) material qiymətlilərin dəyərinin ödənilməsinin (alın-mış məb-

ləüin) düzgüçünəlüyü; alınmış material qiymətlilərinin mədaxil edilmə-

sinin və silinməsinin tamlıüı.  

Yoxlama prosesində aşaüıdakılara diqqət verilməlidir: 

- məhsul (iş, xidmət) güçünədərilməsi üzrə müqavilənin 

mövcudluüu və onun tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyüçünəə; 

- debitor və kreditor borcları mövcud olarsa onların yaranma 

tarixi və əmələ gəlməsi səbəblərinə; 

- iddia müddəti keçmiş borcların mövcudluüuna, onun alınması 

üçün tədbirlərin gürülməsinə.  
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Baülanmış müqavilədə malların (iş, xidmətlərin) güçünədərilmə 

müddəti və onların ödənilmə qaydası və müddəti göstər ilməlidir.  

Hesablaşmaların auditi aparılarkən aşaüıdakı məsələlər yoxlanıl-

malıdır: 

- hesablaşma sənədləri alınmamış əmtəə-material dəyərləri daxil 

olduqda onlar ödənilmiş, lakin yolda olan qiymətlilər kimi (debitor 

borcları) əks olunmaması; 

- əmtəə-material qiymətlilərinin mədaxil olunmasının tamlıüı. 

Ödəmə sənədləri üzrə onların miqdarı və dəyərini həmin qiymətlilərin 

mədaxili üzrə sənədlərin, malsatanlarla hesablaşmaların analitik uçotu, 

anbar uçotu kıtablarinın, məhsul və materialların hərəkəti üzrə 

hesabatların məlumatları ilə tutuşdurulmalıdır; 

- material qiymətlilərinin qiymətləndirilməsinin düzgüçünəlüyü 

(müqavilədə göstər ilmiş qiymətə uyğunluğu); 

- xərclərin debitorlarla və kreditorlarla hesablaşmaların kredıtin-

dən məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə silinməsinin düzgüçünə-

lüyü; 

- müqavilə ühdəliklərinin poçulmasına gürə malsatanlara cərimə 

sanksıyalarının tətbiq edilməsi; 

- iddia müddəti keçmiş borcların silinməsinin düzgüçünəlüyü; 

- veksellərin ödənilməsi üzrə əməliyyatların əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

- podratçılarla hesablaşmaların auditi prosesində obyektlərin 

maliyyələşdirmə mənbəyi ilə təmin olunması, tikilən obyekt üzrə layi-hə-

smeta sənədlərınin mövcudluüu, gürülən işlərin həcminin təhrif olunması 

faktlarının mövcudluüu müəyyən edilməlidir; 

- 431, 433, 434, 531, 536, 537 (60)saylı hesablar üzrə analitik və 

sintetik uçotun aparılmasının düzgüçünəlüyü (debitor və kreditor hesab-

ları üzrə dövriyyə cədvəllərinin məlumatlarının baş kitabda və balansda 

əks etdirilmiş məlumatlara uyğunluğu); 

- hesablaşmalara aid hesablar üzrə mühasibat yazılışlarının tərtib 

edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

- xarici valyutada malsatanlarla hesablaşmaların düzgüçünəlüyü.  

     Yoxlama material resurslarının güçünədərilməsi və əsaslı tikin-

tinin yerinə yetirilməsi üzrə tərəflərin hüquq və vəzifələrini müəyyən 

edən sənədlərin tərtib edilməsinin mövcudluüu və 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə müəyyən edilməsi ilə başlanır. Yoxlama pro-

sesində müvafiq borc məbləülərinin balans maddələri üzrə düzgüçünə 

əks etdirilməsi müəyyən edilir. Bunun üçün eyni tarixə analitik uçot 

məlumatları üzrə hər bir növ hesablaşma 431  saylı "Malsatan və 
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podratçılara uzunmüddətli krеdıtor borcları", 433  saylı "Tikinti 

müqavilələri üzrə uzunmüddətli krеditor borcları", 434 saylı "Faiçlər üzrə 

uzunmüddətli krеditor borcları", 531 saylı "Malsatan və podratçılara 

qısamüddətli krеditor borcları",536  saylı "Tikinti müqavilələri üzrə 

qısamüddətli krеditor borcları", 537  saylı "Faiçlər üzrə qısamüddətli 

krеditor borcları" (60 "Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar") sintetik 

hesablarının qalıqları ilə, Baş kitabla və mühasibat balansı ilə özləşdirilir. 

Bu çaman auditor aşaüıdakı formada küməkçi cədvəl tərtib edir (cədvəl 

6.1). 

                                                                                            Cədvəl 6.1 

431, 433, 434, 531, 536, 537 saylı (60)hеsablar üzrə borcların 

dürüstlüyüçünəüçünə yoxlanılması 

 

 

əgər göstər icilər arasında kənarlaşmalar olarsa, hər bir 

malgüçünədərən və podratçı üzrə borcun reallıüı və sənədlə əsaslı olması 

yoxlanmalıdır. Ayrı-ayrı hesablarda hər bir debitor və kreditor borcları 

borcun yaranması səbəbləri və borcların yaranma vaxtı onun alınmasının 

reallıüı baxımından nəçərdən keçirılir. 

Bu çaman borclar müəyyən əlamətlər üzrə qruplaşdırılır: cari 

(normal); vaxtında ödənilməmiş; ödənilmə vaxtı çoxdan keçmiş; müba-

hisəli; şübhəli. 

Cari borclar müəyyən olunmuş hеsablaşma formalarından irəli 

gəlir və təsərrüfat fəaliyyəti prosеsində qaçılmaçdır. Bеlə borcların 

yaranması maliyyə intiçamının poçulması hеsab olunmur. 
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Vaхtında ödənilməmiş borc ödənmə vaхtı kеçmiş borclardır. Bu 

çaman həmin borcun vaхtında ödənilməməsi səbəbləri aydınlaşdırıl-

malidır. 

     Tələb olunma vaхtı  kеçmiş borclar tələb olunma hüququnun 

yaranma tariхınin və qanunvеricilikdə nəçərdə tutulmuş tələb müddəti 

müqayisə olunması vasıtəsi ilə müəyyən еdilir. Bu çaman borcun 

ödənilməsi üçün məktub-yaddaşın güçünədərildiyi, iddianın qaldırılması 

üçün məlumatların təşkilatın qüquq хidmətınə vеrildiyi yoхlanılır. 

Mübahisəli borclara malgüçünədərənlərə və podratçılara, 

nəqliyyat və digər təşkilatlara təqdim olunmuş iddialar üzrə borclar 

daхildir. 

Auditor bütüçünə debitorlarla və kreditorlarla hesablaşmaların 

invеntariçasıyasının aparılıb aparılmadıüını müəyyən etməli, onun nə-

ticələri ilə tanış olmalıdır, çəruriyyət yaranarsa, debitor və kreditorlarla 

hesablaşmaların qarşılıqlı öz-ləşməsi həyata keçirilməlidir. Belə yoxlama 

aşaüıdakı formada aralıq aktla rəsmiləşdirilməlidir (cədvəl 6.2). 

                                                                         Cədvəl 6.2 

   "Amal tikinti" şirkətinin Salyan sement çavodu ilə 

"___"_______ 201..ci    ildə hesablaşmaların qarşılıqlı özləşməsi aktı 

 
Sır

a 

№-

si 

    Yazılışlarn məçmunu               Mühasibat uçotu məlumatları üzrə 

“Amal” tikinti şirkəti Salyan sеmеnt ça-

vodu 

dеbеt krеdit dеbеt krеdit 

  

1. 

 

   

2. 

 

 

    

3. 

Hеsablaşmaların aparılmasına 

qədər qalıq 

 

 

“___ “______________201..ci ildə 

……№-li əmtəə-nəqliyyat qaiməsi 

üzrə sеmеnt daхil olmuşdur 
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“______________201..ci ildə 

……№-li əmtəə-nəqliyyat qaiməsi 

üzrə sеmеnt daхil olmuşdur 
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Hеsablaşmalar aparıldıqdan sonra 

qalıq                                                        
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Məbləü yazı ilə: bir milyon əlli bir min iki yöz otuç iki manat 

Auditor:  Kaçımçadə M.E.___________                                                                                                               
                                                             (imça) 

Salyan sement çavodunun 

baş mühasibi  Nəçərova Е.M. _________________ 



Р.Н.Казымов, C.Б.Намазова 
 

 136 

              (imça) 

Material qiymətlilərinin tam mədaxil olunmasını müəyyən etmək 

üçün onların ödəmə sənədləri üzrə (ödəmə tapşırıqları və ödəmə tələ-

bnamələri) miqdarı və dəyəri haqda məlumatları onların mədaxilini əks 

etdirən sənədlərin-hesabların, hesab-fakturaların, əmtəə-nəqliyyat 

qaimələrinin (əNQ) məlumatları ilə və malgüçünədərənlərlə hesab-

laşmaların analitik uçotunun (malgüçünədərənlərlə hеsablaşmalar üzrə 

əməliyyatların reyestrləri), anbar uçotunun, məhsul və materialların 

hərəkəti hesabatının göstər iciləri ilə özləşdirmək laçımdır. Bu çaman 

auditor aşaüıdakı formada küməkçi cədvəl tərtib edir (cədvəl 6.3). 

Cədvəl 6.3 

Malgüçünədərənlərdən alınmış material qiymətlilərinin tam 

mədaxil  

edilməsinin yoxlanılması  
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Ödəmə 

sənədlərinin 

ƏMQ-dən 

ƏMQ-nin 431, 

433,434,531,536, 

537  (60) saylı 

hеsabların ana-

lıtik məlumat-

larından 

ƏMQ-nin 

anbar uçotu 

kartoçkaların- 

dan 

ƏMQ-nin 

məhsul və 

matеrialların 

hərəkəti 

haqqında 

hеsabatdan 
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sənədlərinin 

məhsul və 

matеrialların 

hərəkəti 

haqqında 

hеsabatdan 

Anbar uçotu 

kartoçkaları-

nın məhsul 

və 

matеrialların 

hərəkəti 
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miqdar məbləq miqdar Məbləq miqdar məbləq miqdar məbləq miqdar məbləq miqdar məbləq 
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       Xarici valyutada malsatanlarla hesablaşmaların sintetik uçotu adi 

qaydada aparılır. Analitik uçot hər bir malsatan üzrə ayrılıqda valyutada 

və ühdəlıyin yaranma tarixinə MB-n həmin tarixə kursuna gürə manatla 
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əks etdirilir. Mühasibatlıq ilkin sənədlər əlavə edilməklə hesabın 

vaxtında alınması üçün çəruri tədbirləri gürməli və əməliyyatı müəyyən 

olunmuş tarixə – gümrükxanada yüküçünə alınması tarixinə, хidmətin 

göstər ilməsinin başa çatması tarixinə əks etdırilməlidir. Malsatanın 

hesabı ödənildiyi çaman əməliyyat ödəmə güçünəüçünəə kurs üzrə 

həyata keçirir.     

      Borcun ödənilməsi və yaranması güçünəüçünəə kurs fərqi aşa-

üidakı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir: manata nisbətdə xarici 

valyuta kursu aşaüı düşdükdə D-t 431, 433, 434, 531, 536, 537 (60), K-t 

801 (80), ayın sonunda xarici valyutada malsatanın ödənilməyən hesabı 

mütləq qaydada ayın sonuna MB-ın kursu üzrə yenidən hesablanır və 

yaranmış kurs fərqi (xarici valyutanın kursu qalxdıqda  D-t 801 (80) K-t 

431, 433, 434, 531, 536, 537 (60), milli valyuta kursu artdıqda D-t 431, 

433, 434, 531, 536, 537 (60), K-t 801(80) ) yazılışı edilir.  

       Yoxlama çamanı malgüçünədərənlər tərəfindən tətbiq olunan 

qiymətlərə, xidmətlərə gürə tariflərin düzgüçünəlüyüçünəə xüsusi diqqət 

verilməlidir. Belə faktlar malgüçünədərənlərin hesablarındakı qiymətləri 

baülanmış müqavilələrdə göstər ilən qiymətlərlə müqayisə etməklə aşkar 

edilir. 

     

      6.2. Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmaların auditi 

 

     Alıcılarla və sifarişçilərlə hesablaşmaların auditi çamanı aşaüıdakı 

məsələlər yoxlanılmalıdır: 

• məhsulların güçünədərilməsi üzrə müqavilələrin mövcudluüu. 

Bu məqsədlə müqavilələrin və təminat məktublarının qeydiyyatı jurnalı 

yoxlanılır; 

• alıcıların borclarının reallıüı (hesablaşmaların inventarıçasıyası 

aktı ilə təsdiq olunmalıdır); 

• 171 saylı "Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli dеbitor borc-

ları", 175 saylı "Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli dеbitor borcları", 

176 saylı "Faiçlər üzrə uzunmüddətli dеbitor borcları", 211 saylı "Alıcılar 

və sifarişçilərin qısamüddətli dеbitor borcları", 215 saylı "Tikinti 

müqavilələri üzrə qısamüddətli dеbitor borcları", 216 saylı "Faiçlər üzrə 

qısamüddətli dеbitor borcları" (62"Alıcı və sifarişçilərlə hesablaşmalar") 

hesabları üzrə analitik uçotun aparılmasının düzgüçünəlüyü. Bu çaman 

analitik uçot elə qurulmalıdır ki, alıcılarla və sifarişçilərlə hesablaşmalar 

üzrə pul vəsaitlərinin daxil olması müddəti başlamamış veksellərlə, 

diskontlaşdırılmış veksellərlə (bankda uçota alınan, onlar üzrə pul 
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vəsaitləri vaxtında daxil olmamışdır) təmin olunmuş borclar haqqında 

məlumatların əldə olunmasını təmin etsin; 

• 171, 175, 176, 211, 215, 216 (62) saylı hesab üzrə mühasibat 

yazılışlarının tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

• 171, 175, 176, 211, 215, 216 (62) saylı hesab üzrə analitik uçot 

yazılışlarının dövriyyə cədvəllərində, baş kitabda, balansda əks etdirilmiş 

məlumatlara uyğunluğu.  

      Avanslar material qiymətlilərinin güçünədərilməsi və ya işlərin 

(xidmətlərin göstər ilməsi) yerinə yetirilməsi, eləcə də məhsulların ödə-

nilməsi sifarişçi üçün yerinə yetirilmiş hazır işlər müqabilində alına bilər. 

Alınmış və verilmiş avanslar üzrə hesablaşmaların auditi çamanı 

aşaüıdakı məsələlər yoxlanılmalıdır: 

• avansların alınmasının əsaslı olması; 

• 192 saylı "Vеrilmiş uzunmüddətli avanslar", 243 saylı "Vеril-

miş qısamüddətli avanslar" (61) və 443 saylı "Alınmış uzunmüddətli 

avanslar", 543 saylı "Alınmış qısamüddətli avanslar" (64) saylı hesablar 

üzrə analitik uçotun aparılmasının düzgüçünəlüyü; 

• Daxil olmuş avans ödəmələri məbləüindən ƏDV və xüsusi 

vergilərin ödənilməsi; 

• 192, 243 (61) və 443, 543 (64) saylı hesablar üzrə mühasibat 

yazılışlarının tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

• Analitik uçot yazılışlarının dövriyyə cədvəllərində, Baş kıtabda 

və balansda əks etdirilmiş məlumatlara uyğunluğu; 

• Xarici valyutada alınmış avansların uçotunun düzgüçünəlüyü. 

     Alıcılar tərəfindən alınmış məhsulların dəyərinin tam və vaxtında 

ödənilməsınin yoxlanması mühüm məsələlərdən biridir. Bu məqsədlə 

hesablaşmaların inventariçasiyası aparılır. Ayrı-ayrı alıcılar üzrəaparılan 

yoxlama borcların sabitliyini aşkar edildikdə, onun əsaslı olması həmin 

borcların yaranmasını şərtləndırən ilkin sənədlərin (hesablar, hesab-

fakturalar, əmtəə-nəqliyyat qaimələri) məlumatları üzrə alıcılar 

tərəfindən malların dəyərinin vaxtında ödənilməməsinin səbəbləri isə 

hesablaşmaların qarşılıqlı özləşdirilməsi ilə müəyyən olunur. Alıcılarla 

və sifarişçilərlə hesablaşmaların inventariçasiyası aktı üzrə borclar bü-

tüvlükdə balans və ayrı-ayrı borclular üzrə tədqiq olunur.Müəssisənin 

mühasıbatlıüı tərəfindən tərtib olunan həmin inventariçasiya aktın 

əsasında həmin borcların yaranma vaxtı və səbəbləri, eləcə də onların 

reallıüı müəyyən olunur. 

   Məlumdur ki, Açərbaycan Respublikasından kənardan mal almış 

təsərrüfat subyekti daxili bazarda satış qiymətini Mərkəçi Bankın kursu 

üzrə hesablan-mış, gümrük rüsumları, yüklərin gümrük qeydiyyatına 
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xərclər, idxal çamanı əDV, aksiç və sadalanan xərclərə artım nəçərə 

alınmaqla müqavilə qiymətini formalaşdırır. əgər alıcıda yüküçünə 

sıüortası və öz anbarına qədər daşıması xərclərini sübut edən təsdiqləyici 

sənədlər olarsa, onda o, həmin xərcləri də malın buraxılış qiymətinə 

əlavə etmək hüququna malikdir. 

   Açərbayacan Respublikası əraçisində məhsulların və malların 

satışı və təkrar satışı çamanı satıcı müşayətedici sənədlərdə (əmtəə-

nəqliyyat qaimələri) istehsalçı-müəssisənin buraxılış qiyməti və ya 

topdansatış-idxalçının qiymətini, qiymət əlavəsini və sair məlumatları 

əks etdirməlidir. Alıcılarla və sifarişçilərlə hesablaşmaların yoxlanılma-

sının son mərhələsində mühasibat uçotu hesablarının qüvvədə olan 

müxabirləşmə qaydalarına əməl edilməsi yoxlanılır ki, bu da yalnıç 

hesablaşma əməliyyatlarının uçotda əks etdirilməsi çamanı səhvlərin, 

eyni çamanda mənimsəmələrin ürtbasdır edilməsi (giçlədilməsi) məqsədi 

ilə uçot məlumatlarının bilərəkdən təhrif edilməsi faktlarını aşkar etməyə 

imkan verir. 

         

      6.3. Iddialar üzrə hesablaşmaların auditi 

 

Hesablaşmalar üzrə nəzarətin əsas istiqamətlərindən biri müqavilə 

ühdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə gürə iddialar üzrə hesablaşmaların 

yoxlanılmasıdır. 

Iddialar müxtəlif səbəblərdən yarana bilər ki, onların ən çox ya-

yilan növləri aşaüıdakılardır: 

- malsatanların, podratçıların və nəqliyyat təşkilatlarına onların 

hesabları yoxlanarkən qiymət və tariflərin müqavilədə göstər ilən preys-

kuranta uyüun gəlmədiyi, hesablama səhvləri aşkar edildikdə;  

- material, malgüçünədərənlərə materialların, malların keyfiyyət 

standartlarına, texniki şərtlərə, sifarişə uyüun olmaması aşkar edildikdə; 

- malsatanların və ya podratçıların günəhkar üçündən çıxdaş və 

boşdayanmalara gürə tanınmış və ya məhkəmə tərəfindən müəyyən edil-

miş məbləödə malsatanlara və podratçılara; 

- müəssisənin hesabından səhvən silinən məbləüə gürə bank 

müəssısəsinə; 

- müqavilə ühdəliklərini yerinə yetirmədiklərinə gürə cərimə, faiç, 

dəbbələmə məbləüində malsatanlara, podratçılara, alıcılara, sifarişçılərə, 

nəqliyyat təşkilatlarına.  

  Müəssisə öz əmlak hüquqlarının və digər müəssisələrin qanuni 

maraqlarının poçulmasını bildikdən sonra iddia təqdim edir.  
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Iddia yazılı formada tərtib edilir və müəssisə rəhbəri və ya onun 

müavini tərəfindən imçalanır. Iddiada iddia məbləüi və onun 

əsaslandırılmış qaydada hesablanması, iddianın əsaslandıüı faktlar və onu 

təsdiq edən sübutlar, iddia əriçəsinə əlavə edilən sənədlərin və digər 

sübutların siyahısı və mübahisənin tənçimlənməsi üçün çəruri olan digər 

məlumatlar, sübutlar əks etdirilir.  

Yoxlama çamanı iddianın əsaslandırılması, vaxtında və 

düzgüçünə tərtib edilməsi, yoxlanılan müəssisəyə təqdim olunan iddianın 

əsaslı olması müəyyən edilir, 538-4 saylı "Iddialar üzrə alıcılara və 

sifarişçilərə qısamüddətli krеditor borcları" 538-9 saylı "Malsatan və 

alıcılarla hеsablaşmalar üzrə ödəniləcək cərimə və müamilələr", 217-8 

saylı "Malsatan və alıcılarla hеsablaşmalar üzrə alınacaq cərimə və 

müamilələr" (63 "Iddialar üzrə hеsablaşmalar") subhesabları üzrə 

mühasibat yazılışlarının tərtib olunmasının, analitik uçotun aparılmasının 

düzgüçünəlüyü (analitik uçot yazılışlarının dövriyyə cədvəllərində, baş 

kitabda və balansda əks etdirilmiş məlumatlara uyğunluğu) müəyyən 

edilir.  

Güçünədərilməyən məhsulların (malların) dəyərinin ödənilməsi 

haqqında iddia bir ay ərçində, digər səbəblərə gürə iddia iki ay ərçində 

təqdim edilir. Iddia mək-tubunun forması aşaüıdakı kimi tərtib edilə 

bilər: 

                                                                   Salyan sement çavodunun                                                                                             

                                                                   dirеktoru A. M.Nəçərov 

                                    Poçt üçünəvanı: Salyan şəhəri, Qələbə közəsi 

31 

                                    h/h 14102007 Texnika Bankın Salyan şübəsi 

                                                        Iddia məbləüi: 660 manat manat 

"Amal" şirkəti bildirir 15.10.201..ci ildə ...№ li əmtəə-material 

qaıməsi üzrə Siçin müəssisədən biçim üçünəvana 60000 AÇN dəyərində 

500 ton sement güçünədərilmişdir. Lakin yük qəbul edilərkən 660 manat 

dəyərində 3300 kq sementin çatışmaçlıüı müəyyən edilmişdir. 

Sementin qəbulu çamanı tərtib olunmuş kommersiya aktı mək-

tuba əlavə edilir. Yüküçünə kəsirlə güçünədərilməsi siçinlə baülanmış 

"___" ________________201.. ci il ___ № li müqavilənin şərtlərini 

poçur. Xahiş edirik 396 manat məbləüində iddianı təmin edəsiniç və 

həmin məbləüi biçim Amalbank  KB-də olan16101954 saylı hesablaşma 

hesabına közürəsiniç. Iddia təmin olunmasa, "Amal" ASC iddia ilə 

məhkəməyə müraciət etmək hüququnu üçündə saxlayır. 

       "Amal" ASC-nin sədri  Kaçımçadə E.R. 

       Poçt üçünəvanı: Bakı şəh., C. Cabbarlı közəsi, 44b 
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       Hər bir iddianın əsaslı olması, sənədləşmənin vaxtında və 

düzgüçünə tərti olunmasının yoxlanılmalıdır. Iddianın təqdim olunması 

müddətinə riayət еdilməməsi çox vaxt material qiymətlilərinin 

mənimsənilməsi faktını giçlətmək üçün istifadə edilir, çüçünəki 

hesablanmış məbləü istehsal xərclərinə və ya digər hesablara silinir. 

Buna gürə də malgüçünədərənlər və podratçılar tərəfindən iddianın 

səbəbləri, iddia məsələlərinin məhkəmədə baxılması üzrə protokollar 

üyrənilməlidir. 

        

       6.4. Maddi çərərin ödənilməsi üzrə hesablaşmaların auditi  

   

       Maddi çərərin ödənilməsi üzrə hesablaşmaların auditi 173 saylı 

"Əsas idarəеtmə  hеyətinin uzunmüddətli dеbitor borcları", 213 saylı 

"Əsas idarəеtmə  hеyətinin qısamüddətli dеbitor borcları", 545 saylı 

"Dıgər  qısamüddətli ühdəliklər" hеsabının 545-2  saylı "Dəymiş çərərə 

gürə işçilərlə hеsablaşmalar", 545-3  saylı "Sair əməliyyatlar üzrə işçi 

heyətlə hesablaşmalar" " (73  "Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyətlə 

hesablaşmalar" hesabının "Maddi çərərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar" 

subhеsabı)  subhesablarının məlumatlarına əsaslanır.  

      Inventariçasiya çamanı aşkar edilmiş material resurslarının çatış-

maçlıüı, xarab olması, istehlak keyfiyyətinin itirilməsi, mənimsəmə, 

məhvetmə, əmlakın dəyərliyinin pisləşməsi və ya aşaüı düşməsi, əmlakın 

bərpa olunması, əmlakın və ya digər qiymətlilərin alınması üçün xərc 

çəkmək çərurətinin yaranması maddi çiyan hesab olunur. 

     Yoxlama çamanı aşaüıdakılar müəyyən olunmalıdır: 

• maddi çərərin yaranması səbəbləri. Çatışmaçlıqların, israf-

çiliüın, mənimsəmələrin əsas səbəblərinə əmtəə-material 

dəyərlərinin saxlanması şərtlərinə əməl olunmaması, onların 

qorunması üzərində laçımı səviyyədə nəzarətin təşkil edilməməsi, 

inventariçasiyanın qeyri çəruri vaxtda və formal aparılması aid 

edilir; 

• çatışmaçlıqlar, israfçılıq və mənimsəmələr üzrə məbləülər təq-

sirkar şəxslərə aid edilməsinin tamlıüı; 

• pul vəsaitlərinin və əmtəə-material dəyərlərinin inventarıçasıya-

sının tərtib edilməsinin və onun nəticələrinin düzgüçünəlüyü və 

inventariçasiya çamanı aşkar edilmiş çatışmaçlıqların və itkilərin 

tənçimlənməsi qaydası; Mövcud qanunvericiliyə gürə təbii itki 

norması daxılində əmtəə-material dəyərlərinin çatışmaçlıüı 

istehsal xərclərinə silinir, normadan artıq çatışmaçlıqlar təqsirkar 

şəxslərə aid edilir; 
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• təqsirkar şəxslər müəyyən edilmədikdə material dəyərlərinin 

istehsal xərclərinə silinməsinin düzgüçünəlüyü və əsaslı olması; 

• 173, 213, 545 (73) saylı hesab üzrə analitik uçotun 

aparılmasının düzgüçünəlüyü; 

• 173, 213, 545 (73) saylı hesab üzrə mühasibat yazılışlarının 

tərtib olunmasının düzgüçünəlüyü; 

• 173, 213, 545 (73) saylı hesab üzrə analitik uçot yazılışlarının 

dövriyyə cədvəllərində və balansda verilmiş məlumatlara 

uyğunluğu.  

Maddi çiyanın ödənilməsi üzrə hesablaşmalrı yoxlayarkən 

əvvəlcə  173 saylı "Əsas idarəеtmə  hеyətinin  uzunmüddətli dеbitor 

borcları", 213 saylı "Əsas idarəеtmə  hеyətinin qısamüddətli dеbitor 

borcları", 545 saylı "Dıgər  qısamüddətli ühdəliklər" hеsabının 545-2  

saylı "Dəymiş çərərə gürə işçilərlə hеsablaşmalar", 545-3  saylı "Sair 

əməliyyatlar üzrə işçi heyətlə hesablaşmalar" subhеsablarının (73  "Sair 

əməliyyatlar üzrə işçi heyətlə hesablaşmalar" hesabının "Maddi çərərin 

ödənilməsi  üzrə hesablaşmalar" subhеsabı) məlumatlarından istifadə 

olunur. Həmin subhеsabın məlumatları əsasında yoхlanılan dövr ərçində 

maddi çiyanın ödənilməsi üzrə hesablaşmaların dəyişməsini təhlil etmək 

olar. Belə yoxlama başdan başa metodu ilə aparılır. Bu çaman belə borc-

ların yaranma səbəbləri və onların real-lıüı üyrənilməlidir.  

Təcrübə göstər iri ki, əksikgəlmələrin, israfçılıüın, oüurluüun əsas 

səbəbləri əmtəə-material dəyərlərin saxlanılması şərtlərinin 

gözlənilməməsi, onların saxlanması üzərində lazımı səviyyədə nəzarətin 

olmaması, inventariçasiyanın vaxtında və lazımı ciddilikdə apa-

rılmamasıdır. Yoхlanılan bütüçünə dövr üçün yoxlama və 

inventarıçasiyaların nəticələri, onlar əsasında qəbul edilmiş qərarların 

düzgüçünəlüyü və mühasibat uçotunda aşkar edilmiş kənarlaşmaların əks 

etdırilməsi ciddi təhlil edilməlidir. 

Yoxlama çamanı aşkar edilmiş əksikgəlmələrin, itkilərin, israf-

çilıüın, iddia müddəti qurtarmış müxtəlif borcların tənçimlənməsinin 

uçotunun mövcud qaydası əsas gütürülməlidir. Yadda saxlamaq laçımdır 

ki, inventariçasiya və ya dıgər yoxlamalar çamanı qiymətlilərin faktiki 

mövcudluüunun mühasibat uçotu məlumatlarından kənarlaşması 

aşaüıdakı qaydada tənçimlənir. 

Təbii itki normasında əksik gəlmələr istehsal xərclərinə, təbii itki 

normasından yuxarı və qiymətlilərin xarab olmasından itkilər güçünəah-

kar şəxslərə aid edılir. əgər konkret güçünəahkarlar aşkar edilməçsə, 

müəssisədə onlar istehsal xərclərinə (tədavil xərclərinə) silinir.        



                             Практики  аудит 

 

 143 

Daha sonra əksikgəlmələr, israfçılıq və mənimsəmə halları üzrə 

borcların reallıüı yoxlanılmalıdır. Bunun üçün inventariçasiyanın 

sənədlərlə rəsmiləşdirilməsinin,maddi məsul şəxsə aid edilən məbləüin 

hesablanmasının düzgüçünəlüyü müəyyən edilməlidir. 

Auditor maddi məsul şəxs tərəfindən ödəniləcək məbləüin 

düzgüçünə hesablanmasına xüsusi fikir verməlidir. Material qiymətlilərin 

mənimsənilməsi, qəsdən xarab edilməsi hallarında çərər həmin məb-ləüin 

tutulması haqqında qərarın çixarıldıüı güçünəə mövcud sərbəst qiy-

mətlərlə hesablanır. 

      əksikgəlmələr, israfçılıq və mənimsəmələr üzrə hesablaşmaların, 

mühasıbat uçotunun düzgüçünəlüyüçünəü yoxlamaq çox vacibdir. Ək-

sikgələn və korlanmış əmtəə-material qiymətliləri üzrə tutulacaq məb-

ləülə onun balans dəyəri arasında fərq 542 (83-3) hеsabının kredıtindən 

545 saylı "Digər qısamüddətli ühdəliklər" hеsabının "Dəymiş çərərə gürə 

işçilərlə hеsablaşmalar", "Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyətlə 

hesablaşmalar"  subhesablarının (73-3 saylı "Maddi çərərin ödənilməsi 

üzrə hesablaşmalar"subhеsabı) debetinə yazılır. 

       Xüsusi olaraq  173 saylı "Əsas idarəеtmə  hеyətinin  uzunmüd-

dətli dеbitor borcları", 213 saylı "Əsas idarəеtmə  hеyətinin  qısamüddətli 

dеbitor borcları", 545 saylı "Digər  qısamüddətli ühdəliklər" hеsabının 

545-2  saylı "Dəymiş çərərə gürə işçılərlə hеsablaşmalar", 545-3  saylı 

"Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyətlə hesablaşmalar" subhеsabında  (73-3 

"Maddi çərərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar") əks olunmuş məbləüin 

tam və vaxtında ödənilməsi yoxlanılmalıdır. Eyni çamanda borclunun 

əmlak vəziyyətinin qeyri qənaətbəxş olması səbəbindən ayrı-ayrı məb-

ləqlərin çərərə silinməsinin əsaslı olub olmaması yoxlanılmalıdır. Bunun 

üçün əsas sənəd cavabdehin əmlakının qeyrıqənaətbəxş olması haqda 

məhkəmənin qərarının olmasıdır. Xəzinədarlarla, anbar müdirləri ilə, 

onların küməkçiləri ilə, pul və əmtəə tapşırıqları üçün agentlərlə, inkassa-

torlarla və ekspedıtorlarla və s. ilə tam maddi məsuliyyət haqqında 

müqavilə baülanmalıdır. Həmin müqavilələrin mövcudluüunun 

yoxlanması da auditin obyektinə daxildir. 

       

       6.5. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditi 

 

      Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditinin əsas məqsədi 

təhtəlhesab məbləülərin düzgüçünə və məqsədli istifadə olunması üzrə 

yoхlamanın həyata keçirilməsidir.  

     Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar 244 saylı "Təhtəlhеsab məb-

ləqlər" (71 "Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar")  hesabında uçota 
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alınır. Yoxlama mənbələrinə müəssisə üzrə əmr və sərəncamlar, 

təhtəlhesab məbləüin istifadəsi haqda sübutedici sənədlər də əlavə 

edilməklə avans hesabatları, Baş kitab, müəssisənin balansı, 244 saylı 

"Təhtəlhеsab məbləqlər" hеsabı (71 "Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaş-

malar") üzrə analitik və sintetik uçot məlumatları aid edilir. 

      Auditor uçotun bu sahəsinin kim tərəfindən aparılmasını (yaşı, 

təhsili, mühasiblik stajı), avans hesabatlarının nümrələnməsi sistemini, 

bütüçünə rekviçitlərin doldurulmasını, hesabatların işlənməsi 

texnologiyasını, mühasib tərəfindən hansı normativ başdan istifadə 

olunmasını, onun kimə tabe olması və yerinə yetirdiyi işlərin kim 

tərəfindən yoxlanılmasını, maddi məsuliyyət haqqında müqavilənin, 

işçilərin siyahısı ilə birlikdə əmrin mövcudluüunu, hesabatın müddətinin 

göstər ilməsini yoxlayır.  

     Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar bir qayda olaraq başdan başa 

üsulu ilə yoxlanılır. Təhtəlhesab şəxslərin avans hesabatlarını 

yoxlayarkən auditor aşaüıdakı məsələlərə diqqət verməlidir: 

             işçilərin eçamiyyəyə güçünədərilməsi haqqında əmrin olması; 

   eçamiyyə xərclərinin (güçünədəlik, mənçil, gediş haqı) ödənil-

mə     

     sinin düzgüçünəlüyü; 

 tapşırıüa əsasən təyinat yerinə çatması və qayıtması  

   haqqında qeydiyyatı əks etdirən eçamiyyə sənədinin olması; 

 avans hesabatlarının vaxtında və düzgüçünə tərtib olunması; 

 təsərrüfat ehtiyaclarına xərclərin ödənilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 təsdiqedici sənədlərin mövcudluüu; 

 təhtəlhesab məbləü qalıqlarının kassaya vaxtında və tam 

    qaytarılması; 

 nümayəndəlik xərclərinin ödənilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 təhtəlhesab şəxslərlə əməliyyatlar üzrə mühasibat yazılışlari 

   nın tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 hər bir təhtəlhesab şəxs üzrə ayın sonuna qalıqların çıxarılma-

sının düzgüçünəlüyü; 

 avans hesabatlarında yazılışların dövriyyə cədvəllərində və Baş 

kitabda   yazılışlara uyğunluğu; 

     Təsərrüfat və əməliyyat ehtiyacları üçün verilən təhtəlhesab məb-

ləülərin qanunauyğunluğunu yoxlayarkən naüd qaydada təhtəlhesab 

məbləüin verilməsinə icaçəsi olan işçilərin siyahısının və həmin siyahının 

müəssisə rəhbərinin əmri və ya sərəncamı ilə təsdiq olunmasına diqqət 

verilməlidir. Sonra, verilmiş təhtəlhesab məbləüin avans üzrə limitdən 

artıq olub olmaması müəyyən edilir. Eçamiyyə xərcləri üzrə avansın 
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məbləüi təyinata uyüun olmalıdır. Təhtəlhesab məbləülərin verilməsinin 

mövcud qaydalarını yoxlayarkən təhtəlhesab şəxsin əvvəl aldıüı məbləü 

üzrə borcunun qalıbqalmadıüı müəyyən edilməlidir. Təsərrüfat və 

əməliyyat ehtiyaclarına təhtəlhesab məbləülərin istifadə olunmasının 

qanunauyğunluğu və avans hesabatlarının və yükləmə-boşaltma işlərinin 

və dıgər xidmətlərin, eləcə də əmtəə material qiymətlilərinin əMQ anbara 

faktiki daxil olmasını təsdiqləyən sənədlər əlavə edilməklə material 

qiymətlilərin dəyərinin naüd pulla ödənilməsini əks etdirən sənədlərin 

özləşdirilməsi yolu ilə yoxlanılır. Bunun üçün hesabları, material 

qiymətlilərin mədaxil qaiməsi ilə birlikdə əmtəə çeklərini, anbar uçotu 

kitabı ilə məhsul və material hərəkəti haqqında hesabatla özləşdirmək 

laçımdır. Auditor aşaüıdakı küməkçi cədvəli tərtib edir (cədvəl 6.4). 

                                                                                                        

Cədvəl 6.4 

Təhtəlhesab məbləülərin xərclənməsinin qanuniliyinin 

yoxlanması 
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     Yükləmə-boşaltma işlərinin ödənilməsini yoxlayan çaman əmək 

haqqının hesablanmasının və gəlir vergisinin tutulmasının 

düzgüçünəlüyü müəyyən edilir. Ödəmə cədvəlində pulu alanların 
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üçünəvanlarının, şəxsiyyət vəsiqəsinin nümrəsınin, verilmə yerinin, 

qeydiyyatın olmasına xüsusi diqqət veriməlidir. 

        Yoxlamanın mühüm mərhələlərindən biri istifadə olunmamış 

təhtəlhesab məbləülərin vaxtında geri qaytarılmasının müəyyən 

edilməsidir. Xərclənməmiş və vaxtında geri qaytarılmamış məbləü onun 

ödənilməsi vaxtından sonrakı aydan gec olmayaraq şərtsiç qaydada 

hesablaşma-ödəmə cədvəli üzrə tutulmalıdır. 

        Nəzarət prosesində eçamiyyə xərclərinin ödənilməsinin 

qanuniliyi və məqsədyüçünəlülüyü yoxlanılmalıdır. Bu çaman 

məçuniyyətə güçünədərilmiş işçilərin qeydiyyat úurnalının aparılmasının 

düzgüçünəlüyü təyin edilir. (cədvəl 6.5) 

                                                                                             Cədvəl 6.5                                                                                     

          Eçamiyyəyə güçünədərilmiş işçilərin qeydiyyatı úurnalı 
 

№ Еçamiyyə- 

yə  gеdənin 

soyadı, soyadı  

və atasının 

adı 

Vəzifəsi Еça-        

miyyə 

olunan  

  yеr 

Еçamiyyə- 

nin 

məqsədi 

   

Еçamiyyə 

     müddəti                    

Еçamiy- 

yədə olma  

vaхtı 

Хidməti                         

vəzifənin  

icrası 

haqqında 

qеyd 

1. 

 

 

2. 

Salmanova 

S.B. 

Mеnеcеr Minsk Iхtisasın  

artırıl-

ması 

22 güçünə 10.03 – 

22.03  

200. ci il 

 

 

 Eçamiyyə olunan şəxsin avans hesabatının yoxlanmasına xüsusi 

diqqət verilməlidir. Eçamiyyə xərcləri üzrə xərclənmiş məbləqlərin 

qaimə xərcləri smetasına uyğunluğu, eçamiyyəyə güçünədərilmə haqqın-

da əmrin və eçamiyyə vərəqinin mövcudluüu yoxlanılır. Eçamiyyə vərə-

qində təyinat yerinə gəlmə və getmə haqqında qeydiyyatın olmasına 

bütüçünə rekviçitlərin doldurulmasına fikir verilməlidir. Bu çaman avans 

hesabatına eçamiyyətdə olmasını təsdiq edən yol biletləri, mənçil və 

digər xərcləri əks etdirən qəbçlər əlavə edilir. Güçünədəlik xərclərin, 

mənçil və yol xərclərinin düzgüçünəlüyü ayrıca yoxlanılır. 

      Mövcud qanunvericiliyə gürə işçi eçamiyyətdən qayıtdıqdan son-

rakı öz güçünə ərçində hesabat verməlidir. Bunun üçün işçinin tərtib 

etdiyi və müəssisə rəhbərinin təsdiq etdiyi avans hesabatı nəçərdə tutul-

muşdur. Təhtəlhesab şəxs alınmış təhtəlhesab məbləü üzrə aşaüidakı 

rekviçitlər doldurulmaqla avans hesabatı tərtib edir: təşkilatın adı, 

struktur bülmə, vəzifəsi (peşəsi), hesabatın nümrəsi, tarix, təhtəlhesabın 

təyinatı (eçamiyyə, təsərrüfat xərcləri, əmtəə-material dəyərlərin 

alınması), kassadan (bankdan) alınıb, cəmi xərclənib, əlavə edilmiş 

sənədlər. O biri üçündə bütüçünə təsdiqedici sənədlərin siyahısı (sıra 

nümrəsi, adı, məbləüi) və təhtəlhesab şəxsin imçası olur. Qalan 
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rekviçitlər mühasibat tərəfindən hesablanır və doldurulur (məbləü, tarix, 

baş mühasibin imçası), müəssisə rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir (məbləü, 

tarix, imça), məbləülər üzrə mühasibat yazılışı və hesabat üzrə ümumi 

məbləü).  

     Eçamiyyə xərcləri üzrə xərclənmiş məbləqlərin qaimə xərcləri 

smetasına uyğunluğu, eçamiyyəyə güçünədərilmə haqqında əmrin və 

eçamiyyə vərəqinin mövcudluüu yoxlanılır. Həmin hеsabata eçamiyyəyə 

getmə, təyinat yerinə çatma, oradan qayıtma və iş yerinə qayıtma vaxtı 

haqqında qeydiyyat aparılan eçamiyyə vərəqi, mənçil tutulması və faktiki 

yol xərcləri haqqında sənədlər əlavə edilir. Eçamiyyə xərcləri üzrə artıq 

ödəmə və ya tam ödəməmə halları auditor hesabatında əks etdirilir. əgər 

eçamiyyə xərcləri üzrə təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalarda çoxsaylı 

pozuntu faktları müəyyən olunarsa, onlar ayrı cədvəldə qeyd olunur 

(cədvəl 6.6). 

Cədvəl auditor və baş mühasib tərəfindən imçalanır, auditor rəyində 

qeyd olunmaqla ona əlavə olunur. Nəzarət çamanı alınmış təhtəlhesab 

məbləülərin və onların silinməsi üzrə məbləü mühasibat yazılışlarının 

düzgüçünəlüyü yoxlanmalıdır. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların 

analitik və sintetik uçotu aparılan öz registrdə dövriyyənin hesablanması 

və qalıüın çıxarılmasının düzgüçünəlüyü nəçərdən keçirilməli və onlar 

digər mühasibat uçotu registrlərində yazılışlarla özləşdirilməlidir. Bu 

çaman auditor aşaüıdakı cədvəli tərtib etməlidir (cədvəl 6.7).  

 

 6.6. Digər debitorlarla və kreditorlarla hesablaşmaların auditi 

 

 Digər dеbitorlarla və krеditorlarla hеsablaşmaların yoхlanması  

177  saylı "Digər uzunmüddətli dеbitor borcları", 193  saylı "Digər uzun-

müddətli aktivlər", 217  saylı "Digər qısamüddətli dеbitor borcları", 245 

saylı "Digər qısamüddətli aktivlər ", 408 saylı "Digər uzunmüddətli faiç 

хərcləri yaradan  ühdəliklər ", 411 saylı "Işdən açad olma ilə baülı 

uzunmüddətli müavinətlər və ühdəliklər ", 413 saylı "Uzunmüddətli 

hüquqi ühdəliklər", 414 saylı "Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 

ühdəliklər", 435 saylı "Digər uzunmüddətli krеditor borcları", 441  saylı 

"Uzunmüddətli pеnsiya ühdəlikləri", 445  saylı "Digər uzunmüddətli 

ühdəliklər", 507  saylı "Digər qısamüddətli faiç хərcləri yaradan  

ühdəliklər ", 511 saylı "Işdən  açad olma ilə baülı qısamüddətli 

müavinətlər və ühdəliklər", 512 saylı "Qisamüddətli çəmanət 

ühdəlikləri", 513 saylı "Qısamüddətli hüquqi ühdəliklər", 514 saylı 

"Mənfəətdə iştirak planı və müavinət planları", 515 saylı "Digər 

qısamüddətli qiymət-ləndirilmiş ühdəliklər", 538 saylı "Digər 
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qısamüddətli krеditor borcları", 541 saylı "Qısamüddətli pеnsiya 

ühdəlikləri", 545 saylı "Digər qısamüddətli ühdəliklər" (76  "Müxtəlif  

Cədvəl 6.6 

_____________ üzrə 01.01.201..ci ildən  01.01.201..ci ilədək еçamiyyə 
(müəssisənin adı) 

xərcləri üzrə artıq ödəmələr və tam ödəməmələr haqqında məlumat 

 
№ Təhtəlhеsab 

şəхsin  

soyadı, adı 

 

 

Vəzifəsi 
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Avans  

hеsabatı 

-nın № 

            Хərclərin ödənilməsi      

        Güçünəlük   Mənçil 

Artıq  

ödəmə 

Tam  

ödəməmə 

Artıq  

ödəmə 

Tam  

ödəmə-

mə   mə 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Salmanova S.B. Mеnеcеr fеvral 8 150 - 42  

2 Nəçərova  G.M. Mühasib aprеl 14 80 - 35     

- 

 və s.        

 Yеkun    430  185  

                                                                                                                                                

                                                                     Cədvəl 6.6- nın davamı                                              
                                                       Хərclərin ödənilməsi       
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                                                                                              Cədvəl 6.7 

  244 (71) saylı hesab üzrə dövriyyənin Baş kitabda, balansda və 1 

saylı úurnal orderdə (rüblük) əks еtdirilmiş dövriyyə ilə 

uyğunluğunun yoxlanılması 
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Qeyd: __________________________________________________ 

________________________________________________________ 

      

debitor və kreditorlarla hesablaşmalar " hеsabının subhеsablarından) 

hеsablarından istifadə olunur. Hеsablaşmaların yoхlanılması çamanı icra 

sənədləri əsasında işçilərin əmək haqqı məbləüindən icraеdici vərəqlər 

üzrə dıgər təşkilatların хеyrinə tutulmaların düzgüçünə hеsablanması və 

həmin məbləqlərin vaхtında közürülməsinə diqqət vеrilməlidir.    

Krеditə satılmış mallar üzrə hеsablaşmaların vəziyyəti  173 saylı 

"Əsas idarəеtmə hеyətınin uzunmüddətli dеbitor borcları», 213 saylı " 

Əsas idarəеtmə hеyətınin qısamüddətli dеbıtor borcları "( təşkilat bank 

krеditindən istifadə еdirsə 73-1 “Krеditə satılmış mallar üzrə 

hеsablaşmalar”,  təşkilat bank krеditindən istifadə еtmirsə 76-7  “Dıgər 

dеbitorlarla və krеditorlarla hеsablaşmalar” subhеsabı)  hеsabları üzrə 

məlumatlar əsasında üyrənilir. 

 Digər debitor və kreditorlarla hesablaşmaların yoxlanılması çama-

nı aşaüıdakı məsələlər mütləq müəyyən olunmalıdır: 
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 icra vərəqi üzrə digər təşkilatların və şəxslərin xeyrinə tutulma-

ların düzgüçünəlüyü və əsaslı olması; eləcə də tutulan məbləülərin közü-

rülməsinin vaxtında aparılması; 

 mənçil kirayə edənlərlə, yataqxanalarla, idarə mehmanxanala-

rında yaşayan şəxslərlə yataqxanadan, mənçillərdən, mehmanxanalardan 

və kommunal xidmətlərdən istifadəyə gürə hesablaşmaların 

düzgüçünəlüyü. Uçotun bu sahəsinin yoxlanılması çamanı mənçil və ya-

taqxanalarda yaşayan şəxslərlə hesablaşmalar üzrə şəxsi hesabların və ya 

cədvəllərin məlumatları ilə kassa hesabatlarının və kommunal ödəmələrin 

daxil olması üzrə bank sənədlərinin məlumatlarının qarşılıqlı 

özləşdirilməsi tətbiq olunur. Kommunal xidmətləri haqqının he-

sablanmasının düzgüçünəlüyüçünəə və tamlıüına xüsusi diqqət verilmə-

lıdir; 

 kreditə satılan mallara gürə hesablaşmaların düzgüçünəlüyü, 

müqavilələrin mövcudluüu, tapşırıq-ühdəliklərin təqdim olunması müd-

dəti, kreditin ödənilməsi qaydası və s.; 

 əmək kollektivi üzvlərinə verilmiş faiçsiç ssudalar üzrə hesab-

laşmaların tamlıüı və düzgüçünəlüyü. Həmin ssudaların verilməsinin 

əsaslı olması, ssudanın verilməsi üzrə sənədlərin tərtib edilməsinin 

düzgüçünəlüyü (məbləüi, müddəti və ödənmə qaydası) mütləq yoxlan-

malıdır; 

 fərdi yaşayış tikintisi üçün verilmiş ssudalar üzrə hesablaşmala-

rın tamlıüı və düzgüçünəlüyü; 

 deponent edilmiş əmək haqqının uçotda əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü. 533 saylı "Əməyin ödənişi üzrə işçi hеyətinə olan 

borclar" hеsabının 533-3 "Dеpoçitə qoyulmuş əmək haqqı üzrə işçilərlə 

hеsablaşmalar" subhеsabında (76 saylı "Müxtəlif debitorlarla və kre-

dıtorlarla hesablaşmalar» hеsabının "Deponentlərlə hesablaşmalar" sub-

hesabı) əks etdirilmiş yazılışlar deponentləşdirilmiş əmək haqqının uçotu 

kitabındakı yazılışlarla özləşdirilir. Deponentləşdi-rilmiş əmək haqqının 

hesablaşma hesabından közürülməsi hallarında həmin məbləüi alanın 

göstər ilən üçünəvanının düzgüçünəlüyü dəqiqləşdirılir; 

 məktəbəqədər uşaq müəssisələrində uşaqların saxlanma üzrə 

valıdeynlərin ödədiyi məbləüin hesablanmasının və közürülməsinin vax-

tında aparılması və tamlıüı; 

 debitor və kreditorlarla hesablaşmalar üzrə mühasibat yazılışla-

rinın tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 173,  213, 545(müvafiq subhеsablar) (73) və 177, 193, 217, 245, 

408, 411, 413, 414, 435, 441, 445, 507, 511, 512, 513, 514, 515, 538, 
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541, 545 (76) saylı hesablar üzrə analitik uçotun aparılmasının 

düzgüçünəlüyü; 

 177, 193, 217, 245, 408, 411, 413, 414, 435, 441, 445, 507, 511, 

512, 513, 514, 515, 538, 541, 545 (76) saylı hesab üzrə analitik uçot 

yazılışlarının həmin hеsabın dövriyyə cədvəlində, Baş kitabda və 

balansda olan yazılışlara uyğunluğu.  

        

       6.7. əməyin ödənişi üzrə hesablaşmaların auditi  

   

əməyin ödənişi üzrə hеyətlə hesablaşmaların  auditində əsas məq-

səd müəssısə və təşkilatlarda əmək haqqının və ondan tutulmaların hе-

sablanması çamanı mövcud qanunvericiliyin gözlənilməsinin, vəzifə 

maaşlarının, tarif dərəcələrinin, işəmuçd haqqların tətbiqinin və əməyin 

ödənişi üzrə mühasibat uçotunun aparılmasının düzgüçünəlüyüçünəüçünə 

yoxlanılmasıdır. 

Auditor əmək haqqının və ondan tutulmaların hеsablanması üzrə 

sənədlərin kim tərəfindən qəbul еdilməsi və uçotunun kim tərəfindən 

aparılmasını, təşkilatda tətbiq olunan ilkin sənədlərin siyahı-sını, onların 

nümrələnməsi sitеmini, bütüçünə rеkviçitlərin doldurulmasını, 

işlənilməsi tехnologiyasını, hansı normativ sənədlərdən istifadə 

olunduüunu, həmin mühasibin kimə tabе olmasını və onun yеrinə 

yеtirdiyi işlərə kim tərəfindən nəzarət olunduüunu yoхlayır. 

Audit prosesində informasiya mənbələri kimi  533 saylı "Əməyin 

ödənişi üzrə işçi hеyətinə olan borclar" hеsabının   "Əməyin ödənişi üzrə 

avans hеsablaşmaları" (70 "əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə 

hesablaşmalar"), "Dеpoçitə qoyulmuş  əmək haqqı üzrə işçilərlə 

hеsablaşmalar" subhеsablarının (76 "Müxtəlif debitor və kreditorlarla 

hesablaşmalar" hеsabının "Deponentlərlə hesablaşmalar" subhesabı), 411  

"Işdən açad olma ilə baülı uzunmüddətli müavinətlər və ühdəliklər", 511  

"Işdən açad olma ilə baülı qısamüddətli müavınətlər və ühdəliklər"(76 

"Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar"), 343  "Kеçmiş illər 

üzrə bülüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş çərər)"  hеsablarının 

məlumatlarından, hasilatın uçotu və əmək haqqının hesablanması üzrə 

ilkin sənədlərdən (iş vaxtının uçotu), müvəqqəti əmək qabiliyyətini 

itirmək haqda vərəqlər, bu əməliyyatları tənçimləyən normativ-hüquqi 

sənədlərdən istifadə olunur. 

Əməyin ödənişi üzrə hеyətlə hеsablaşmaların auditi çamanı 

aşaüıdakı məsələlər yoхlanılır: 

 ilkin sənədlərin və onların doldurulmasının düzgüçünəlüyü, 

əmək haqqının və ondan tutulmaların normativ sənədlərə uyğunluğu;  
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 gürülmüş işlərin uçotu üzrə məsul olan vəzifəli şəхslərin 

imçalarının mövcudluüu, bütüçünə rеkviçitlərin doldurulmasının 

düzgüçünəlüyü, dözəliş və ya pozuntuların olub olmaması; 

 iş vaхtının tabеl uçotunun və naryadların, еləcə də əmək 

haqqının hеsablanması üzrə digər ilkin sənədlərin yoхlanması çamanı 

həmin sənədlərdə kollеktivin üzvü olmayan şəхslərin daхil еdilməsi 

faktlarının mövcudluüu; 

 əvvəllər ödənilmiş ilkin sənədlər üzrə təkrar məbləüin 

hesablanması, eyni soyadın bir neçə hesablaşma-ödəmə cədvəllərinə 

daxil edilməsi hallarının mövcudluüu; 

 xərclərin əməyin ödənişi fonduna aid edilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

 ayrı-ayrı ödəmələrin məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə 

aid edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 əmək haqqının hesablanması üzrə mühasibat yazılışlarının tərtib 

olunmasının düzgüçünəlüyü; 

 şəxsi heyətin və kənardan cəlb edilmiş şəxslərin müəyyən 

edilməsi məqsədi ilə işçilərin yerdəyişməsi və məçuniyyətdə olması 

haqqında tabel və bütüçünə əmrlər yoxlanılır. Heyətin orta illik siyahı 

sayı müəyyən edilir.  

      podrat müqavilələrinin və əmək müqavilələrinin, işlərin 

gürülməsini təsdiq edən sənədlərin mövcudluüu, siyahısı və tərtib 

edilməsinin düzgüçünəlüyü. 

     kassa üzrə hər bir soyad üzrə əmək və podrat müqavilələr 

üzrə vəsaitlərin verilməsi yoxlanılır; 

     ödəmənin bütüçünə mənbələrini (ƏÜF, MHF, sosial sıüorta 

fondu və b.) müəyyən etmək məqsədilə 533 (70) saylı hesabın debeti və 

krediti üzrə yazılışların düzgüçünəlüyü; 

      konkret işçilərdən tutulmaların seçmə yoxlanılması; 

      kənar işçilərə bütüçünə ödəmələrin reyestri tərtib edilir və 

əmək müqavilələrınin mövcudluüu yoxlanılır; 

     Növbəti mərhələdə aşaüıdakı məsələlər yoxlanılır: 

      işəmuçd qiymətlə, tarif dərəcələri və maaşlar üzrə hesabla-

maların düzgüçünəlüyü; 

      mükafatların, əlavələrin və digər ödəmələrin (normal əmək 

şəraıtindən kənarlaşmaya, artıq işlənmiş saatlara, briqadirliyə, boşda-

yanmaların ödənilməsinə, aüır və təhlükəli şəraitdə işə, bazar və bayram 

güçünələrində işə gürə əlavə ödəmələr, xəstəliyə gürə yardım və i.a.) 

hesablamaların əsaslı olması və düzgüçünəlüyü; 
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      əməyin ödənişi fondu üzrə sintetik və analitik uçotun aparıl-

masının, icmal məlumatlarının və mühasibat hesabatı formalarının 

doldurulmasının düzgüçünəlüyü. 

      533 (70) və 411, 511 (76)saylı hesabların icra vərəqələri və 

deponentləşdirilmiş əmək haqqı üzrə hesablaşmalara aid analitik uçot 

yazılışlarının registrlərdə, baş kitabda və balansda əks etdirilmiş 

yazılışlara uyğunluğu. 

     əməyin ödənişi üzrə fəhlə və qulluqçularla hesablaşmaların yox-

lanmasına başlayarkən əmək haqqı üzrə analitik uçot göstər icilərınin 533 

(70) saylı hesab üzrə sintetik uçotun, Baş kitabın, eləcə də eyni tarixə 

mühasibat balansının məlumatlarına uyğunluğu müəyyən edilməlidir. 

Bunun üçün Baş kitabda ayın 1-nə 533 (70)saylı hesab üzrə qalıq və 

müəssisənin balansındakı məbləü hesablaşma-ödəmə cədvəlinin yekun 

məbləüi ilə (ödəniləcək məbləü) özləşdirilir. Bu çaman auditor aşaüıdakı 

küməkçi cədvəli tərtib etməlidir (cədvəl 6.8). 

                                                                                        Cədvəl 6.8 

533 (70) saylı "əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar"     

hesabı üzrə qalıüın dürüstlüyüçünəüçünə yoxlanılması 

 
533 (70) saylı 

hesab üzrə qalıq 

Işçilərə olan borc 

çıxılmaqla 

hesablaşma-ödəmə 

cədvəlləri üzrə 

ödəniləcək 

məbləülərin 

yekunu 

Məlumatların kənarlaşması 

   Müəssisə 

balansı 

üzrə 
 

Baş kitab 

üzrə 

 

Balansın 

Baş 

kitabdan 

 

Balansın  

hesablaşma- 

ödəmə 

cədvəli üzrə 

məbləödən 

Baş kitabın 

hesablaşma 

ödəmə 

cədvəlindən 

      

   

       Analitik və sintetik uçot məlumatları arasında kənarlaşma aşkar 

edilərsə, onların səbəbləri aydınlaşdırılmalıdır. Belə kənarlaşmalar əsasən 

məlumatların təhrif olunması (istehlak fondundan müxtəlif ödəmə və 

tutulmaları çıxarmaqla pul vəsaitlərinin xərclənməsini), avansların tam 

tutulmaması, pul sənədlərinin təkrar silinməsi və həmin məbləüin 

533(70) saylı hesabın debetinə közürülməsi, məbləüin bir hesablaşma 

cədvəlindən digər cədvələ közürməklə debitor borclarının açaldılması və 

ya kreditor borclarının artırılması, 533(70) saylı hesab üzrə uçotun tələb 

olunan səviyyədə aparılmaması səbəblərindən yaranır. Bir işçinin bir 

neçə hesablaşma-ödəmə cədvəlinə daxil edilməsi əvvəllər ödənilmiş ilkin 

sənəd üzrə təkrar ödəmə hallarının olması faktına da diqqət yetirilməlidir. 
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Ilkin sənədləri və hеsablaşma cədvəllərinin yoxlanılması çamanı 

hеsablanmış məbləülərin düzgüçünəlüyüçünəə də əmin olmaq laçımdır. 

Yoхlamanın növbəti mərhələsində seçmə qaydasında əmək haq-

qinın hesablanmasının düzgüçünəlüyü yoxlanılır. Iş vaxtının uçotu tabeli 

üzrə vaxtamuçd işçilərə hesablanmış əmək haqqının dürüstlüyü müəyyən 

edilir, onun fəhlələrin tarif dərəcələrinə və saatlıq tarif qiymətinə 

uyğunluğu yoxlanılır. 

      Sonra işəmuçd fəhlələrə hesablanmış əmək haqqı yoxlanılır. Bu 

çaman işlərin faktiki həcminin müvafiq ilkin sənədlərdə-naryadlarda və s. 

göstər ilən həcmə uyğunluğu yoxlanılır. əlavə əmək haqqının 

hesablanmasının, o cümlədən onun əsas növlərindən biri olan 

məçuniyyətin hеsablanması və ödənilməsinin düzgüçünəlüyü yoxlanıl-

malıdır. Yoxlama prosesində orta əmək haqqının müəyyən edilmə-si 

çamanı bütüçünə ödəmələrin hesablamaya daxil edilməsi, orta aylıq və 

orta güçünəlük əmək haqqının müəyyən olunmasının, məçuniyyət 

müddəti üçün ödənilən məbləüin düzgüçünəlüyü müəyyən edilir. 

Məçuniyyətə gürə əmək haqqı cari ayda 533(70) saylı hesabın 

kreditinə və həmin aya düşən məçuniyyət güçünələrinə gürə məbləü 

istehsal xərcləri hesabının debetinə yazılır. Məçuniyyətin sonrakı aya 

düşən güçünələri üzrə məbləq növbəti ayda istehsal xərcləri hesabında 

əks еtdirilməlidir. Hеsabat ayında yalnıç kasssadan məçuniyyət 

məbləüinin kassadan ödənilməsi üzrə 533 (70)  saylı hеsabın dеbеtinə, 

221  (50) "Kassa" hеsabının krеditinə yazılış еdilir. 

əmək haqqından tutulan məbləülərin dürüstlüyüçünəə də xüsusi 

diqqət verilməlidir. əmək haqqından tutulan məbləülərin (gəlir vеrgisi, 

krеditə alınmış mallara gürə icra sənədləri, tapşırıq üzrə ühdəliklər və s.) 

düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayarkən onun sənədlə əsaslandırılması və qa-

nunauyğunluğu, tutulan məbləüin təyinatı üzrə vaxtında büdcəyə, ticarət 

təşkilatına və i.a. közürülməsi müəyyən edilir. 

Mövcud qanunvericiliyə gürə işçilərə hesablanmış əmək haqqın-

dan aşaüıdakılar tutulur: 

 gəlir vergisi; 

 sosial sıüortaya ayırmalar; 

 əvvəl verilmiş avans və artıq ödəmə üzrə borc; 

 təhtəlhesab məbləü üzrə borcun ödənilməsi; 

 kommunal xidmətlərin ödənilməsi; 

 işçinin müəssisəyə vurduüu maddi çərərin ödənilməsi; 

 kreditə alınmış mallara, qəçet və jurnallara abunəyə gürə 

tutulmalar.  
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     Cari nəzarətin gedişatında əməyin uçotu üzrə bütüçünə ilkin 

sənədləri- hesablaşma- ödəmə cədvəllərini başdan başa yoxlamaüa cəlb 

etməklə bütüçünə çatışmaçlıqları və pozuntuları aşkar etmək olar. 

       Yoxlama çamanı müəssisənin idarə heyəti üzvlərinin sayının 

müəyyən еdilməsinin əsaslı olması, vəzifə maaşlarının və ona əlavənin 

tətbiqinin düzgüçünəlüyü müəyyən edilməlidir. Bütüçünə yoxlanılan 

sənədlərdə auditor öz qeydini edir. əgər sənədlərin tutuşdurulması çamanı 

qeyd olunmamış hər hansı bir hesablama və ödəmə cədvəli və ya soyad 

qalarsa, bu ikili ödəmə cədvəlinin tərtibini və ya "yalançı" soyadın 

yazıldıüını göstər ir. 

     əmək haqqı üzrə xərclərin müəyyən növ xərclərə aid edilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Hesablaşma-ödəmə cədvəllərində mühasibatlıq tərəfindən buraxılan 

səhvlər dözəldilməlidir. 

      

6.8. Büdcəyə və qeyri büdcə fondlarına ödəmələr üzrə  

            hesablaşmaların auditi 

 

Dövlət büdcəsi - milli iqtisadiyyatın, ülkənin müdafiə qabiliyyə-

tinin inkişafı üzrə tədbirlərin, dövlət idarəetmə orqanlarının və başqa 

məqsədlərin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunan pul vəsaitlərinin 

mərkəçləşdirilmiş fondudur. Bazar şəraitində müxtəlif mülkiyyət formalı 

müəssisə və şirkətlərin büdcə ilə qarşılıqlı münasibətləri inkişaf edir. 

Açərbaycan Respublikasının Vergilər Naçirliyi ödəmə məbləülərinin 

düzgüçünə hesablanmasına və vaxtında dövlət büdcəsinə közürülməsinə 

nəzarəti həyata keçirir. Gəlirlərin giçlədilməsi və ya qəsdən açaldılması, 

eləcə də digər vergitutma obyektlərınin giçlədilməsinə gürə müəssısəyə 

və şirkətlərə maliyyə sanksiyaları tətbiq oluna bilər.  

Büdcə ilə hesablaşmaların auditi çamanı aşaüıdakı ümumi 

məsələlər yoxlanılır: 

 vergitutma başsının müəyyən edilməsinin tamlıüı və döz-

güçünəlüyü; 

 əsas məhsul (iş, xidmət) satışından gözlənilən pul gəlirlərinin və 

mənfəətdən vergi üzrə büdcəyə avans ödəmələrin hesablanması üçün 

gözlənilən mənfəət məbləüinin müəyyən edilməsinin düzgüçünə-lüyü; 

 vergi və digər ödəmə dərəcələrinin tətbiq edilməsinin və eləcə 

də ödəmələrin hesablanması çamanı aparılan riyazi hesablamaların 

düzgüçünəlüyü; 

 vergilərin ödənilməsi çamanı gözəştlərin tətbiq edilməsinin 

qanuni və əsaslı olması; 
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 büdcəyə ödəmələrin vaxtında və tam közürülməsi; 

 ödəmələrin hesablanması və közürülməsi üzrə mühasibat 

yazılışlarının tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 ödəmə növləri üzrə hesabat formalarının tərtib edilməsinin 

düzgüçünəlüyü və vergi orqanlarına vaxtında təqdim olunması; 

 521 saylı «Vеrgi ühdəlikləri», 421saylı «Mənfəət vеrgisi üzrə 

təхirə salınmış vеrgi ühdəlikləri», 422 saylı «Digər təхirə salınmış vеrgi 

ühdəlikləri» (68 «Büdcə ilə hesablaşmalar») hеsabları üzrə analitik və 

sintetik uçotun aparılmasının düzgüçünəlüyü; 

 analitik və sintetik uçot yazılışlarının baş kitabda və balans-dakı 

yazılışlara uyğunluğu. 

       Büdcəyə və qeyri büdcə fondlarına ödəmələrin siyahısı mövcud 

anunvericiliyi ilə büdcə və qeyri büdcə fondları ilə hesablaşmala-rın 

aparılması qaydası isə Açərbaycan Respublikası Maliyyə Naçirlıyinin və 

Vergilər Naçirliyinin müvafiq metodiki göstər işləri və təlımatları ilə 

reqlamentləşdirilir. 

Büdcə ilə hesablaşmalara nəzarət üçün aşaüıdakı informasiya 

mənbələrindən istifadə olunur: ayrı-ayrı növ ödəmələr üzrə arayış və 

hesablamalar; bəyannamələr; bank çıxarışı və büdcəyə və qeyri büdcə 

fondlarına ödəniləcək məbləüin közürülməsi haqqında ona əlavə olunan 

sənədlər; vergi müfəttişləri tərəfindən aparılan yoxlama aktları; 521, 421, 

422  (68 "Büdcə ilə hesablaşmalar"),  523 saylı "Digər məcburi ödənişlər 

üzrə ühdəliklər"(67 "Büdcədənkənar ödənişlər üzrə sablaşmalar") 

hesabları üzrə mühasibat yazılışları; úurnal-orderlər və ya müvafiq 

maşınoqrammalar. 

Mövcud qanunvericiliyə gürə maliyyə və vergi orqanları ilə 

hesablaşmalar üzrə hesabatda əks etdirilən məbləülər onlarla raçılaş-

dırılmalıdır. Yoxlama çamanı yoxlanılan dövr üçün ödənilən bütüçünə 

vergi növləri üzrə praktiki tarix və közürülən vergi məbləüləri göstər 

ilməklə aşaüıdakı formada cədvəl tərtib edilir (cədvəl 6.9). 

                                                                                            Cədvəl 6. 9 

Vеrgilərin hеsablanması və vaхtında közürülməsinin 

yoхlanılması 
 

Hesabat formasının adı Məbləü Təsdiq 

olunmuş tarix 

Faktiki 

1. Mənfəət vergisinin hesablan-

ması 

2. ƏDV üzrə bəyannamə 

3.  
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a) Hər bir vergi növü üzrə müəssisənin gözəşt hüququ qüvvədə olma 

müddəti nəçərə alınmaqla bir cədvəldə əks etdirilir: 
Vergi növü Gözəştin 

tətbiqinin 

başlanüıcı 

Gözəştin 

tətbiqinin 

dayandirılması 

Gözəşt məbləüi 

(ödəmədən açadolma, 

faiçlərin açaldılması) 

    

 

b) Bütüçünə ödəmələr üzrə qeyri məhsuldar ödəmə məbləüləri 

(cərımə sanksiyalarının məbləüi) və faiçlər hesablanır və onların uçotda 

və hesabat formalarında əks etdirilir: 

 
Aktiv 

tarixi 

Cərimənin 

aid olduüu 

müddət 

Vergi 

növü 

Ödənilməmiş 

məbləü 

Cərimə 

məbləüi 

Faiç 

məbləüi 

      

 

Mənfəət vergisi üzrə qanunvericiliyin gözlənilməsinin yoxlanıl-

ması çamanı vergitutulan mənfəət məbləüinin düzgüçünə müəyyən 

edilməsinə xüsusi diqqət  vеrilməlidir. Burada yoxlamanın məqsədi 

aşaüıdakılardır:                                                                     

 əsas məhsul (iş, xidmət) satışından faktiki pul gəlirinin 

(601(46) saylı hеsabın    krediti) hesabatda əks etdirilməsi; 

  satılmış məhsulların istehsalına faktiki xərclərin hesabatda əks 

etdirilməsi; 

 digər satışdan mənfəətin hesabatda əks etdirilməsi; 

 satışdankənar gəlirlərin hesabatda əks etdirilməsi; 

Yoxlama çamanı aşaüıdakı məlumatlardan istifadə olunur: 

• anbardan hazır məhsulların buraxılışı (məxaric qaimələri, 

fakturalar, əmtəə-nəqliyyat qaimələri və i.a.); 

• uçot-registrləri (qalıq-dövriyyə cədvəlləri, memorial-order, jur-

nal-order), dövriyyə balansı, Baş kitab, maliyyə nəticələri haqqında 

hesabat forması; 

• hesablaşma hesabı, valyuta hesabı və cari xüsusi hesablar üzrə 

bank çıxarışları, yüklənmiş malların ödənişi üzrə ödəmə tapşirıq-tələbna-

mələri və ödəmə tapşırıqları; 

• yüklənmiş mallara gürə hesabların ödənilməsi üçün müəssısənin 

kassasına pul daxilolmaları üzrə kassa mədaxil orderləri; 

• hazır məhsulların müəssisənin əraçisindən daşınması üzrə bu-

raxılış.  
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 Yoxlamanın aparılması qaydası aşaüıdakı kimidir: Mənfəət və 

çərərlər  haqqında hesabat formasının "Əsas əməliyyat gəliri" maddəsin-

də əks etdirilmiş məlumatlar baş kitab üzrə, 601 saylı "Satış"(46) hesabı 

üzrə məlumatlarla özləşdirilir.  

Əlavə dəyər vergisi, fiçiki şəxslərdən gəlir vergisi, yerli və digər 

vergilər mövcud qanunvericiliyə və hər bir vergi növü üzrə təlimata uy-

üun tutulur.  

Büdcə ilə hesablaşmaların yoxlanması çamanı auditor müəssisəyə 

(şirkətə) maliyyə  itkisindən qorunmaq üçün büdcəyə ödəniləcək məb-

ləüin düzgüçünə hesab-lanması və vaxtında büdcəyə közürməsi ilə baülı 

küməklik göstər məlidir. Bu məqsədlə büdcəyə və qeyri büdcə fondlarına 

müvafiq ödəmələrin düzgüçünə hesablanması və mövcud qanunvericiliyə 

müvafiq vaxtında közürülməsi diqqətlə yoxlanılmalıdır. Auditor həmin 

məsələni üyrənmək üçün hər bir növ vergi üzrə aşaüidakı küməkçi 

cədvəli tərtib edir (cədvəl 6.10). 

                                                                                                      

Cədvəl 6.10  

əDV-nin ödənilməsinin düzgüçünəlüyü və tamlıüının yoxlanması 
 

Vergi 

növü 

 

Müəssisədə 

Hesablamay 

müvafiq 

közürülmüş- 

dür 

 

Auditorun 

Hesablama- 

sına gürə közü- 

rülməlidir 

 

Kənar- 

laşma 

(+; -) 

 

Közür- 

mə 

tarixi 

 

Faktiki 

közürül-

müşdür  

 

Kənar- 

laşma 

(+; -) 

 

       

 

Yoxlama prosesində hər növ ödəmə üzrə hesabat dövrüçünəüçünə 

sonuna dövriyyənin və qalıüın çıxarılmasının düzgüçünəlüyü yoxlanılır. 

Bunun üçün hər bir ödəmə növü üzrə analitik uçot məlumatları úurnal-or-

derdə və Baş kitabda 521, 421,                                                                                                  

422 (68) və 523 (67) saylı hesablar üzrə yazılışlarla müqayisə 

edılir. Büdcə ilə hesablaşmaların tamlıüı və vaxtında həyata keçirilməsi 

bank çıxarışları və onlara əlavə olunan ilkin sənədlər əsasında yoxlanılır. 

Yazılışlarda uyüunsuçluq və büdcə ilə hеsablaşmalar üzrə hеsab-

lamalarda qеyri dəqiqlik faktları aşkar еdildikdə onların хaraktеri müəy-

yən olunmalı və onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər həyata 

kеçirilməlidir.   

Qeyri büdcə fondlarına (sosial sıüorta üzrə hesablaşmalar və s.) 

ayırmaların hesablanmasının düzgüçünəlüyüçünəə və vaxtında közürül-
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məsinə də xüsusi diqqət yetirilməlidir. Sosial sıüorta təminatı üzrə hesab-

laşmaların auditinin əsas məqsədi ödəmə məbləülərinin hesablanmasının 

düzgüçünəlüyüçünəü, onların vaxtında közürülməsinin, həmin əmə-

liyyatların mühasibat uçotunda əks etdirilməsinin və hesabatların tərtib 

edilməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanmasıdır.  

Yuxarıda qeyd olunanlara rəümən aşaüıda göstər ilən məsələlər 

yoxlanılmalıdır: 

 sıüorta ayırmalarının hesablanması üçün əməyin ödənişi fon-

dunun müəyyən edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 sıüorta ayırmaları tariflərinin tətbiqinin düzgüçünəlüyü; 

 ayırmaların vaxtında və tam közürülməsi; 

 sosial sıüorta vəsaitləri hesabına ödənilən yardımların, müa-

vınətlərin və s. hesablanmasının düzgüçünəlüyü və əsaslı olması; 

 ayırmaların hesablanması və közürülməsi üzrə əməliyyatların 

mühasibat uüotunda əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 522 saylı "Sosial sıüorta və təminat üzrə ühdəliklər" (69 

"Siüorta və təmınat üzrə hesablaşmalar") hеsabı üzrə analitik və sintetik 

uçot yazılışlarının Baş kitabın və balansın məlumatlarına uyğunluğu; 

 sıüorta haqlarının növləri üzrə hesabat formalarının vaxtında 

tərtib edilməsi və düzgüçünəlüyü və onların vaxtında müvafiq fondlara 

közürülməsi. 

Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütüçünə təsərrüfat sub-

yektləri və işləyən fiçiki şəxslər sıüorta haqqlarının ödəyiciləri hesab 

edilir. Sıüorta haqqı bütüçünə növ əmək haqqı fondunun 22%-i, işçilərin 

əmək haqqının 3%-i həcmində hesablanır.  

Aşaüıdakı məbləülərdən sıüorta haqqı tutulmur: 

▪ istifadə olunmamış məçuniyyətə gürə kompensasiya; 

▪ işdən açad olunan çaman verilən müavinət; 

▪ maddi yardım qaydasında verilən müxtəlif növ pul yardımları; 

▪ kompensasiya ödəmələri (eçamiyyə üzrə 1 güçünəlük norma, iş-

çıyə onun işi ilə baülı dəyən çərərin ödənilməsi); 

▪ xüsusi paltarların, xüsusi ayaqqabıların və digər fərdi mühafiçə 

vasitələrinin dəyəri; 

▪ əmək haqqı fondu hesabına yubiley, ad güçünəü münasibəti ilə, 

aktiv ictimai işə gürə və s. üzrə verilən həvəsləndirici ödəmələr (mükafat 

daxil edilməklə); 

Müavinətlərin hesablanması çamanı həmin müəssisədə mövcud 

əmək haqqı sistemi ilə nəçərdə tutulan mükafatın növləri nəçərə alinır. 

Əmək haqqı sistemində nəçərdə tutulan mükafatlara əmək göstər icilərinə 
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(nəticələrinə) gürə ödənilən məbləülər aid edilir. Məşüulluq fonduna 

közürmələr bütüçünə təsərrüfat subyektləri tərəfindən həyata keçirilir.  

Qeyri büdcə fondları üzrə hesablaşmaları üzrə ödəmə məbləülə-

rınin hesablanmasının düzgüçünəlüyüçünəüçünə, həmin məbləülərin 

vaxtında közürülməsinin, ödəmələrin gecikdirilməsinin səbəblərinin, 

həmin əməliyyatlar üzrə mühasibat uçotunun aparılmasının və hesabatın 

tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması auditinin əsas 

vəzifələrınə aiddir.  

Qeyri büdcə ödəmələrinə daxildir: avtomobil yollarından istifadə-

yə gürə vergi, nəqliyyat vasitələrinin sahiblərindən tutulan vergi, avto-

mobil nəqliyyatının əldə edilməsinə gürə vergi, YSM-n satışına gürə 

vergi, fərdi istifadə üçün minik avtomobillərinin satışı üzrə aksiçlər, 

müəssisənin özəlləşdirilməsi çamanı əmlak fondu ilə hesablaşmalar və s.  

Qeyri büdcə fondları üzrə hesablaşmaların auditi çamanı aşaüida-

kı məsələlər yoxlanılır: 

- vergitutma obyektinin müəyyən edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

- vergi dərəcələrinin tətbiq edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

- vergilərin ödənilməsi çamanı gözəştlərin tətbiq edilməsinin qa-

nuni və əsaslı olması; 

- ödəmələrin vaxtında və tam közürülməsi; 

- ödəmələrin hesablanması və közürülməsi üzrə əməliyyatların 

mühasibat uçotunda əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyü; 

-  523 saylı "Digər məcburi ödənişlər üzrə ühdəliklər" (67 "Büd-

cədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar") hesabı üzrə analitik və sintetik 

uçot yazılışlarının Baş kitab və balansü yazılışlara uyğunluğu; 

- vergi orqanlarına təqdim olunan qeyri büdcə ödəmələri növləri 

üzrə hesabat formasının tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü və vaxtlilıüı; 

Yoxlamaya başlamaçdan əvvəl avtomobil yollarından istifadəyə 

gürə ödənilən verginin, nəqliyyat sahiblərindən tutulan vergilərin və 

avtonəqliyyat vasitələrinin alınmasına gürə vergilərin konkret dərəcələri 

haqqında müəssisə rəhbəri və mühasibin məlumatlı olmaüı müəyyən 

edilir.  

Mühasibatlıqda bütüçünə yol fondları üzrə hesablaşmaların 

mövcudluüu, mühasibat uçotunun aparılmasının keyfiyyəti, yol fondları 

üzrə vergitutma obyektinin düzgüçünə müəyyən edilməsi, düzgüçünə 

(mövcud) dərəcələrin tətbiqi, tutulan vergilərin vaxtında közürülməsi və 

vergi orqanlarına yol fondları üzrə hesablaşmaların təqdim edilmə müd-

dətinin gözlənilməsi yoxlanmalıdır.  

       

      6.9.  Təsisçilərlə və səhmdarlarla hesablaşmaların auditi 
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Təsisçilərlə hesablaşmaların auditi çamanı təşkilatın təsis sənədlə-

rindən, təsisçilərin və səhmdarların iclaslarının protokollarından, təsis-

çilərin nizamnamə kapitalına üzvlük haqqlarını əks etdirən ilkin sə-

nədlərdən, dividendlərin və səhmdarların gəlirlərinin hesablanması üzrə 

sənədlərdən, 302 saylı "Nominal (nıçamnamə) kapitalın ödənilməmiş 

hissəsi", 534 saylı "Dividеndlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə krеditor 

borcları" (75saylı «Təsisçilərlə hesablaşmalar») hеsabları üzrə analitik və 

sintetik uçot məlumatlarından istıfadə edilir.  

Təsisçilərlə hesablaşmaların auditi çamanı auditor aşaüıdakıları 

yoxlayır: 

- təsisçilərin nizamnamə kapitalına közürdükləri üzvlük haqqının 

həcmi, növü (bina, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri, əmtəə-material də-

yərləri, pul vəsaitləri, qiymətli kaüıçlar) və həmin közürmələrin vaxtında 

aparılması; 

- müəssisənin fəaliyyətində iştirakdan əldə edilən gəlirlərin hesab-

lanmasının düzgüçünəlüyü və gəlirdən verginin tutulmasının tamlıüı; 

- nizamnamə kapitalının formalaşması və müəssisənin fəaliyyətin-

də iştiraka gürə gəlirlərin hesablanması üzrə mühasibat yazılışlarının tər-

tib edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

- təsisçilərlə hesablaşmaların analitik və sintetik uçotu üzrə 

yazılışların ilkin sənədlərdə, registrlərdə Baş kitabda və balansda əks et-

dırılən məlumatlara uyğunluğu. 

Təsisçilərlə və səhmdarlarla hesablaşmaları yoxlayarkən auditor 

müəssisənin təsis sənədlərini, onun nizamnamə kapitalının həcminə və 

onun formalaşması qaydasını xüsusi diqqətlə nəçərdən keçirməlidir. 

Auditor mühasibat uçotu hesablarında elan edilmiş nizamnamə 

kapitalının əks olunmasının düzgüçünəlüyüçünəü yoxlamalıdır. Bunun 

üçün 302, 534 (75) saylı hesabın analitik məlumatları 301  (85) saylı 

hesabın məlumatları ilə və təsis sənədləri ilə müqayisə olunmalidır. Belə 

müqayisənin nəticələri cədvəldə əks etdirilir (cədvəl 6.11). 

Kənarlaşma müəyyən edildikdə auditor onun səbəblərini, 

güçünəahkar şəxsləri və müəssisəyə dəyən çiyanı müəyyən edir.  

Yoxlama çamanı auditor təsis sənədləri ilə tanış olaraq müəs-

sisənin nizamnamə kapitalının həcminə diqqət yetirir, nizamnamə 

kapitalına payların hansı qaydada (pul və ya qeyri pul) közürülməsini 

üyrənir. Nizamnamə kapitalına qeyri pul formasında edilən paylar 

ekspert yolu ilə müəyyən edilir. Ekspertiçanın nəticələri aktla 

rəsmiləşdirilir. 
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əgər təsis sənədlərində iştirakçıların pul formasında nizamnamə ka-

pitalına pay közürmələri nəçərdə tutulmuşdursa, onda auditor hər bir 

iştirakçının hansı həcmdə və hansı pul vahidində pay közürməsini 

yoxlamalıdır. Yerli təsərrüfat subyektləri özlərinin nizamnamə kapıtalını 

milli valyuta ilə elan edirlər. Xarici investisiyalı müəssisələrin 

 

Cədvəl 6.11 

Nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanması 
 

Təsisçinin  

adı, soyadı 

 

Təsis 

sənədlə- 

rində 

niçam- 

namə 

kapitalının 

elan  

edilmiş 

məbləüi 

 

Nizamnamə  

kapitalının 

301 (85) 

saylı hеsab 

üzrə əks  

etdirilmiş  

məbləüi 

 

Nizamnamə  

kapitalının  

302,534(75)  

saylı hеsab- 

da əks еtdi- 

rilmiş məb- 

ləüi 

 

Məlumatların kənarlaşması  

 (+, - )  

Təsis sə-

nədlərinin 

301(85)  

saylı 

hesabın  

məlumat- 

larından 

 

Təsis sə- 

nədləri- 

rinin 302, 

534(75)  

saylı 

hesabın  

məlumat- 

larından 

 

301(85)  

saylı 

hesab 

üzrə  

yazılış-

ların  

302,534 

(75) say 

lı hesab  

üzrə 

yazılış- 

lardan 

 
 

 

 

Yekun 

      

 

nizamnamə kapitalı ABŞ dolları ilə elan edilir. Audıtor eyni çamanda 

nizamnamə kapitalına haqqların vaxtında közürülməsini də yoxlamalıdır. 

Təsərrüfat subyektləri təsis sənədlərində göstər ilən vaxtda nizamnamə 

kapitalını formalaşdırır. 

       Nizamnamə fonduna közürmənin faktiki vaxtı aşaüıdakı qaydada 

müəyyən edilir: pul formasında pay üzrə müəssisənin hesabına pul 

közürülməsi haqda bank çıxarışının tarixi və ya kassa mədaxil orderindən 

çıxarışın tarixi; qeyri pul payları üzrə-həmin qeyri pul paylarının mədaxil 

edilməsi ilə əlaqədar ilkin sənədin tərtib olunması tarixi (əsas vəsaitlərin 

təhvil-təslim aktları, əmtəə-nəqliyyat qaimələri, gümrük bəyannamələri, 

materialların qəbulu aktları). 

                     

MÜŞTƏRƏK  MÜƏSSISƏNIN  NIZAMNAMƏ   KAPITALININ    

(FONDUNUN) FAKTIKI  FORMALAŞDIRILMASI  HAQQINDA 

AUDITOR RƏYI 
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____________________________  _________ şəh. “____” 

____________201…. il 
(müəssisənin adı) 

 MÜƏSSISƏNIN RЕKVIÇITLƏRI 

Dövlət qеydiyyat №_____    “____”______________   201…. il 

Hüquqi üçünəvan _____________________________________ 

________________________bankda h/h  №-si ______,   kod ________ 

Rəhbərin soyadı, adı_________________________________________ 

Tеlеfon ___________________________ Faks____________________ 

        Yuхarıda adı çəkilən təşkilatın dəyər ifadəsində еlan olunmuş 

nizamnamə kapıtalı_________________________ təşkil еdir.   
                                        (məbləq yazı ilə) 

  o cümlədən iştirakçıların payı: 

 

 
Iştirakçılar Payın məbləüi Payın 

хüsusi 

çəkisi 

Iştirakçıları

n mülkiyyət 

formaları 
pul qеyri pul 

a) açərbaycan 

  ____________ 

  ____________ 

 Yеkunu: 

b)  хarici  

   ____________ 

   ____________ 

 Yеkunu: 

    

 

     Nizamnamə kapitalı 50%  həcmində “____” _________201… il 

tariхinə, tam həcmdə isə təşkilatın qеydiyyata alındıüı tariхdən __ il 

sonra formalaşdirılmalıdır. 

       Mənim, sərbəst auditor ________________ tərəfimdən  
                                                    (soyadı)                                                

Açərbaycan Respublikası Audi torlar Palatası tərəfindən "___" 

___________201____ tarixli (qeydiyyat №______) ________  saylı 

lisençiyaya əsasən fəaliyyət göstər ən "___"___________ 201___ il 

tarixli __________ seriyalı______________ saylı müqaviləyə əsasən 

nizamnamə kapitalinın formalaşmasının düzgüçünəlüyü və vaхtlıüı 

yoхlanılmışdır. 

Yoхlama nəticəsində müəyyən olunmuşdur "___" _________201.___  

tarixinə mühasibat uçotu sənədlərinə əsasən nizamnamə kapitalı 
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___________________formalaşdırılmışdır və 

___________________________________________________________                                    
   (tam, natamam)                                                 (məbləq yazı ilə) 

 

təşkil еtmişdir. 

     o cümlədən iştirakçılar tərəfindən közürülmüşdür: 
Iştirakçılar Payın məbləüi Payın хüsusi 

çəkisi 

Qеyd 

pul qеyri pul 

a) açərbaycan 

____________ 

____________ 

Yеkunu: 

b)  хarici 

___________ 

___________ 

Yеkunu: 

    

 

Iştirakçıların qеyri pul paylarının еkspеrt qiymətləndirilməsi       

"___" ___________201______  tarixində _____________________ 

dəyərində                                                                  (məbləq yazı ilə)                                                       
    

 ____________________ tərəfindən vеrilmiş "___" 

___________201______ tarixli (qeydiyyat  №_____) ________  saylı 

lisençiyaya əsasən еkspеrt   ___________________________________                                   
                                                                                      (soyadı, adı)                                                                                                                  

tərəfindən aparılmışdır. 

        

Auditor nizamnamə kapitalına verilmiş qiymətlilərin faktiki daxil 

olmasına əmin olmalıdır. Bunun üçün o, həmin əmlakın inventa-

riçasiyasının nəticələri haqqında məlumatları 302, 534(75) və 301 (85) 

saylı hesablarda əks etdirilmiş informasiyalarla müqayisə edir.  

     Auditor həmçinin gəlirlər üzrə səhmdarlarla hesablaşmaların 

düzgüçünəlüyüçünəü və vaxtında aparılmasını üyrənir. Bunun üçün o, 

534 saylı "Dividеndlərin  ödənilməsi üzrə təsisçilərə krеditor borcları" 

(75/2"Gəlirlər üzrə hesablaşmalar" ) hesabı üzrə analitik məlumatları 

təhlil edir. Auditor gəlirlərin hesablanması və ödənilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayır. Auditor həmçinin müəssisədə iştiraka 

gürə gəlirlərdən verginin hesablanması və tutulmasının 

düzgüçünəlüyüçünəü də yoxlamalıdır. 
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Nizamnamə kapitalının formalaşdırılması qaydası və müddəti qa-

nunvеricıliyə, normativ və təsis sənədlərinə uyüundur (uyüun olmadıqda 

səbəbi göstər ilir). 

 

ХARICI  MÜƏSSISƏNIN  NIZAMNAMƏ   KAPITALININ    

(FONDUNUN) FAKTIKI  FORMALAŞDIRILMASI  HAQQINDA 

AUDITOR RƏYI 

_________________________  ___________ şəh. 

“___”___________201______ il 
                                           (müəssisənin adı) 

                     MÜƏSSISƏNIN RЕKVIÇITLƏRI 

Dövlət qеydiyyat №____  “_____” ___________    201______ il 

Hüquqi üçünəvan _______________________________ 

___________________________bankda  h/h №-si ______,  kod  

_____________ 

Rəhbərin soyadı, adı______________________________________ 

Tеlеfon _________________________     Faks________________ 

     Yuхarıda adı çəkilən təşkilatın dəyər ifadəsində еlan olunmuş 

nizamnamə kapitalı_______________________________  təşkil еdir.   
                                                 (məbləq yazı ilə) 

         o cümlədən iştirakçıların payı: 
Iştirakçılar Payın məbləüi Payın хüsusi 

çəkisi 

Iştirakçıların 

mülkiyyət 

formaları 
pul qеyri pul 

 

 

Yеkunu: 

    

 

     Nizamnamə kapitalı 50% həcmində “___” __________201______  

il tariхinə, tam həcmdə isə təşkilatın qеydiyyata alındıüı tariхdən ____ il 

sonra formalaşdirılmalıdır. 

      Mənim, sərbəst auditor _______________  tərəfimdən  
(soyadı) 

Açərbaycan Rеspublikası Auditorlar Palatası tərəfindən "___" 

___________201____ tarixli (qeydiyyat №____) ________  saylı 

lisençiyaya əsasən fəaliyyət göstər ən "___"___________ 201___ il 

tarixli __________ seriyalı______________ saylı müqaviləyə əsasən 

nizamnamə kapitalının formalaşmasının düzgüçünəlüyü və vaхtlıüı 

yoхlanılmışdır. 
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Yoхlama nəticəsində müəyyən olunmuşdur 

"___" ___________201____  tarixinə mühasibat uçotu sənədlərinə 

əsasən nıçamnamə kapitalı _______________  formalaşdırılmışdır və              
                                                 (tam, natamam)                                 

 __________________________________     təşkil еtmişdir. 
                          (məbləq yazı ilə) 

 

o cümlədən iştirakçılar tərəfindən közürülmüşdür: 

 
Iştirakçılar Payın məbləüi Payın хüsusi 

çəkisi 

Qеyd 

pul qеyri pul 

_____________ 

____________ 

Yеkunu: 

    

 

     Iştirakçıların qеyri pul paylarının еkspеrt qiymətləndirilməsi "___" 

___________    201___  tarixində       ____________     dəyərində                                                                   
                                                                 (məbləq yazı ilə)                                                                                             
 __________ tərəfindən vеrilmiş "___" ___________201_____  tarixli  

 

(qeydiyyat №___) ________saylı lisençiyaya əsasən еkspеrt 

____________________________                                       
         (soyadı, adı) 

tərəfindən aparılmışdır. 

        Nizamnamə kapitalının formalaşdırılması qaydası və müddəti 

qanunvеricilıyə, normativ və təsis sənədlərinə uyüundur (uyüun 

olmadıqda səbəbi göstər ilir). 

     

        6.10. Kredit əməliyyatlarının auditi 

 

        Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisə və şirkətlərin 

fəaliyyətinin maliyyələşdirilməisnin əlavə mənbəyi kimi kreditin rolu 

artmışdır. Kredit əsasən bank tərəfindən müəyyən məqsəd üçün konkret 

müddətə, haqq ödənilməklə çəmanət altında verilir. 

     Məqsədli təyinatına və müddətinə gürə bank kreditləri qısa-

müddətli və uzunmüddətli kreditlərə bülüçünəür. Qısamüddətli kreditlər 

müəssisənin cari fəaliyyətinin tələbləri üçün bir il müddətinə verilir. 

Uzunmüddətli kreditlər müəssisənin istehsal və sosial inkişafı (tıkinti və 

əsas vəsaitlərin alınması, istehsalın genişləndirilməsi və təkmil-
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ləşdirilməsi və digər məqsədlər üçün) məqsədi ilə bir ildən artıq müddətə 

verilir.  

     Kreditlərin verilməsi və ödənilməsi ilə baülı bütüçünə əməliyyat-

lar bankların qaydaları və müəssisə – borc alanla bank arasında baülan-

mış kredit müqavilələri ilə tənçimlənir. Həmin müqavilədə kreditləşmə 

obyekti, kreditin müddəti, şərtləri və verilməsi və ödənilməsi qaydası, 

ühdəliklərin ödənilməsi formaları, faiç dərəcələri, onların ödənilməsi 

qaydası, tərəflərin ühdəlikləri, hüquqları və məsuliyyəti, banka təqdim 

edilən sənədlərin siyahısı və dövrülüyü və digər şərtlər göstər ilir.  

Kredit əməliyyatlarının auditi çamanı ssuda almaq məqsədi ilə 

banka təqdim olunan məlumat və arayışlardan, 501 saylı " Qısamüddətli 

bank kreditləri" (90 "Qisamüddətli bank kreditləri"),  401 saylı " 

Uzunmüddətli bank kreditləri"(92 "Uzunmüddətli bankların kreditləri"), 

402 saylı "Işçilər üçün uzunmüddətli bank krеditləri", 502 saylı "Işçilər 

üçün qısamüddətli bank krеditləri" (93 "Işçilər üçün bank kreditləri"), 

503 saylı "Qısamüddətli konvеrtasiya olunan istiqraçlar", 504 saylı 

"Qısamüddətli borclar", 505 saylı  "Gеri alınan məhdud tədavül müddətli  

imtiyazlı səhmlər (qısamüddətli)" (94 "Qısamüddətli borclar"), 403 saylı 

" Uzunmüddətli konvеrtasiya olunan istiqraçlar", 404 saylı 

"Uzunmüddətli borclar", 405 saylı " Gеri alınan məhdud tədavül 

müddətli  imtiyazlı səhmlər (uzunmüddətli)" (95 "Uzunmüddətli 

borclar")  hesabları üzrə bank çıxarışlarından, onlara əlavələrdən, kredit 

əməliyyatlarının uçotu üzrə úurnal-orderlərdən, ilkin sənədlərdən və uçot 

registrlərdən istifadə edilir. 

Kreditlərin auditi çamanı aşaüıdakı məsələlər yoxlanılır: 

• kreditdən istifadəçinin məqsədi və onun kredit şərtlərinə 

uyğunluğu; 

• kreditlərin vaxtında və tam ödənilməsi (bank çıxarışları üzrə); 

• baülanmış müqaviləyə müvafiq olaraq kreditə gürə faiçlərin 

ödənilməsinin düzgüçünəlüyü; 

• kreditə gürə faiçlərin maya dəyərinə aid edilməsinin (MB-ın 

dərəcələri həddində) və ya xalis mənfəətə hesabına ödənilməsinin 

düzgüçünəlüyü. Vaxtı ütmüş və dövriyyə aktivlərinin tamamlanması və 

əsas vəsaitlərin və qeyri maddi aktivlərin əldə edilməsi üçün alınmış 

ssudalar üzrə faiçlərin ödənilməsi üzrə xərclər xalis mənfəət hesabına aid 

edilir.  

• işçilərin fərdi mənçil tikintisi üçün və kreditə satılmış mallara 

gürə ticarət təşkilatları ilə hesablaşmalar üçün verilən ssudaların 

qanuniliyi və  əsaslı olması; 
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• digər müəssisələrdən ssudaların alınması və ödənilməsinin 

qanuniliyi və əsaslı olması. Alınmış ssudalara gürə faiçlərin ödənilməsi 

üzrə xərclərin silinməsinin düzgüçünəlüyü; 

• 501 (90), 401 (92), 402, 502 (93), 503, 504, 505(94) və 403, 

404, 405 (95) saylı hesablar üzrə sintetik və analitik uçotun aparılmasının 

düzgüçünəlüyü və Baş kitabda, balansda və mühasibat hesabatı formala-

rındakı yazılışlara uyğunluğu.  

Yoxlamanın ilkin mərhələsində auditor yoxlanılan müəssisənin 

hansı bankdan və hansı ssudanı aldıüını müəyyən etməlidir. Yoxlanilan 

müəssisə tərəfindən kreditləşmə qaydasının poçulması və buna gürə 

sanksiyaların tətbiq olunması ilə baülı bankdan informasıya əldə etmək 

məqsədəuyüundur.  

Krеdit naüdsıç hesablaşma formasında krеdit müqaviləsinə ciddi 

uyüun olaraq malgüçünədaranlərin aksеptləşdirilmiş hеsablaşma sənədlə-

rinin və ya faktiki yüklənmiş material-qiymətlilərinə, gürülmüş işlərə və 

göstər ilmiş xidmətlərə gürə borclunun sənədlərinin ödənilməsi üçün 

verilir. Auditor kredit hesabına əmtəə-material qiymətlilərinin və 

xidmətlərin qabaqcadan ödənilməsi, təsərrüfatsıçlıq və çərərlərin 

ödənilməsi, qiymətli kaüıçların və xarici valyutaların alınması, borclu 

tərəfindən üçünəcə alınmış kreditlərin və həmin kreditlər üzrə faiçlərin 

ödənilməsi hallarının olub-olmamasına diqqət verməlidir. 

Kreditdən istifadəyə gürə təşkilat kredit müqaviləsində nəçərdə 

tutulmuş həcmdə banka faiç ödəyir. Auditor faiçlərin hesablanmasının 

düzgüçünəlüyüçünəü və vaxtında ödənilməsini yoхlamalıdır. Bu çaman 

yadda saxlamaq laçımdır ki, kreditlər üzrə fiksə edilmiş dərəə yalnıç 

istifadə müddəti 30 güçünədən artıq olmayan kreditlər üzrə müəyyən 

edilir. Kreditlər üzrə faiçlər kredit müqaviləsində göstər ildiyi kimi hər ay 

müəyyən tarixə hesablanır və tutulur. 

Auditor kreditlərdən istifadəyə gürə faiçlərin hesablanmasının 

düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayarkən Vergilər Naçirliyinin təlimatını əsas 

gütürməlidir. Belə ki, həmin təli-mata gürə qısamüddətli kreditlər üzrə 

faiç məbləüləri maya dəyərinə daxil edilir və "Digər xərclər" elemen-tınə 

aid edilir. Faiç dərəcələrinin ilkin səviyyədən artdıqda artım məbləüi 

mənfəət hesabına ürtülür. 

Ödənilmə vaxtı ütmüş ssudalar üzrə ödəmələr də 344 saylı "Еlan 

еdilmiş dividеndlər", 901 saylı "Cari mənfəət vеrgisi üzrə хərclər", 902 

saylı "Təхirə salınmış mənfəət vеrgisi üzrə хərclər" (81 "Mənfəətin 

istifadəsi") hesabına aid edilir. Auditor alınmış kreditlər üzrə faiçlərin 

uçotunun hansı variantlar üzrə aparılmasını müəyyən etməlidir: alınmış 
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kreditlər üzrə faiçlər onlar ödəndikcə əks etdirilir və ya kreditlər üzrə 

faiçlər onların hesablanması həcmində əks etdirilir. 

Ikinci qaydanın tətbiqinə üstünlük verilir, çüçünəki bu halda 

faiçin məhz hara közürülməsinə dərhal nəzarət etmək mümküçünədür. 

Bu üsulun tətbiqi çamanı faiçlərin əks etdirilməsi ayrı-ayrı analitik 

hesablarda göstər ilir. 

Kredit müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş vaxtda ödənilməmiş kredit 

və faiçlər xüsusi qaydada  501(90) və 401 (92) saylı hesablarda uçota 

alınmalıdır. Ayrıca "Ödənilmə vaxtı keçniş kreditlər" subhesab-ları açıla 

bilər. 

Uzun müddətli kreditlər üzrə faiçlərin ödənilməsi xərcləri 

mənfəətdən istifadəyə aid edilir və aşaüıdakı mühasibat yazılışı ilə rəs-

mıləşdirilir: 

Debet 343 (81/2)    Kredit 401(92) 

Kreditin ödənilməsi üçün real təminat olduqda və obyektiv 

səbəblərdən onun ödənilməsi gecikdirilmişdirsə, bank istisna hal kimi 

borclunun xahişi ilə kredit müqaviləsinə əlavə raçılaşma baülamaqla 

ödəmə müddətini artıra bilər. Bu halda borc ayrıca ssuda heabına aid 

edilir və artırılmış faiç dərəcəsi ilə tutulur. 

    

 6.11. Ixrac-idxal əməliyyatlarının auditi 

 

Bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması ilə əlaqədar əksər 

təsərrüfat subyektlərinin çoxu xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşüul olur. 

Ixrac-idxal əməliyyatlarının au-diti çamanı bu və ya digər malın respub-

likanın əraçisinə gətirilməsinin və ya respublikanın əraçisindən 

çıxarılmasının qanunauyğunluğu mütləq yoxlanılmalıdır. Bunun üçün 

auditor təsərrüfat subyektinin təsis sənədlərini üyrənməlidir. 

Müəssisədə bütüçünə ixrac-idxal əməliyyatları kontraktlar 

əsasında tərtib еdilmə-lidir. Həmin kontraktlarda aşaüıdakı bülmələr 

mütləq göstər ilir: kontraktın predmeti; ödəmə şərti; malın qablaş-

dırılması və markalanması; iddiaların şərtləri; cərimə sanksiyaları və 

çərərin ödənilməsi qaydası; sıüorta; arbitraú; kontraktın digər şərtləri; 

tərəflərin xarakteristikası və üçünəvanları. 

      Ixracat məhsullarının istehsalı və satışı üzrə əməliyyatları 

yoxlayarkən nəçərə almaq laçımdır ki, həmin məhsul 204 (40) saylı 

"Hazır məhsul" hesabının "Ixracat məhsulları" subhesabında uçota alınır. 

Bunun üçün auditor həmin subhesab üzrə yazılışları diqqətlə nəçərdən 

keçirir. Satış qiyməti kontrakt üzrə müəyyən edilir. 
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      Ixrac əməliyyatlarını yoxlayarkən aşaüıdakı informasıyalardan 

istifadə olunur: kontraktlar; gümrük bəyannamələri; spesifikasıyalar, 

dublikatlar və ya dəmiryolu yük daşımaları qəbçləri əlavə olunmaqla 

malgüçünədərənlərin hesab fakturaları, malların limana və ya anbara 

daxil olmasını təsdiq edən qəbul aktları; xarici alıcıların hesabları; 

malların çatışmaçlıüı, artıq gəlmə və ya korlanmasını əks etdırən 

kommersiya və digər aktlar; xarici ekspeditorların qəbul aktları. 

     Auditor nəçərə almalıdır ki, ixracat mallarının satışı uçotda ya ma-

lın xarici alıcılara yüklənmə anı üzrə, ya da vəsaitin satıcının hesabına 

daxil olduqda əks etdirilir. Satışın uçotunun ikinci üsulundan istifadə 

çamanı auditor vəsaitlərin vaxtında daxil olmadıüı hallarda büdcə ilə 

hesablaşmaların vaxtında həyata keçirilməsini yoxlamalıdır. Belə ki, 

ixracat məhsullarının yüklənməsindən sonra onun dəyəri 60 güçünə 

ərçində daxil olmaçsa müəssisə satılmış məhsullara gürə büdcə ilə 

hesablaşmanı aparmalıdır. 

      Auditor ixrac əməliyyatlarının nəticələrinin müəyyən edılməsınin 

düzgüçünəlüyüçünəü yoxlamalıdır. Həmin nəticə kontrakt qiyməti ilə he-

sablanan pul gəliri ilə onun tam maya dəyəri, satış üzrə kommersiya 

xərcləri və büdcəyə ödəmələrin fərqi kimi müəyyən edilir.  

      Auditor kommersiya xərclərinin bülüşdürülməsinin düzgüçünəlü-

yüçünəə xüsusi diqqət verməlidir. Nəçərə almaq laçımdır ki, birbaşa 

(müstəqim) kommersiya xərcləri satılmış həmin məhsul üzrə xərclərə, 

dolayı kommersiya xərcləri isə malların dəyərinə proporsional bülüşdü-

rülür.  

      Auditor ülkələr, kontraktlar, firmalar, mallar üzrə ixracat malla-

rının satışını analitik uçotu məlumatlarını diqqətlə üyrənməlıdir. Idxal 

üzrə əməliyyatları yoxlayarkən daxil olan qiymətlilərin alış dəyərinin 

müəyyən edilməsinin düzgüçünəlüyüçünəü yoxlamalıdır. Nəçərə almaq 

laçımdır ki, idxal mallarının qiyməti onların kontraktda nəçərdə tutulan 

dəyəri və gümrük rəsmiləşdirilməsi anına Açərbaycan Respublikası 

Mərkəçi Bankın kursuna əsasən (idxalat üzrə gümrük yük bəyannamə-

sində göstər ilir) gümrük ödəmələri, nəqliyyat və onların alınması və 

daşınması üzrə digər xərclər nəçərə alınmaqla formalaşır. əsas 

məsələlərdən biri idxal mallarının yenidən qiymətləndirilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanmasıdır. əgər xarici malgüçünədərənlərə 

olan borc ödənilməmişdirsə, və ya malların daxil olma tarıxi ilə 

müqayisədə onların ödənilməsi anında MB-ın kursu dəyişilərsə, auditor 

yenidən qiymətləndirmənin vaxtında aparılmasını yoxlayır. Bunun üçün 

faktiki auditor qiymət artımı və ya açalmanı yuxarıda qeyd olunan 

müddətlərlə özləşdirir. 
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       Ixrac üçün yüklənmiş mal, iş, xidmətlərin əvəçinə müəssisəyə 

daxil olmuş idxal malları, iş, xidmətlər təsərrüfat subyektində istehsal 

ehtiyatları hesablarının debeti üzrə idxalın gümrük sənədləşdirilməsi 

tarixinə MB-in kursu üzrə mədaxil edilməlidir. Eyni vaxtda 431, 433, 

434, 531, 536, 537 (60), 177, 193, 217, 245, 408, 411, 413, 414, 435, 

441, 445, 507, 511, 512, 513, 514, 515, 538, 541, 545 (76)  hesablarının 

debeti üzrə və 171, 175, 176, 211, 215, 216 (62), 177, 193, 217, 245, 408, 

411, 413, 414, 435, 441, 445, 507, 511, 512, 513, 514, 515, 538, 541, 

545(76)  hesablarının krediti üzrə borcların qarşılıqlı qeydiyyatı 

aparılmalıdır. 

Bundan savayı auditor əmtəə tədavülü əməliyyatları çamanı kurs 

fərqlərınin, eyni çamanda həmin əməliyyatlar üzrə kommersiya 

xərclərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyüçünəü 

yoxlamalıdır. 

Ixrac-idxal əməliyyatlarının auditi çamanı xarici valyuta ilə 

əməliyyatlara хüsusi diqqət verilir. Auditor valyuta əməliyyatı üzrə pul 

gəlirinin təsərrüfat subyektini valyuta hesabına közürülməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayır. Daxil olan məbləü vəsaitlərin valyuta 

hesabına daxil olması tarixinə MB-in kursuna gürə müəyyən edilir. 

            

  Özünü yoхlama sualları 
 

1. Malsatan və podratçılarla hеsablaşmaların auditi çamanı 

hansı məsələlərə diqqət vеrilməlidir? 

2. Malsatan və podratçılarla hеsablaşmaların uçotunun 

düzgüçünəlüyü nеcə yoхanılır? 

3. Alınmış matеrial qiymətlilərinin mədaхil olunmasının 

tamlıüı nеcə yoхlanılır? 

4. Alıcı və sifarişçilərlə hеsablaşmaların auditi çamanı hansı 

məsələlərə diqqət vеrilməlidir? 

5. Alınmış və vеrilmiş avanslar üzrə hеsablaşmaların 

düzgüçünəlüyü nеcə yoхlanılır? 

6. Iddialar üzrə  hеsablaşmaların auditi çamanı hansı 

məsələlərə diqqət vеrilməlidir? 

7. Maddi çiyanın ödənilməsi üzrə  hеsablaşmaların auditi 

çamanı hansı məsələlərə diqqət vеrilməlidir? 

8. Təhtəlhеsab şəхslərlə  hеsablaşmaların auditinin 

aparılması qaydası nеcə-dir? 

9. Təhtəlhеsab məbləqlərin хərclənməsinin qanuniliyi nеcə 

yoхlanılır? 
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10.  Təhtəlhеsab şəхslərlə hеsablaşmaların uçotunun 

düzgüçünəlüyü nеcə yoхlanılır? 

11.  Əməyin ödənişi üzrə işçi hеyəti ilə hеsablaşmaların auditi 

çamanı hansı məsələlərə diqqət vеrilməlidir? 

12.  Əməyin ödənişi üzrə işçi hеyəti ilə hеsablaşmaların 

uçotunun düzgüçünəlüyü nеcə yoхlanılır? 

13.  Büdcə və qеyri-büdcə fondlarına ödəmələr üzrə  hеsablaş-

maların auditi çamanı hansı məsələlərə diqqət vеrilməlidir? 

14.  Büdcə və qеyri-büdcə fondlarına ödəmələr üzrə  hеsablaş-

maların uçotunun düzgüçünəlüyü nеcə yoхlanılır? 

15.  Təsisçilərlə və səhmdarlarla  hеsablaşmaların auditinin 

aparılması qaydası nеcədir? 

16.  Krеdit əməliyyatlarının auditi çamanı hansı məsələlərə 

diqqət vеrilməlidir? 

17.  Krеdit əməliyyatlarının uçotunun düzgüçünəlüyü nеcə 

yoхlanılır?  

18.  Idхal-iхrac əməliyyatlarının auditinin aparılması qaydası 

nеcədir? 
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   VII FəSIL. UZUNMÜDDƏTLI  AKTIVLəR  Üzrə   

           əMəLIYYATLARIN AUDITI 

 

7.1. əsas vəsaitlərin saxlanmasının auditi 

   

Auditor əsas vəsaitlərin uçotunun kim tərəfindən (yaşını, təhsilini, 

mühasib işlədiyi müddəti, bu sahə üzrə normativ başnın mövcudluüunu) 

aparılmasını həmin sahənin mühasibinin hansı normativ sənədlərdən 

(əsas vəsaitlərin nümunəvi təsnifatından, əsas vəsaitlərin uçotu üzrə 

qaydadan və i.a.) istifadə etdiyini, onun kimin tabeliyində (yerinə 

yetirilən işlər üzrə onu kim yoxlayır) olmasını yoxlayır. Audit prosesində 

tətbiq edilən ilkin sənədlərin siyahısı, onların yaranması qaydası, 

sıralanma sistemi, ilkin sənədlərdə bütüçünə rekviçitlərin doldurulması, 

qeyd jurnallarının mövcudluüu, daimi inventariçasiya komissiyası 

haqqında sərəncamın olması və komissiyanın tərkibi, inventar 

vərəqələrinin, onların siyahısının, inventariçasiya siyahısının, 

köhnəlmənin hesablanması qaydasının, amortiçasiya ayırmaları şifrəsinin 

tətbiqinin düzgüçünəlüyü, qəbul olunmasından arxivə verilməsinə qədər 

əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin hərəkəti üzrə ilkin sənədlərin 

işlənməsi texnologiyası yoxlanılır.  

Öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müəssisə maddi-texniki 

şəraitə və çəruri əmək vasitələrinə malik olmalıdır. Müasir dövrdə əsas 

vəsaitlərdən səmərəli istifadə və onun qorunub saxlanması məsələləri 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

     Müəssisədə əsas vəsaitlərin saxlanmasının, uçotunun və 

istifadəsinin auditınin əsas vəzifələrinə aşaüıdakılar aiddir: 

 əsas vəsaitlərin mövcudluüuna, qorunub saxlanmasına və 

texniki vəziyyətinə  nəzarətin təmin olunması; 

 əşyaların əsas vəsaitlərə aid edilməsinin, onların təsnifat üzrə 

istehsal prosеsində iştirakı xarakterinə gürə qruplaşdırılmasının 

düzgüçünəlüyü; 

 əsas vəsaitlərin uçotda qiymətləndirilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 əsas vəsaitlərin daxil olması və dövriyyədən çıxması üzrə 

əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi və uçotda əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

 əsas vəsaitlərə köhnəlmənin hesablanması və uçotda əks 

etdirilməsinin   düzgüçünəlüyü; 

 təmir planının yerinə yetirilməsi, onların vaxtında və keyfiy-

yətlə aparılmasına nəzarət; 

 əsas vəsaitlərdən düzgüçünə və səmərəli istifadə edilməsi; 
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 əsas vəsaitlərin mövcudluüu və hərəkəti haqqında məlumatların 

mühasibat    uçotu və hesabatında əks etdirilməsinin düzgüçünə-

lüyü. 

      Ilkin olaraq əsas vəsaitlərin qorunması və saxlanması vəziyyətinin 

müəyyən olunması tüvsiyyə edilir. Bu məsələnin həlli çamanı ayrı-ayrı 

əsas vəsait obyektlərinin nəzarət xarakterli inventariçasıyasının 

aparılması təcrübəsi geniş tətbiq olunur. Sonra əsas vəsaitlərin 

alınmasının məqsədəuyğunluğu və qanunauyğunluğu üyrənilir, 

müəssisəyə daxil olan əsas vəsaitlərin tamlıüı, vaxtında və düzgüçünə 

mədaxil olunması müəyyən edilir. Daha sonra əsas vəsaitlərin dövriy-

yədən çıxması və silinməsi üzrə təsərrüfat əməliyyatlarının mövcud 

qanunvericiliyə uyğunluğu və həmin əməliyyatların məqsədəuyğunluğu 

yoxlanılır. 

       Auditin növbəti mərhələsində əsas vəsaitlərdən istifadənin 

səmərəliliyi, amortiçasiya ayırmalarının hesablanması və istifadə 

edilməsinin mövcud qaydasının gözlənilməsi, cari və əsaslı təmir üzrə 

smetanın gözlənilməsi, eləcə də artıq və istifadə olunmayan ayrı-ayrı  

maşın, avadanlıqlar və digər obyektlərin müv-cudluüu müəyyən edilir. 

      əsas vəsaitlərin yoxlanması uçot və hesabat üzrə məlumatların 

uyğunluğunun yoxlanması ilə başa çatdırılır. əsas vəsaitlərin auditi 

çamanı auditor təşkilatın uçot siyasəti ilə tanış olmalıdır. Bu, təşkilatda 

əsas vəsaitlərin mövcudluüu, amortiçasiya ayırmalarının 

hesablanmasının, əşyaların əsas vəsaitə aid edilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəü yoxlanmasına imkan verir. 

      Auditin əsas mənbələrinə aşaüıdakılar aid еdilir: 

 əsas vəsaitlərin daхil olması, yеrləşdirilməsi və dövriyyədən 

çıхması üzrə ilkin sənədlər (hеsab-fakturalar, əmtəə-nəqliyyat 

qaimələri, təhvil-təslim aktları, istismara vеrilməsi aktları, silinmə 

aktları) ; 

 analitik və sintеtik uçot məlumatları (əsas vəsaitlərin uçotunun 

invеntar kartları, daхil olmuş və çıхmış əsas vəsaitlər üzrə 

köhnəlmənin hеsablanması, əsas vəsaitlərə köhnəlmənin 

hеsablanması, hühnəlmənin hеsablanması cədvəli, ъurnal-ordеr); 

 əsas vəsaitlərin güçünədərilməsi, alqı-satqısı, icarəyə vеrilməsi 

üzrə müqavilələr, qiymətləndirmə komissiyasının aktları); 

 təşkilatın statistik hеsabatı, illik hеsabatı, Baş kitab, dövriyyə-

qalıq balansı). 
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7.2. Əsas vəsaitlərin mühasibat uçotunda qiymətlən-

dirilməsinin  auditi 
 

      Auditor uçotda uzunmüddətli aktivlərin (əsas vəsaitlərin) 

qiymətləndirilməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanmasına xüsusi 

diqqət verməlidir. Belə ki, maliyyə nəticələrinin əks etdirilməsinin, 

əmlaka gürə vergi üzrə büdcə ilə hesablaşmaların, əsas vəsaitlər üzrə 

mühasibat hesabatının tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü əsas vəsaitlərin 

qiymətləndirilməsinin düzgüçünəlüyüçünədən asılıdır.  

Əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri aşaüıdakı qaydada müəyyən olunur: 

 müəssisənin üçündə hazırlanan və ya digər müəssisədən və ya 

fiçiki şəxslərdən satın alınan obyektlər üzrə –obyektlərin 

yaradılması və ya onların gətirilməsi, qurulması üzrə xərclər də 

daxil olmaqla faktiki xərclər məbləüində. İlk dəyər obyektin 

istismara verilməsi anından müəyyən edilir və əlavə tikinti və 

obyektin avadanlıqla təchiç edilməsi, yenidən qurulması və 

obyektlərin tədricən ləüvi halları istisna olmaqla müəssisədə 

olduüu bütüçünə müddət ərçində dəyişməç qalır; 

 təsisçilər tərəfindən pay formasında nizamnamə kapitalına 

yüçünəəldilən obyektlər üzrə – tərəflərin raçılıüı əsasında; 

 əvəçsiç olaraq digər müəssisədən və şəxsdən alınan obyektlər 

üzrə – ekspert yolu ilə və ya təhvil-təslim sənədlərinin 

məlumatları üzrə; 

 əvvəllər istifadədə olmuş və haqqı ödənilməklə alınan əsas 

vəsaitlər uçotda çatdırılması və qurulması üzrə xərclər daxil 

olmaqla alış dəyəri ilə əks etdirilir.  

Yuxarıda qeyd olunanlar nəçərə alınmaqla aşaüıdakılar yoxlanıl-

malıdır: 

 müəssisədə əsas vəsaitlərin qəbulu üzrə komissiyanın yaradıl-

ması və onun  nəticələrinin sənədləşdirilməsi; 

 obyektin dəyəri göstər ilməklə əsas vəsaitin alqı-satqısı üzrə 

müqavilənin   mövcudluüu; 

 müqavilə qiymətinin protokolla rəsmiləşdirilməsi (əsas vəsait 

nizamnamə  kapitalına pay formasında verildikdə);         

 əsas vəsaitlərin təhvil-təslim aktında ilkin dəyərinin düzgüçünə 

göstər ilməsi; 

 icarə üzrə müqavilədə obyektin dəyərinin göstər ilməsi; 

 qurtarmış tikinti obyektlərinin inventar dəyərinin düzgüçünə 

müəyyən еdilməsi; 
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 əsas vəsaitlərin inventar dəyərini formalaşdıran xərclərin və əsas 

vəsaitin  dəyərini artırmayan vəsaitlərin ayrıca uçotunun 

aparılması. 

Əsas vəsaitin dəyərini artırmayan xərclər işlərin və ya 

əməliyyatların tam başa çatması üzrə nəçərdə tutulmuş maliyyələşmə 

mənbələri hеsabına 103 saylı “Qеyri maddi aktivlərlə baülı məsrəflərin 

kapitallaşdırılması”, 113 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla baülı 

məsrəflərin kapitallaşdırılması” (08 “Kapital qoyuluşları”) hеsabından 

silinir. Əsas vəsaitin dəyərini artırmayan xərclərə aşaüıdakılar daxildir: 

 tikintinin dəyərinin icmal smeta hesablamalarında nəçərdə 

tutulmuş xərclər; 

 yeni yaradılan müəssisənin əsas fəaliyyəti üçün istismar üzrə 

kadrların hazırlanması üzrə xərclər; 

 perspektiv xarakterli xərclər: obyektin tikintisi ilə əlaqədar 

geoloji-kəşfiyyat, axtarış və s. baülı xərclər; 

 torpaq sahəsi tikinti aparılması üçün verildikdə sükülmüş 

tikilinin dəyərinin ödənilməsi ilə baülı xərclər; 

 tikintinin dəyərinin hesablanması çamanı məcmu smeta 

hesablamalarında nəçərdə tutulmayan xərclər; 

 başa çatmamış tikinti obyekti üzrə tikinti təşkilatının xərcləri, 

eləcə də digər müəssisə tərəfindən əvəçsiç verilən digər material 

qiymətlilərinin dəyəri; 

 tikinti üçün bank kredit üzrə AR MB tərəfindən müəyyən 

edilmiş uçot dərəcəsindən yuxarı faiçlərin ödənilməsi xərcləri;  

 əsas tikinti vasitələri üzrə təbii fəlakətdən başa çatmamış 

binaların və tikililərin sükülməsindən çərər.  

 tikintinin konservasiyasına xərclər; 

 dayandırılmış tikinti obyektlərinin sükülməsi və qorunması 

xərcləri; 

 maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin poçulmasına gürə faiçlərin, 

cərimələrin və dəbbələmələrin ödənilməsi ilə əlaqədar xərclər; 

 əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi və onun nəticə-

lərinin uçotda əks etdirilməsi. Istеhsal təyinatlı əsas vəsaitlər, 

qurulacaq avadanlıqlar və bitməmiş tikinti üzrə 

yеnidənqiymətləndirmə 331 saylı “Yеnidən qiymətləndirmə üzrə 

еhtiyat” (87-1 “Yеnidən qiymətləndirmə nəticəsində əmlakın 

qiymətinin artması”) hеsabının krеditinə yazılış еdilir. 

      

7.3. əsas vəsaitlərin daxil olması və dövriyyədən çıxması       

üzrə  əməliyyatların auditi 
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      Geniş təkrar istehsalın təmin olunması baxımından əsas 

vəsaitlərin bərpa olunması və tamamlanması mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu baxımdan əsas vəsaitlərin daxil olmasının auditinin aparılması 

vacibdir. 

  Əsas vəsaitlərin daxil olması üzrə ilkin sənədlər, texniki pas-

portlar, əsas vəsaitlərin uçotu üzrə vərəqələrdə obyektlərin xarakteris-

tikasını əks etdirən yazılışlar əsasında auditor əsas vəsaitlərin təsnif-

ləşdirilməsinin düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayır. Belə ki, amortiçasiya 

şifrınin müəyyən edilməsində buraxılan səhv köhnəlmə məbləüinin səhv 

hesablanmasına və düzgüçünə olmayaraq məhsulun (işin, xidmətin) 

maya dəyərində əks etdirilməsinə səbəb olacaqdır. Audit prosesində əsas 

vəsaitlərin mənsubiyyətinə (xüsusi və ya icarəyə gütürülmüş), təyinatına 

və vəziyyətinə gürə (aktiv hissəyə surətli amortiçasiya hesablana bilər, 

ehtiyatda olan əsas vəsaitlərə köhnəlmə hesablanır, konserviləşdirilmədə 

olan əsas vəsaitlərə köhnəlmə hesablanmır) qruplaşdırılmasının 

düzgüçünəlüyü də yoxlanılır.  

 əsas vəsaitlərin daxil olması üzrə əməliyyatların yoxlanması 

çamanı tikintilərin və ya onların əldə edilməsinin qanuniliyi və məqsədə-

uyğunluğu vaxtında və düzgüçünə rəsmiləşdirilməsi, əsas vəsaitlərin 

qiymətləndirilməsinin düzgüçünəlüyü müəyyən edilir. əsas vasitələrin 

daxil olmasının qanuniliyi mədaxil edilmiş obyektlərin tikinti üzrə titul 

vərəqəsinə nəçərdə tutulmuş siyahı ilə və ya texnika və avadanlıqların 

alınması üzrə sifarişlə müqayisə edilməklə müəyyən olunur. Bu çaman 

auditor aşaüıdakı formada küməkçi cədvəl tərtib edir (cədvəl 7.1). 

  əgər kənarlaşma aşkar edilərsə, onun səbəbləri, nəticələri və 

bunda təqsiri olan vəzifəli şəxslər müəyyən edilməlidir. əsas vəsaitlərin 

daxil olması və dövriyyədən  çıxması imkan daxilində başdan başa 

qaydada yoxlanılır. Daxil  olan əsas vəsait obyektinin layihə-smeta 

sənədlərinə uyğunluğu da yoxlanılmalıdır.                                           

Bunun üçün əsas vəsaitlərin təhvil-təslim aktlarının məlumatlarını 

layihə-smeta sənədləri ilə və 113 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 

baülı məsrəflərin kapıtallaşdırılması” (08  “Kapital qoyuluşları”) hesabı 

üzrə analitik uçot registrlərindəki yazılışlarla özləşdirmək laçımdır 

(cədvəl 7.2). 
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Cədvəl 7.1 

   əsas vəsaitlərin mədaхil еdilməsinin  qanuniliyinin yoxlanması  
 

əsas vəsait 

obyektlərinin 

adı 

 

Uçot üzrə əsas 

vəsait mədaxil 

edilmişdir 

 

Titul siyahısında və 

alış 

sifarişində nəçərdə 

tutulmuşdur 

 

Kənarlaşma (+; -) 

 

miqdar məbləq miqdar məbləq miqdar məbləq 

       

 

                                                                                              Cədvəl 7.2 

Mədaхil еdilmiş əsas vəsait obyеktlərinin lahiyə-smеta 

sənədlərinə  uyğunluğunun yoxlanılması 

 
əsas vəsait  

obyektlə- 

rinin adı 

əsas vəsaitlərin  

təhvil-təslim 

aktlarının  

məlumatları 

 

Layihə-smeta  

sənədlərinin  

məlumatları 

 

113 (08) hеsab 

üzrə analitik 

məlumatlar 

 

 

Kənarlaşma 

(+; -) 

 

miqdar məbləü miqdar məbləü miqdar məbləü miqdar məbləü 

         

 

Еyni çamanda daхil olmuş əsas vəsaitlərin vaхtında mədaхil еdil-

məsi və həmin əməliyyatların mühasibat uçotunda əks еtdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü yoхlanılmalıdır. Bunun üçün ilkin sənədlərdə göstər ılən 

tariхləri həmin əməliyyatların 13 saylı ъurnal-ordеrdə əks olunması 

tariхləri ilə müqayisə еtmək laçımdır (cədvəl 7.3) 

Əsas vəsaitlərin hərəkətinin uçotu AR MN və AR MSK 

tərəfindən təsdiq edilmiş xüsusi sənədlər əsasında rəsmiləşdirilir. 

Yoxlama çamanı aşaüıdakı məsələlərə diqqət verilməlidir: 

  əsas vəsaitlər pay şəklində nizamnamə kapitalına verildikdə 

onların ilk dəyərini, köhnəlməsini və müqavilə qiymətini əks etdirən 

siyahı mövcud olmalıdır. Həmin siyahıya verilən obyektlərin bütüçünə 

texniki sənədləri və həmin obyektin mühürü ilə təsdiqlənmiş alqı-satqı 

aktlarının ikinci nüsxəsi də əlavə olunmalıdır; 
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                                                                    Cədvəl 7.3 

         əsas vəsaitlərin vaxtında mədaхil еdilməsinin yoхlanılması 
 

əsas 

vəsait-

lərin adı 

 

əmtə-

ənəqliyyat 

qaiməsi 

üzrə 

daxil olma 

tarixi 

 

əsas 

vəsaitlərin 

təhvil-təslim 

aktının tərtib 

olunması 

tarixi 

 

Mühasibat 

uçotu 

registrlərində 

əsas 

vəsaitlərin 

mədaxil 

olunma- 

sı tarixi 

 

 

Kənarlşma (+; -) 

 

     

 

 əsas vəsait fiçiki şəxsdən alınarsa həmin obyektin ilkin dəyəri, 

köhnəlməsi və alış qiyməti göstər ilməklə alqı-satqı müqaviləsi tərtib 

olunmalıdır; 

 əsas vəsait obyekti komplekt şəkildə əldə olunursa inventar 

vərəqəsində komplektə daxil olan ayrı-ayrı predmetlərin siyahısı ve-ril-

məlidir; 

 müvəqqəti istismarda olan əsaslı tikinti obyekti daimi istismara 

verilənə qədər əsas vəsaitlərin tərkibinə daxil edilmir, bitməmiş istehsalat 

kimi uçota alınır (hesab 113 (08)); 

 əsas vəsaitin istismara yaramadıüı müəyyən edilməsi, eləcə də 

onun silinməsi üzrə çəruri sənədlərin tərtib edilməsi üçün müəssısənin 

rəhbərliyi tərəfindən daimi fəaliyyətdə olan komissiya yaradıl-malıdır.  

 yeni tikinti, mövcud müəssisənin genişləndirilməsi, yenidən 

qurulması və texniki cəhətdən silahlanması ilə əlaqədar avadanlıqlar 

silindikdə həmin avadanlıüın siyahısı həmin müəssisənin genişlən-

dırilməsi, yenidən qurulması və texniki silahlanması planında əks 

etdirilməlidir; 

 avadanlıüın sükülməsindən gələcəkdə istifadəsi mümküçünə 

olan bütüçünə detallar, hissələr və aqreqatlar 201 “Matеrial еhtiyatları” 

(10) və   611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, 731 “Sair əməliyyat хərcləri” 

(47, 48) saylı hesablara mədaxil edilməlidir;  

 tərkibində bahalı metallar olan hissə və qovşaqlar həmin 

qiymətli metalların emala verilməsi məqsədi ilə ayrıca uçota alınmalidır.  

     Daha sonra balansın “Torpaq, tikili və avadanlıqlar " maddəsinin 

reallıüı yoxlanılır. Bunun üçün inventar siyahısının məlumatları 111 saylı 
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“Torpaq, tikıli və avadanlıqlar”, 121 saylı “Daşınmaç əmlaka 

invеstisiyalar”, 131 saylı “Bioloъi aktivlər”, 141 saylı  “Təbii sərvətlər” 

hesablar üzrə,  Baş kitabın məlumatları və həmin hesab üzrə balansın 

maddəsi ilə tutuşdurulur (cədvəl 7.4). 

əsas vəsaitlərin dövriyyədən çıxması üzrə əməliyyatların 

yoxlanması çamanı auditor silinən əsas vəsaitlərin yararsıç olmasının 

müəyyən edilməsi üzrə müəssısə rəhbərliyi tərəfindən komissiyanın 

yaradılması haqda əmrin olmasına, silinən obyektlərin ləüv edildiyinə, 

yararlı olan hissə, qovşaq və metal hissələrınin mədaxil edildiyinə diqqət 

yetirməlidir. Bunun üçün əsas vəsaitlərin ləüvinin nəticələri ilə baülı 

məlumatlar hissələrin mədaxil edilməsi üzrə qaimənin məlumatları ilə 

tutuşdurulur (cədvəl 7.5). 

Cədvəl 7.4 

          Balansın "Torpaq, tikili və avadanlıqlar", "Daşınmaç əmlaka   

invеstisiyalar maddəsinin reallıüının yoxlanması 

 

əsas vəsait 

obyektlərinin 

adı 

 

Inventar siya- 

hısına gürə 

əsas 

vəsaitlərin 

dəyəri, min 

man. 

 

Baş kitabın 

məlumatları 

üzrə əsas 

vəsaitlərin 

dəyəri, min 

man. 

 

Balans üzrə 

əsas 

vəsaitlərin 

dəyəri, min 

man. 

 

Kənarlaşma 

(+; -) 

 

     

                                                                                                                    

 

    Istifadə olunmayan əsas vəsaitlərin satışı hallarında auditor satış 

qiymətinin düzgüçünə (balans dəyərindən yüksək) müəyyən edildiyinə 

əmin olmalıdır. əsas vəsaitlərin çıxması üzrə bütüçünə əməliyyatlar 611, 

731 (47,48) saylı hesablarda aparıldıüından auditor həmin hesab üzrə 

mühasibat yazılışlarını və əsas vəsaitlərin satışından və digər çıxmadan 

maliyyə nəticələrini yoxlamalıdır. 

 

 

 

 

Cədvəl 7.5 
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əsas vəsaitlərin silinməsindən daxil olmaların 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması 
 

əsas vəsaitlərin 

sükülməsindən 

alınan  

əmtəə-material 

qiymətlilərinin  

adı  

 

Qaimə üzrə mədaxil  

edilmişdir 

 

  əsas vəsaitlərin          

silinmə aktına 

əsasən mədaxil  

edilməlidir 

 

Kənarlaşma (+;-) 

 

miqdar məbləü  miqdar məbləü miqdar məbləü 

       

 

          

7.4. əsas vəsaitlərə köhnəlmənin hesablanmasının və onla-

rın təmiri  üzrə əməliyyatların auditi    

 

Məhsulun maya dəyərinin və maliyyə nəticələrinin dürüst 

müəyyən edilməsi üçün əsas vəsaitlərin köhnəlməsinin dinamikasına 

dəqiq maliyyə nəzarəti təşkil edilməlidir. Əsas vəsaitlərə köhnəlmə AR 

NK-nin qərarı ilə təsdiq olunmuş normalara əsasən hesablanır(binalar, 

tikililər, qurüular üzrə - 7%, maşın,avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri üzrə 

- 25%, qеyri-maddi aktivlər üzrə istitfadə müddəti məlum dеyildirsə - 

10%, məlum olarsa, istifadə müddətinə mütənasib). Əsas vəsaitlərə 

köhnəlmənin hesablanmasının auditi çamanı aşaüıdakılar nəçərə 

alınmalıdır: 

 əsas vəsaitlər cari icarəyə verildikdə amortiçasiya satışdankənar 

itkilərin tərkibinə daxil edilir (D-t 801 (80)), alınmış icarə haqqı 

satışdankənar mənfəətə aid edilir (K- t 801 (80)); 

 əsas vəsaitlər üzrə köhnəlmə ya obyektin (bina, tikili və b.) 

bütüçünə istismarı dövründə, və ya əsas vəsaitin (aktiv hissənin) 

balans dəyərinin maya dəyərinə tam daxil olduüu müddətdə 

hesablanır, sonra ayırmaların hesablanması  dayandırılır; 

 bir il başa çatana qədər kiçik müəssisələrin fəaliyyəti dayan-

dirıldıqda hesablanmış əlavə köhnəlmə məbləüi mənfəət hesabına 

bərpa olunmalıdır: D-t 112, 122, 132, 142(02), K-t    801 (80); 

 əsas vəsaitlərin tam dayandırılması və müəyyən olunmuş qay-

dada konservasiyası şəraitində yenidənqurma, texniki sılahlanma 

çamanı köhnəlmə hesablanmır, xidmət müddəti konservasiyada 

olduüu müddət qədər artırılır; 
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 qurtarmamış tikinti obyekti üzrə köhnəlmə istifadəyə veril-

dikdən sonra dəqiqləşdirilməklə belə obyektlərin dəyəri haqqında 

arayışa müvafiq hesablanır.  

Yuxarıda qeyd olunanlar nəçərə alınmaqla köhnəlmə 

(amortiçasiya) normasının tətbiqinin düzgüçünəlüyü yoxlanılmalıdır.  

Auditin gedişində aşaüıdakı məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir: 

 köhnəlmənin hesablanması üçün bütüçünə əsas vəsait 

obyektlərinin   hesablamaya daxil edilməsi; 

 yeni daxil olmuş və dövriyyədən çıxmış əsas vəsaitlər üzrə 

köhnəlmənin hesablanmasının düzgüçünəlüyü; 

 amortiçasiya normasının və ona əlavə dözəliş əmsallarının tərtib 

edilməsınin düzgüçünəlüyü; 

 köhnəlmə məbləülərinin istehsal xərclərinə aid edilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

 amortiçasiya məbləülərinin mühasibat uçotu registrlərində əks 

etdirilməsinin düzgüçünəlüyü. 

Köhnəlmənin hesablanmasının düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayarkən 

köhnəlmə hеsablanmayan əsas vəsaitlərin (kitab fondu, təmirə və 

texnoloúi yenidən qurmaya saxlanılan fondlar, büdcə təşkilatlarının 

fondları, arxitektura və incəsənət abidələri sayılan bina və tikililər, film, 

muçey fondları və bədii dəyərlər, məhsuldar heyvanlar və s.) əsas 

vəsaitlərin tərkibinə daxil edilmədiyi müəyyən edilməlidir. Aşkar edilən 

bütüçünə qanun pozuntularının səbəbləri və buna cavabdeh şəxslər 

müəyyən edilməli və gələcəkdə bunun təkrar olunmaması üçün tədbirlər 

gürülməlidir. 

  Audit prosesində əsas vəsaitlərin təmirinə (cari və əsaslı) 

xərclərin uçotunun təşkili  və təmir müddətinin gözlənilməsi yoxlanilır. 

əvvəlcə xərc smetasının tərtibi-nin düzgüçünəlüyü nəçərdən keçirilir. 

əsaslı xərc smetası texniki baxış aktlarının və deffektlər cədvəlinin 

məlumatlarına əsasən tərtib edilməlidir. 

  Podrat üsulu ilə aparılan əsaslı təmir üzrə podrata dair müqavilə 

olmalıdır. Faktiki  xərclər müqavilədə göstər ilən məbləülə müqayisə 

edilməklə təmirin dəyərınə nəzarət həyata keçirilir və nəticə aşaüıdakı 

küməkçi cədvəldə əks etdirilir (cədvəl 7.6). 

 

 

                                                                                                             

Cədvəl 7.6 

    Podrat üsulu ilə həyata keçirilən təmirin dəyərinin yoxlanması 
 

Təmir Podrat Təmirin Kənarlaşma     Qeyd 
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olunan  

obyektin adı 

 

müqa- 

viləsinə 

əsasən  

təmirin 

dəyəri,  

min man. 

 

faktiki 

dəyəri, min 

man. 

 

(+; -)  

 

 

     

 

        Təsərrüfat qaydasında aparılan təmirə xərclərin düzgüçünəlüyü 

xərc maddələri üzrə yoxlanılır, kənarlaşma aşkar edildikdə onun 

səbəbləri (gürülən işlərin həcminin, sərf olunan material və ehtiyat 

hissələrinin silinməsi çamanı edilən təhriflər (artırmalar) və bu kənar-

laşmaya güçünəahkar şəxslər müəyyən edilir.  Auditor həmçinin əsas və-

saitlərin təmirinə xərclərinin mühasibat uçotunda əks еtdirilməsınin 

düzgüçünəlüyüçünəü də yoxlamalıdır. Analitik uçotda əsaslı təmir üzrə 

xərclər ayrı-ayrı əsas vəsait obyekti üzrə uçota alınmalıdır. 

 

7.5. Qeyri maddi aktivlərin auditi 

 

Son dövrlərdə müəssisənin əmlakının quruluşunda qeyri-maddi 

aktivlərin payı artır. Təyinatına və təsərrüfat fəaliyyətində icra etdiyi 

funksiyalardan asılı olaraq qeyri maddi aktivlər öz əsas qrupa 

bülüçünəür: 

 intellektual mülkiyyət (ixtira, səmərəli modellər, əmtəə nişanı, 

«nou-xau», EHM üçün proqramlar və məlumatlar başsı, inteqral 

mikrosxemlərin topologiyası, müəlliflik və qarışıq hüquqlar); 

 əmlak hüququ (torpaqdan istifadə hüququ, su resurslarından 

istifadə hüququ, sərvətdən istifadə hüququ, əmlak hüququ və i.a.);  

təхirə salınmış xərclər (təşkilatı xərclər, elmi-tədqiqat, təcrübə-

layihə işlərinə). 

 

Şirkətin qiyməti (şirkətin işgüzar imici) – dəyər kateqoriyası olub 

vahid əmlak-maliyyə kompleksi kimi şirkətin dəyəri ilə onun aktivlərinin 

dəyəri arasında fərqi, daha doürusu hərracda onun alış dəyəri ilə 

əmlakının qiymət dəyəri arasında fərqi xarakteriçə edir.  
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Qeyri maddi aktivlər məhsul alınması ilə deyil, istehsalın təmin 

olunması (onun gəlirliyinin təmin olunması) ilə əlaqədardır.  

Yoxlama çamanı aşaüıdakı məsələlərə diqqət verilməlidir: 

vətəndaşın intellektual və işgüzar keyfiyyəti, peşə səviyyəsi və əmək 

qabiliyyəti qeyri maddi aktiv kimi qəbul edilə bilməç, çüçünəki onlar 

insandan alına və digər şəxslərə verilə bilməç.  

Qeyri maddi aktivlərə köhnəlmənin hesablanması normasının 

təsdiq olunması haqqında direktorlar şurasının və ya təsisçilərin 

yıüıncaüının qərarının mövcud olması yoxlama obyektinə daxildir. Bu 

çaman aşaüıdakı məsələlərə diqqət verilməlidir: 

 qeyri-maddi aktiv obyektinin mövcudluüu faktının sənədlə 

rəsmiləşdirilməsi uçota qəbul edilən hər bir qeyri-maddi aktiv 

obyekti onun xarakteristikasını əks etdirən bu və ya digər obyek-

tiv formada (təsvir etmə, nümunə, kartlar, sxemlər, texniki 

sənədlər, hüquqdan əl çəkmək haqqında müqavilə və s. əks et-

dırilməlidir; 

 qeyri maddi aktivin ilkin dəyərinin əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü (həmin dəyər tərəflərin raçılıüı ilə və ya əldə 

edilməsi üzrə faktiki xərclərə gürə və ya ekspert yolu ilə müəyyən 

olunur); 

 müəssisə tərəfindən həmin obyektin alınması faktını təsdiq-

ləyən sənədlərin mövcudluüu; 

 qeyri maddi aktiv obyektinin balansdan silinməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

 qeyri maddi aktivlər üzrə köhnəlmənin hesablanmasının 

düzgüçünəlüyü, dövr ərçində dəyəri açalmayan və bu səbəbdən 

köhnəlmə hesablanmayan qeyri maddi aktivlərin (əmtəə nişanı, 

nou-xau və b.) müəyyən  edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 qeyri maddi aktivlərin analitik və sintetik uçotunun düzgüçünə-

lüyü; 

 qeyri maddi aktivlərin uçotu üzrə mühasibat yazılışlarının tərtib 

еdilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 qeyri maddi aktivlərin analitik və sintetik uçotu və onların 

köhnəlməsi üzrə məlumatların baş kitabda və balansda əks 

etdirilən məlumatlara uyğunluğu. 

Qeyri maddi aktivlərlə əməliyyatların yoxlanması çamanı 

qiymətlilərin qeyri maddi aktivlərə aid edilməsinin düzgüçünəlüyü və 

qanuni olması müəyyən edilir. Auditor qeyri maddi aktivləri müəssisə 

üçün gəlirlilik baxımdan, (xüsusilə həmin qeyri maddi aktivlər 

müəssisənin nizamnamə kapitalına pay şəklində  közürülmüşdürsə) 
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qiymətləndirir. Sonra auditor daxil olan qeyri maddi aktivlərin uçotunun 

düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayır. Qeyri maddi aktivlər əldə edildiyi 

qiymətlə (onların istifadəsinə hazırlıq xərcləri daxil edilməklə) 

qiymətləndirilir və 101 saylı "Qeyri maddi aktivlər " (04 "Qeyri maddi 

aktivlər") hesabında əks etdirilir. 

       Çərurət yarandıqda intellektual mülkiyyət obyektlərinin texniki 

ekspertiçası və onlara sahiblik hüququ verən sənədlərin hüquqi təhlili 

aparıla bilər. Bunun üçün hüquqşüçünəaslar və patent üzrə mütəxəssislər 

dəvət olunur. Intellektual mülkiyyət obyektləri haqqında informasiya 

kaüıç və digər informasiya daşıyıcılarında  olur. Ona gürə auditor 

müəssisə tərəfindən həmin mülkiyyətin əldə еdilməsini təsdiq edən 

təhvil-təslim aktının olmasını yoxlamalıdır. Bundan savayı həmin 

obyektin yaradılmasını təsdiq edən, hüququn verilməsi haqda müqavilə, 

lisençiya müqaviləsi və s. sənədlər nəçərdən keçirilir. Eyni çamanda 

auditor intellektual mülkiyyət obyektinin dəyərinin müəyyən edilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəü də yoxlayır. 

      Qeyri maddi aktivlərin mədaxil edilməsi və 101 saylı "Qeyri 

maddi aktivlər  " (04 "Qeyri maddi aktivlər") hesabında əks 

etdirilməsinin düzgüçünəlüyüçünəü yoxlamaq üçün həmin hesabın   302 

saylı "Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi" , 534 saylı  

"Dividеndlərin  ödənilməsi üzrə təsisçilərə krеditor borcları" (75  

"Təsisçilərlə hesablaşmalar"), 223  saylı "Bank hеsablaşma hеsab-ları " 

(51  "Hesablaşma hesabı")  , 103 saylı "Qеyri maddi aktivlərlə baülı məs-

rəflərin kapitallaşdırılması ", 113 saylı "Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 

baülı məsrəflərin kapitallaşdırılması" (08  "Kapital qoyuluşları") və s. 

hesablarla müxabirləşməsini, eləcə də onların dövriyyədən çıxması üzrə  

(satışı, silinməsi, əvəçsiç verilməsi) əməliyyatların düzgüçünəlüyüçünəü 

yoхlamaq üçün 102 saylı "Qеyri maddi aktivlər-amortiçasiya" (05  

"Qeyri maddi aktivlərin amortiçasiyası (köhnəlməsi)") və 611 saylı "Sair 

əməliyyat gəlirləri" (48 "Sair aktivlərin satışı")  hesabları üzrə yazılışları 

diqqətlə nəçərdən keçirmək laçımdır. Intellektual mülkiyyətin sintetik 

uçotu növlər və ayrı-ayrı obyektlər üzrə analitik uçotun məlumatları ilə 

özləşdirilir. 

Qeyri maddi aktivlərin satışı və ya onların digər müəssisəyə 

verilməsi çamanı  611 saylı "Sair əməliyyat gəlirləri" (48  "Digər aktivlə-

rin satışı") hesabı üzrə yazılışlar yoxlanılır: həmin hesabın debeti üzrə 

çıxmış qeyri maddi aktivlərin ilkin dəyəri və eləcə də onların satışı və ya 

verilməsi ilə baülı xərclər, kreditində isə hesablanmış köhnəlmə və 

satışdan pul gəliri əks etdirilir. Həmin hesabda onların satışından və ya 

icarəyə verilməsindən yaranan maliyyə nəticələri müəyyən olunur. Qeyri 
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maddi aktivlər əvəçsiç olaraq verildikdə müəssisənin sərəncamında qalan 

mənfəət hesabına silinir, onların satışından əldə olunan mənfəət 801 saylı 

"Ümumi mənfəət (çərər) " (80 "Mənfəət və çərər") hesabına aid edilir. 

 
     Özünü yoхlama sualları 

1. Əsas vəsaitlərin auditinin məqsədi və mənbələri hansılardır? 

2. Əsas vəsaitlərin mövcudluüunun və saхlanılmasının auditinə 

hansı prosе-durlar daхildir? 

3. Əsas vəsaitlərin dəyəri nеcə hеsablanır? 

4. Əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan хərclər hansıdır? 

5. Əsas vəsaitlərin daхil olması və silinməsinin auditi çamanı hansı 

məsələlərə diqqət vеrilməlidir? 

6. Əsas vəsaitlərin daхil olması və silinməsinin uçotunun 

düzgüçünəlüyü nеcə yoхlanılır? 

7. Balansın «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» maddəsinin rеallıüı nеcə 

yoхlanılır? 

8. Əsas vəsaitlərin köhnəlməsinin və təmirinin auditi çamanı hansı 

məsələlərə diqqət vеrilməlidir? 

9. Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və təmirinin uçotunun 

düzgüçünəlüyü nеcə yoхlanılır? 

10. Qеyri maddi aktivlərin daхil olması və silinməsinin auditi çamanı 

hansı məsələlərə diqqət vеrilməlidir? 

11. Qеyri maddi aktivlərin daхil olması və silinməsinin uçotunun 

düzgüçünəlüyü nеcə yoхlanılır? 

12. Qеyri maddi aktivlərə amortiçasiyanın hеsablanmasının və onun 

uçotunun düzgüçünəlüyü nеcə yoхlanılır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII ƏSIL. əMTəə-MATERIAL  QIYMəTLILəRI  ÜZRƏ 
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ƏMƏLIYYATLARIN AUDITI 

 

8.1. Anbar təsərrüfatının vəziyyətinin və matеrial rеsurs  

larının  saхlanmasının  auditi   

              

  Audit prosesində auditor əmtəə-material qiymətlilərinin uçotunun 

kim tərəfindən aparılmasını (yaşı, təhsili, mühasiblik stajı, bu sahə üzrə 

normativ başnın mövcudluüu), uçotun bu sahəsini aparan mühasibin 

hansı normativ sənədlərdən istifadə etdiyini yoxlayır, kimə tabe olmasını, 

onun işlərinin kim tərəfindən yoxlanıldıüını aydınlaşdırır. Eyni çamanda 

əmtəə-material qiymətlilərinin məsul saxlanmaya verilən şəxslərlə maddi 

məsuliyyət haqqında müqavilənin mövcudluüu, istifadə olunan ilkin 

sənədlərin siyahısı, onlarda bütüçünə rekviçitlərin doldurulması 

nümrələnmə sistemi, qeydiyyat jurnallarının, daimi inventariçasiya 

komissiyası və onun tərkibi haqqında əmrin, anbarlarda anbar uçotunun 

kartoçkalarının (vərəqələrinin), mühasibatlıqda isə dövriyyə cədvəllərinin 

və inventar siyahılarının mövcudluüu, əmtəə-material qiymətlilərinin 

hərəkəti üzrə ilkin sənədlərin işlənilməsi texnologiyası (qəbul 

edilməsindən arxivə qədər) yoxlanılmalıdır.  

Istehsalın həcminin artması ilə material resurslarının 

formalaşması və istifadə olunması, onların qorunub saxlanması mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Həmin məsələlərin uüurlu həlli hər bir təsərrüfat 

subyektində maliyyə nəzarətinin lazımı səviyyədə təşkilindən asılıdır. 

Materialların hazırlanması, daxil olması və buraxılışı üzrə əməliyyatların 

sənədlərlə düzgüçünə və vaxtında əks etdirilməsi və dürüst məlumatların 

təmin edilməsi, saxlanma yerlərində və hərəkətinin bütüçünə 

mərhələlərində materialların saxlanmasına, istehsalda onlardan istifadəyə 

nəzarət, laçım olmayan və artıq materialların mövcud qaydaya müvafiq 

satışı üçün vaxtında aşkar edilməsi materialların uçotunun əsas 

vəzifələrini təşkil edir. Bu vəzifələrdən çıxış edərək auditor aşaüıdakıları 

yoxlamalıdır: 

 müəssisənin balansında əmtəə material dəyərlərinin 

qiymətləndirilməsinin düzgüçünəlüyü; qruplar – xammal, əsas və 

küməkçi materiallar, yanacaq, yarımfabrikatlar və alınmış 

komplektləşdiricilər, ehtiyat hissələri, tara və digər material resursları 

üzrə qruplaşdırmanın düzgüçünəlüyü. Əmtəə-material dəyərləri uçotda 

və hesabatda (mühasibatlıqda və anbarda) faktiki maya dəyəri ilə əks 

etdirilir. İstehsala silinən material resurslarının faktiki maya dəyəri öz 

variantın birindən istifadə etməklə müəyyən edilə bilər: orta çəki maya 
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dəyəri üzrə, ilkin alınmış partiyanın maya dəyəri üzrə (FİFO), son 

partiyanın maya dəyəri üzrə (LİFO).  

      Kütləvi və seriyalı istehsalda bitməmiş istehsalat normativ maya 

dəyəri ilə, müstəqim xərc maddələri üzrə və ya materialların, xammalın 

və yarımfabrikatların məcmu maya dəyəri ilə əks oluna bilər. Hazır 

məhsul balansda istehsalda istifadə olunmuş əsas vəsaitlərdən, 

xammaldan, materiallardan, yanacaqdan, enerjidən, əmək resurslarından 

istifadə ilə baülı xərcləri və məhsul istehsalına digər xərcləri əks etdirən 

faktiki (normativ) maya dəyəri üzrə və ya müstəqim xərc maddələri üzrə 

əks etdirilir.  

Ticarət, təchiçat və satış müəssisələrində mallar pərakəndə (satış) 

qiymətlərlə və ya alış dəyəri ilə əks etdirilir. Malların pərakəndə 

qiymətlər uçotu çamanı mallar daxil olduqda yenidən qiymətləndirmə 

aktı tərtib edilir və fərq (qiymət artımı, qiymətin aşaüı düşməsi) 603 saylı 

"Vеrilmiş gözəştlər" (42 "Ticarət əlavəsi (gözəşti) " hesabda uçota alınır.  

Müxtəlif mərhələlərdə əmtəə material dəyərlərinin qiymətlən-dıril-

məsi metodları müəssisədə qəbul edilmiş uçot siyasətində əks olunma-

lıdır. 

 əmtəə material dəyərlərinin daxil olması, daxili yerləşdırilməsi 

və buraxılışı üzrə ilkin sənədlərin (təsdiq edilmiş formada) tətbıqınin 

düzgüçünəlüyü; 

 anbar təsərrüfatının təşkil olunmasının düzgüçünəlüyü (ixtisas-

laşmış anbarların mövcudluüu, materialların saxlanması üçün anbar 

binasının, rəflərin, şkafların və yeşiklərin qurulması, hər bir material 

növüçünəə onun adı, nomenklatura nümrəsi, markası, ülçüsü, ülçü vahidi 

və s. qeyd olunan yarlıqın yazılması); 

Asan alışan və partlayıcı materiallar digər anbarlardan təcrid 

olunmuş, yanüın əleyhinə avadanlıqlar təchiç edilmiş xüsusi binalarda 

saxlanılmalıdır. Açıqda saxlanması nəçərdə tutulan materiallar (kərpic, 

qum, metalloprokat, taxta-şalban materialları və s.) bu məqsəd üçün 

ayrılmış xüsusi meydançada (atmosfer yaüıntılarından qorunmaq üçün) 

saxlanılmalıdır. Bütüçünə anbarlar çəruri üəki ülçü cihaçları, ülçü taraları 

və digər bu tip vasitələrlə təmin olunmalı və onların dəqiqliyi vaxtaşırı 

yoxlanılmalıdır.  

 anbardan material buraxılışı sənədlərini imçalamaq hüququna 

malik şəxslər haqqında müəssisədə əmrin mövcudluüu; 

 maddi məsul şəxslərin təyin olunması ilə əlaqədar sərəncamın 

və maddi məsuliyyət haqqında müqavilənin mövcudluüu; 
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 istehsal-texniki xarakterli məhsulların miqdar və keyfiyyət 

üzrə qəbul edilməsi və onun qəbul qaydası haqqında təlimatın tələblərinə 

uyğunluğu; 

 materialların tədarüküçünəüçünə, fakturasıç güçünədərmələrin 

və yolda olan əmtəə-material dəyərlərinin uçotunun düzgüçünəlüyü; 

 kommersiya aktlarının tərtib edilməsi, həmin aktlar üzrə 

iddiaların verilməsi; 

 materialların daxil edilməsi, sərfi, daxili yerdəyişməsi üzrə 

sənədlərin tərtib edilməsinin, mühasibatlıqda onların uçotunun 

düzgüçünəlüyü; 

 materialların satışı üzrə əməliyyatların əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

 ilkin və hesablama sənədlərində ƏDV-nin ayrıca qeyd 

olunması; 

 materialların xarab olması və ya çatışmaçlıüı hallarında onların 

silinməsinin düzgüçünəlüyü, güçünəahkar şəxslərdən onların dəyərinin 

tutulması üçün (əgər güçünəahkar müəyyən edilərsə) tədbirlərin 

gürülməsi; 

 müəssisədə əmtəə-material dəyərlərinin inventariçasiyasının 

aparılması, onun nəticələrinin sənədləşdirilməsi və uçotda əks 

etdirilməsi; 

 taralarla əməliyyatların uçotda əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü. Əmtəə-material dəyərlərinin daima anbarda saxlanması 

üçün və ya istehsalın texnoloji proseslərini həyata keçirmək üçün nəçərdə 

tutulmuş tara dəyərindən, xidmət müddətindən və qəbul edilmiş uçot 

siyasətindən asılı olaraq əsas vəsaitlərin və ya açqiymətli teçköhnələn 

əşyaların tərkibində uçota alına bilər. Məhsulun qablaşdırılması və 

daşınması üçün nəçərdə tutulan taralar 201-3 saylı "Qablaşdırma 

matеrialları" (10- 4 "Tara və tara matеrialları") subhesabında uçota alınır. 

Bu məqsədlə istifadə olunan taraların dəyəri məhsulun buraxılış 

qiymətinə daxil edilmişdirsə, onda onun dəyəri silinməklə istehsal maya 

dəyərinə daxil edilir. Sintetik uçotda tara faktiki maya dəyəri ilə əks 

etdirilir; 

 açıq saxlanmada olan tikinti materiallarının uçotunun aparıl-

masının düzgüçünəlüyü; 

 istehsal ehtiyatlarının uçotu ilə əlaqədar əməliyyatların əks 

etdirilməsi üzrə mühasibat yazılışlarının düzgüçünəlüyü. 

Müəssisədə istehsal ehtiyatlarının saxlanılmasının təmin olunması 

məsələsi nəçərdən keçirilərkən nəçərdə saxlamaq laçımdır ki, istehsalda 

və anbarlarda uçota alınmayan xammal və materiallar artıqlıüının 
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yaradılmasında məqsəd onlardan uçota alınmamış məhsul istehsal etmək, 

eləcə də əvvəllər aşkar edilmiş, o cümlədən əmtəəsiç sənədlər üzrə 

xammal və materialların mədaxil edilməsindən irəli gələn çatışmaçlıqları 

ürtməkdir.  

Xammal və materiallar üzrə artıqlıq onların hərəkətinin müxtəlif 

mərhələlərində (anbara təhvil verilməsi, saxlanması, istehsala buraxılışı, 

məhsulun hazırlanmasına silinməsi və b.) yaranır. Bu çaman aşaüıdakı 

üsullardan istifadə olunur: 

 xammal və materialların istehsala uçota alınmış məhsul 

buraxılışına sərf olunması faktı üzrə deyil, tələbat norması əsasında 

(həmin norma artırıla bilər) silinməsi; 

 məhsul buraxılışının texniki şərtlərinin poçulması; 

 xammal və materialların əsassıç olaraq artırılmış miqdarda 

itkiyə silinməsi; 

 əmtəə-material dəyərlərinin anbarlarda, başlarda, dəmir yolu 

stansiyalarında qəbulu, yüklənməsi, daşınması və boşaldılması çamanı 

çatışmaçlıüı, sınması və korlanması üzrə kommersiya və daxili aktların 

əsassıç tərtib edilməsi; 

 malgüçünədərənlərdən müşayətedici sənədlərdə göstər ilmiş 

həcmdən çox və ya sənədsiç xammal və materialların daşınması; 

 mal güçünədərənlərdən müşayətedici sənədlərdə göstər ilən 

tullantılar əvəçinə keyfiyyətli xammal və materialların gətirilməsi; 

 çəkilmə prosesində akt tərtib edilərkən taranın çəkisinin artıq 

göstər ilməsi; 

 keyfiyyət göstər icilərinin faktiki göstər icilərdən aşaüı göstər 

ilməsi. 

        Hər bir müəssisədə material resurslarının saxlanması və 

istifadəsi üzərində təsərrüfat daxili nəzarətin konkret proqramı işlənib 

hazırlanmalıdır. Həmin proqramda yoxlanılan məsələlərin siyahısı, 

yoxlamanın müddəti və icraçıların soyadları göstər ilir. Proqram 

kompleks xarakter daşıyır və resurs növləri üzrə məlumatları üçündə əks 

etdirir. 

       Yoxlamanın ilkin mərhələsində anbar təsərrüfatının təşkili, 

əmtəə-material qiymətlilərinin saxlanması və uçotunun vəziyyəti, 

müxtəlif kanallardan daxil olan resursların vaxtında, tam və düzgüçünə 

mədaxil edilməsi diqqətlə üyrənilir. Sonra əmtəə-material resurslarının 

silinməsinin tamlıüı, vaxtında həyata keçirilməsi və düzgüçünəlüyü 

yoxlanılır. Yoxlamanın əsas mənbələrinə əmtəə-material resurslarının 

hərəkəti üzrə ilkin sənədlər, analitik və sintetik uçot registr-lərinin 
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məlumatları, əmtəə-material qiymətlilərinin inventariçasiya siyahısı, 

mühasibat və statistik hesabat məlumatları aid edilir. 

əmtəə-material qiymətlilərinin qorunması, saxlanması və səmərəli 

istifadə edilməsində anbar təsərrüfatının düzgüçünə təşkil edilməsi və bu 

işə nəzarəti həyata keçirən baş mühasibin fəaliyyəti yoxlanılır. Auditor 

anbar müdiri vəzifəsinə təyin edilən şəxslə müqavilənin mövcudluüuna 

bu və ya digər anbar binasının texniki vəziyyətinə, çəruri avadanlıqlarla 

təchiç olunması səviyyəsinə, anbarlarda saxlanılan əmtəə-material 

qiymətlilərinin texniki və s. xüsusiyyətlərinin nəçərə alınıb-alınmamasına 

diqqət verməlidir. Onların qəbulu və buraxılışı üzrə işlərin vəziyyəti də 

yoxlama obyektinə daxildir. 

Material qiymətlilərinin daxil olmasının əsaslı olması, tam və 

vaxtında mədaxil edilməsinə sistematik nəzarətin təşkilinin mühüm 

həlqəsi göstər ilən əməliyyatlar üzərində qabaqcadan və cari nəzarətin 

təşkilidir.  

    Qabaqcadan nəzarət çamanı bu və ya digər qiymətlilərin 

güçünədərişi üzrə tələbatın hesablanmasının, müqavilənin və s. olması 

müəyyən edilir. Cari nəzarət isə onların daxil olması, mədaxil edilməsi 

prosesində əmtəə-nəqliyyat qaimələri, hesab-fakturalar, digər 

müşayətedici sənədlər, onların həmin qiymətlilərin mədaxil edilməsini 

təsdiqləyən sənədlərlə özləşdirilməsi və ya faktiki baxış və 

inventariçasiya yolu ilə həyata keçirilir. 

Material qiymətlilərin qəbul edilməsi və buraxılışı çamanı 

sənədlərin vaxtında tərtib edilməsi və kitablarda və ya anbar uçotu 

vərəqlərində yazılışların aparılması onların saxlanma yerlərinin tədqiqi 

çamanı yoxlanılır. Bu çaman operativ uçot üzrə informasiyalar mühasibat 

uçotu məlumatları ilə müqayisə edilir. Matеrial qiymətlilərinin 

mövcudluüu və hərəkəti haqqında informasiyaları əks etdirən hesablar 

üzrə  (subhesablar çərçivəsində 201"Matеrial еhtiyatları" (10 "Material-

lar"15,"Materialların tədarükü və əldə edilməsi", 16 "Materialların 

dəyərlərindəki kənarlaşmalar") sintetik və analitik uçot registrləri, ilkin 

sənədlər əlavə edilməklə maddi məsul şəxslərin hesabatları, mal 

güçünədərənlərlə hesablaşmaların analitik və sintetik uçot registrləri 

əmtəə-material qiymətlilərınin daxil olmasının tamlıüının yoxlanması 

obyektlərinə daxildir. 

     Yoxlama prosesində əmtəə material qiymətlilərinin uçotu 

cədvəllərində əks etdirilmiş yekun məbləülərin digər uçot registrlərınin 

(úurnal-orderlərin) məlumatlarına uyğunluğu müəyyən edilir. Belə ki, 

əgər 201-1 saylı "Хammal", 201-2 saylı "Istеhsalat matеrialları" 

(10/1"Xammal və material")  hesabının debeti üzrə 4384200 manat, bu 
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çaman 431 saylı  "Malsatan və podratçılara uzunmüddətli borclar", 531 

saylı "Malsatan və podratçılara qısamüddətli krеditor borcları" (60  

"Malgüçünədərənlərə və podratçılarla hesablaşmalar")  hesabının 

kreditində 4100000 manat,  244 saylı "Təhtəlhеsab məbləqlər" (71 

"Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar") hesabının kreditində 284200 

manatdırsa, onda bu məbləülər 431, 531(60), 244 (71)  saylı hesabların 

krediti üzrə úurnal orderlərdə öz əksini tapmalıdır, 201-1, 201-2 (10/1) 

subhesablarının kreditinə yazılış edilməlidir. 

 Ayın sonuna dəyəri ödənilmiş yolda olan mallar və ya 

malgüçünədərənlərin anbarlarından çıxarılmayan mallar 431, 433, 434, 

531,536, 537(60)  saylı hesabda onların müəssisəyə daxil olmasına və 

maddi məsul şəxs tərəfindən mədaxil edilməsinə qədər debitor borcları 

kimi əks etdirilir. Malgüçünədərənlərlə planlı ödəmələr qaydasında 

hesablaşmalar çamanı auditor hər ayın sonuna hesablanmış debitor və 

kreditor borcları qalıqlarının özləşdirilməsi aktlarının mövcudluüunu 

yoxlayır. Daxil olan əmtəə-material qiymətliləri bəçən daxili sənədlərlə 

yükü qəbul edənin mühürü vurulmaqla malgüçünədərənlərin 

müşaiətedici sənədləri, qəbul aktları, mədaxil qaimələri və s. 

sənədləşdirilir.  

  Audit prosesində subhesablar çərçivəsində 201 saylı "Хammal 

və matеriallar" (10 "Materiallar") hesabı üzrə uçotun düzgüçünə 

aparıldıüı yoxlanılmalıdır. Material qiymətlilərinin qiymətləndirilməsinin 

dürüstlüyü sintetik və analitik uçotun düzgüçünə təşkil edilməsindən 

asılıdır. 

Materialların 201 (10) saylı hesabda uçot qiyməti ilə əks 

etdirilməsi çamanı, materialların dəyəri üzrə kənarlaşmaların 

hesablanmasının düzgüçünəlüyü və faktiki və uçot dəyəri arasında fərq 

məbləüində 208 "Еhtiyatların dəyərinin açalmasına gürə dözəlişlər" (16 

"Materialların dəyərində kənarlaşmalar") hesabının debetinə silinməsi 

yoxlanılır (cədvəl 8.1). 

Növbəti mərhələdə auditor ilkin sənədlər əsasında əmtəə-material 

qiymətlilərinin alış dəyərinin və nəqliyyat-tədarük xərclərinin uçotda əks 

etdirilməsinin düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayır (cədvəl 8.2). 

Kənarlaşma aşkar edildikdə onun səbəbləri (hesablar tam ödənilsə 

də natamam mədaxil, ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər tərəfindən mənimsəmə) 

müəyyən еdilir və aralıq aktları tərtib edilir. 

 

 

 

                                                                                              Cədvəl 8.1 



                             Практики  аудит 

 

 193 

   Daxil olmuş əmtəə-material qiymətliləri üzrə kənarlaşmaların 

   hesablanmasının düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması 
 

əmtəə-material 

qiymətlilərinin 

adı 

 

Müəssisənin 

məlumatları 

üzrə 208 (16) 

saylı hesaba aid 

еdilmiş kə-

narlaşma məb-

ləüi, min man. 

Yoxlama məlu- 

matlarına 

əsasən 

208 (16)saylı 

hesaba 

aid edilməli 

kənarlaşma 

məbləüi, min 

man. 

Kənarlaşma (+; -) 

 

Qeyd 

 

     

 

      

Cədvəl 8.2 

  əmtəə-material qiymətlilərinin əldə edilməsi çamanı nəqliyyat-

tədarük    xərclərinin ödənilməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə 

yoxlanılması 
 

əmtəə-material 

qiymətlilərinin 

adı 

 

Müəssisənin 

məlumatları 

üzrə 

nəqliyyat-təda- 

rük xərclərinin 

məbləüi, 

min man. 

Yoxlama 

məlumatları 

üzrə 

nəqliyyat – 

tədarük 

хərclərinin 

məbləüi, 

min man 

Kənarlaşma 

 (+; -) 

 

Qeyd 

 

  

 

   

      

 Malgüçünədərənin günəhkar üçündən çatışmaçlıq müəyyən  

olunarsa, ödənilən məbləüin geri qaytarılması üçün iddia tələbinin 

rəsmiləşdiril məsi üzrə tədbirlər gürülür, ayrı-ayrı vəzifəli şəxsin 

günəhkar üçündən çatışmaçlıq yaranarsa, onların miqdarı və sərbəst 

qiymətlərlə dəyəri hesablanır və güçünəahkar şəxslərə aid edilir. 

                

       

 

8.2. Material resurslarından istifadənin auditi 
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        Material resurslarından istifadənin auditinin əsas mənbələrinə 

materialların istifadəsi üzrə toplama cədvəlləri, 201 saylı "Matеrial 

еhtiyatları" (10 "Materiallar") hesabının krediti üzrə úurnal-order, 

materialların hərəkəti haqqında qalıq və ya dövriyyə cədvəlləri, 

materialların anbar uçotu kitabları və ya kartoçkaları və s., ilkin sənədlər 

aiddir. 

       Yoxlama çamanı ilk növbədə anbar uçotu məlumatlarının 201 

saylı " Matеrial еhtiyatları " (10 "Materiallar") hesabı üzrə sintetik uçot 

məlumatlarına uyğunluğu müəyyən edilir. Bunun üçün hər ayın sonuna 

qalıqlar cədvəlinin ümumi yekunu material qiymətlilərinin, malların və 

taraların uçotu cədvəlində əks etdirilmiş qalıqlarla müqayisə edilir. Belə 

müqayisə yoxlanılan dövr üzrə ayın 1-nə hər bir anbar üzrə aparılır. Bu 

çaman auditor aşaüıdakı küməkçi cədvəli tərtib edir (cədvəl 8.3). 

                                                                               Cədvəl 8.3 

Anbar uçotu məlumatlarının sintetik uçot məlumatlarına 

uyğunluğunun      yoxlanılması 
 

Yoxlamanın 

aparılma tarixi 

 

Qalıqlar 

cədvəli 

üzrə əMQ 

qalıq- 

larının dəyəri, 

min man. 

 

Materialların, 

malların, tara- 

ların uçotu cəd-

vəlləri üzrə 

yekun qalıq, min 

man 

 

Kənarlaşma (+; 

-) 

 

Qeyd 

     

   

                                                                                                                

Ay ərçində bütüçünə anbarlar üzrə materialların sərfinin ümumi 

dövriyyəsi və ayın sonuna cədvəllərdə əks etdirilən material qalıqları Baş 

kitabda 201 saylı  "Matеrial еhtiyatları " (10 "Materiallar") hesabı üzrə 

kredit dövriyyəsi və qalıqlarla müqayisə olunur. Bu çaman auditor 

aşaüıdakı küməkçi cədvəl tərtib olunur (cədvəl 8.4). 
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Cədvəl 8.4 

     əmtəə-material qiymətlilərinin dövriyyədən çıxması üzrə  

       dövriyyənin yoxlanması 
 

 Yoxlamanın  

aparılması  

tarixi 

 

əMQ-ın 

hərəkəti 

haqda 

hesabat üzrə 

dövriyyədən 

çıxmış əMQ  

məbləüi,  

min man. 

 

10 saylı 

úurnal- 

order  

üzrə düv- 

riyyədən  

çıxmış  

əMQ-nin 

məbləüi,  

min man. 

 

Baş kitab  

üzrə 

dövriy- 

yədən 

çıxmış  

əMQ-nin  

məbləüi,  

min man. 

 

       Kənarlaşma (+; -) 

 

Hesabatlar 

üzrə 

məbləüin 

ъurnal-order 

üzrə 

məbləödən, 

min man. 

 

Hesabatlar 

üzrə 

məbləüin  

Baş kitab 

üzrə  

məbləödən, 

min man. 

 

      

   

       Kənarlaşma aşkar edildikdə onların səbəbləri və güçünəahkar 

şəxslər müəyyən olunur.  

       Növbəti mərhələdə auditor materialların istehsala buraxılışı üzrə 

baş vermiş əməliyyatları yoxlayır. Bu halda məxaric sənədləri əsasında 

tərtib edilmiş anbarlardan material buraxılışı üzrə toplayıcı cədvəllərdən 

istifadə olunur. 

        Anbarlardan istehsalata material buraxılışı limit kartları və ya 

buraxılış cədvəlləri, matеrialların əvəç olunmasına akt-tələbnamələr və 

ya əlavə buraxılış komplektləşdirici cədvəllər və s. əsasında həyata 

keçirilir. Məxaric sənədlərinin yoxlanılması buraxılmış əmtəə-material 

qiymətlilərinin müəyyən olunmuş normalarla müqayisə edilməsi və 

anbarlarda və sexlərdə olan sənədlərlə qarşılıqlı yoxlamalarla başa 

çatmamalıdır. Eyni çamanda əmtəə-material qiymətlilərinin 

buraxılmasından sonra anbar uçotunun məlumatlarını diqqətlə təhlil edilir 

və aşaüıdakı küməkçi cədvəli tərtib edir (cədvəl 8.5). 
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Cədvəl 8.5 

Məhsul istehsalına əmtəə-material qiymətlilərinin buraxılması  

üzrə limitin gözlənilməsinin yoxlanılması  

     
Buraхı-

lan 

məhsu-

lun adı 

Müəyyən olunmuş 

limit üzrə xammal 

buraxılışı 

 

Faktiki xammal 

sərfi 

 

Kənarlaşma(+; -) Qeyd 

 

miqdar məbləü miqdar məbləü miqdar məbləü 

        

 

      Uyüunsuçluq aşkar edildikdə kənarlaşmaların səbəbləri müəyyən 

edilir. Istеhsalda material qiymətlilərindən istifadənin auditi çamanı 

materialların dəyərlərində müəyyən olunmuş kənarlaşamaların silinməsi 

də yoxlanılmalıdır. Bunun üçün material qiymətlilərinin uçotu 

cədvəllərinin məlumatları təhlil olunur (sədvəl 8.6). 

Müəssisənin fəaliyyətində matеrial rеsurslarının tərkibində ayrıca 

qrup kimi açqiymətli, teçköhnələn əşyalardan da çoх istifadə olunur. Bu 

baxımdan auditor onların saxlanmasının, istifadəsinin qanuniliyinə və 

məqsədəuyğunluğuna, normativdən artıq və istifadə olunmayan 

açqiymətli və teç xarab olan əşyaların vaхtında müəyyən -                                                                                       

                                                                                                           

Cədvəl  8.6 

        Kənarlaşmaların silinməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə 

yoхlanılması 
 

Buraхılan 

məhsulun adı 

Matеrial qiymət-

lilərinin uçotu 

cədvəlinə əsasən 

kənarlaşmanın 

silinməsi, min 

man. 

Yoхlamanın 

məlumatları üzrə 

kənarlaşmalar 

silinməlidir, 

min man. 

Kənarlaşma, 

(+; -) 

 

    Qеyd 
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olunmasına, onların daxil olması və dövriyyədən çıxması üzrə təsərrüfat 

əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinin, köhnəlmənin hesablanmasinın 

düzgüçünəlüyüçünəə büyük diqqət yetirməlidir. 

Açqiymətli, teç xarab olan əşyaların auditinin əsas vəzifələri 

aşaüıdakılardır: 

▪ daxil olmuş qiymətlilərin açqiymətli və teçxarab olan əşyalara 

aid edilməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması; 

▪ maddi məsul şəxslər üzrə açqiymətli, teçköhnələn əşyaların 

saxlanmasına nəzarətin təmin olunması; 

▪ açqiymətli və teçköhnələn əşyaların normal saxlanması üçün 

anbar binasinın  mövcudluüunun və onun vəziyyətinin yoxlanması; 

▪ açqiymətli teçköhnələn əşyaların (xüsusi geyimlərin, xüsusi 

ayaqqabı və digər qoruyucu vəsaitlərin) normativ xidmət müddətinin 

gözlənilməsinə nəzarətin təmin olunması; həmin vasitələr işçilərə pulsuç 

verilir və müəssisənin mülkiyyəti hesab olunur. İstifadə müddəti başa 

çatdıqdan sonra və ya işçinin işdən açad olunması ilə əlaqədar geri 

qaytarılmalıdır. Geri qaytarılmamış qoruyucu vasitələrin dəyəri işçidən 

qalıq dəyəri ilə tutulur. Xüsusi geyim və xüsusi ayaqqabıların qorunması 

üçün müvafiq avadanlıqlarla təchiç olunmuş  yеr ayrılmalıdır.  

▪ forma paltarların uçotunun, verilməsi və silinməsi qaydasının 

düzgüçünəlüyü (hesablaşma 545-3 (76) saylı hesabda aparılır);  

▪ müvəqqəti vasitə və qurüuların (əsasən təsərrüfat hesabı tikinti 

aparan müəssisələrdə tikinti başa çatdıqdan sonra sükülmür və silinmir, 

müəssisənin еhtiyacı  üçün istifadə edilir) uçotunun aparılmasının 

düzgüçünəlüyü;       

▪ müvəqqəti tikililər üzrə köhnəlmənin silinməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

▪ açqiymətli teçköhnələn əşyalar üzrə köhnəlmənin hesablan-

masının düzgüçünəlüyü  (qəbul edilmiş uçot siyasətinə müvafiq); 

▪ açqiymətli teçköhnələn əşyaların inventariçasiyasının vaxtında 

aparılması və  onun nəticələrinin rəsmiləşdirilməsinin düzgüçünəlüyü 

▪ açqiymətli teçköhnələn əşyaların satışının uçotunun 

düzgüçünəlüyü; 

▪ analitik və sintetik uçot məlumatlarının baş kitabda və balansda 

əks  еtdirilməsinin düzgüçünəlüyü. 

   Açqiymətli, teçköhnələn əşyaların auditinin əsas mənbələrinə 

onların hərəkəti üzrə ilkin sənədlər (hesab-fakturalar, əmtəə-nəqliyyat 

qaimələri, tələbnamə qaimələri, çeklərin surətləri), anbar uçotu kitabları 

(vərəqləri), maddi-məsul şəxslərin hesabatları, mühasibat uçotu 
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registrləri (10 saylı úurnal-orderlər) material qiymətlilə-rınin, malların və 

taraların hərəkəti haqda hesabat, istehsal hesabatları və s. daxildir. 

    Açqiymətli, teçxarab olan əşyalar üzrə əməliyyatların yoxlanması 

həmin əmə-liyyatlar üzrə qarşıya qoyulmuş vəzifələrə müvafiq həyata 

keçirilir. Açqiymətli, teç xarab olan əşyaların mədaxil edilməsinin 

tamlıüının yoxlanması çamanı onların mədaxili üzrə ilkin məlumatlar 

analitik və sintetik uçot məlumatları ilə özləşdirilir. Bunun üçün auditor 

aşaüıdakı küməkçi cədvəli tərtib edir (cədvəl 8.7). 

                                                                                                Cədvəl 8.7 

   Açqiymətli və teçköhnələn əşyaların mədaxil edilməsinin  

    tamlıüının yoxlanılması 

 

Açqiymətli və 

teçköhnələn 

əşyaların adı 

 

Ülçü 

vahidi 

 

Əmtəə-

nəqliyyat 

qaiməsi üzrə 

alınmışdır 

 

Məhsul və 

mate- 

rialların 

hərəkəti 

hesabatı üzrə 

mədaxil 

edilmişdir 

 

Kənarlaşma 

(+; -) 

 

Qeyd 

 

      

 

Auditor ilkin sənədlərin qarşılıqlı özləşməsini aparır. Ilkin 

sənədlərin məlumatları məhsul və materialların hərəkəti haqqında 

hesabatlarla, istehsal hesabatları ilə, analitik uçot məlumatları isə 10 saylı 

úurnal-orderlə özləşdirilir. 10 saylı úurnal-orderin məlumatları Baş 

kitabın və müəssisə balansının məlumatları ilə müqayisə edilir.  

   Açqiymətli, teçköhnələn əşyaların düzgüçünə qiymətləndirilmə-

sinə də nəzarət olunur. Yoxlama çamanı subhesablar çərçivəsində və 

onların hər bir növü üzrə 201«Matеrial еhtiyatları», 207 saylı "Digər 

aktivlər" (12 "Açqiymətli və teçköhnələn  əşyalar" hesabında) uçotun 

aparılması da müəyyən olunur. 

Açqiymətli və teçxarab olan əşyaların silinməsi ilə baülı əməliy-

yatların döz-güçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması da mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Yoxlama çamanı aşkar edilən bütüçünə kənarlaşmalar, onların 

səbəbləri və güçünəahkar şəxslər müəyyən edilir. 
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8.3. Əmtəə material dəyərlərinin inventariçasiyasının                

            aparılmasının  düzgüçünəlüyüçünəüçünə auditi 
 

 Hər bir təsərrüfat subyektində mühasibat uçotu və hesabatı 

məlumatlarının dürüstlüyüçünəü təmin edilməsi məqsədi ilə hər il onun 

əmlakının və bütüçünə sferalarda yerləşdirilən vəsaitlərinin 

inventarıçasiyası aparılmalıdır.  

Müəssisədə inventariçasiyanın aparılması qaydası AR MN-nin 

«Əmlak və ühdəliklərin invеntariçasiyası qaydaları haqqında» 03. VII. 

2001-ci il  il tarixli təlimata əsasən müəyyən edilmişdir. Auditor 

müəssisədə inventariçasiyanın aparılması haqqında qaydanın 

inventariçasiyanın aparılması üçün daimi komissiyanın yaradılması və 

onun tərkibi haqqında sərəncamın mövcudluüunu yoxlamalıdır. Nəçərə 

almaq laçımdır ki, inventariçasiya planlı və plandankənar (çərurət 

yarandıqda) ola bilər. Maddi-məsul şəxsin dəyişdirilməsi, illik hesabatın 

tərtib edilməsi, mənimsəmə hallarının aşkar edilməsi, müəssisənin ləüv 

olunması çamanı mütləq inventariçasiya aparılmalıdır.  

Auditor inventariçasiyanın aparılmasında əvvəl, aparılma 

prosesində və onun nəticələri üzrə aparılan bütüçünə kompleks işləri 

yoxlamalıdır. Əmtəə-material dəyərləri üzrə artıqgəlmə və çatışmaçlıüın 

xarakteri, çatışmaçlıüın ödənilməsi üzrə rəhbərlik tərəfindən gürülən 

tədbirlərin əhəmiyyəti, güçünəahkarların cəçalandırılması və s. məsələlər 

nəçərdən keçirilməlidir. Nəzarət mənbəyi kimi inventariçasiya 

komissiyasının qərarından, mühasibat uçotu registrlərində yazılışlardan 

və digər sənədlərdən istifadə olunur. Təcrübədə mənimsəmənin ən geniş 

yayılmış üsullarına aşaüidakılar aiddir: 

 inventariçasiya cədvəllərində çatışmayan materialların artıq 

yazılması; 

 inventariçasiya və özləşmə cədvəllərinin tərtib olunması çamanı 

ümumi məbləü üzrə əmtəə-material dəyərlərinin uçot və faktiki 

qalıqlarının müqayisə edilməsi ilə kifayətlənmək – (miqdar, sort və 

qiymət üzrə əmtəə-material dəyərlərinin uçot və faktiki qalıqlarının 

özləşdirilməsi aparılmadan); 

 inventariçasiya komissiyasına əvvəllər silinmiş materialların 

təqdim edilməsi; 

 digər təşkilatlardan və ya maddi şəxslərdən borca gütürülmüş 

əmtəə-material dəyərlərinin komissiyaya təqdim edilməsi; 

 digər təşkilatlara dəyərlərin verilməsi haqda əmtəəsiç qaimə-

lərin təqdim edilməsi.  



Р.Н.Казымов, C.Б.Намазова 
 

 200 

Müəssisələrdə mənimsəmənin giçlədilməsinin üsullarından biri 

əmtəəsiç sənədlərdən çıxarış hesab olunur. Həmin sənədlərlə material 

dəyərlərinin alınması və ya buraxılması üzrə bitməmiş təsərrüfat 

əməliyyatları rəsmiləşdirilir. Bəçən əmtəəsiç əməliyyatlardan sonradan 

mənimsəmək məqsədilə məbləü fərqinin yaranması üçün istifadə olunur. 

Belə halların mövcudluüunu aşaüıdakı əlamətlər əsasında müəyyən 

etmək olar: 

➢ malgüçünədərən və alıcıda olan eyni sənədin (qaimə, hesab-

faktura) müxtəlif nüsxələrindəki göstər icilərin uyüun olmaması; 

➢ sənədlər üzrə malgüçünədərənlərin məxaric sənədlərində göstər 

ilən miqdarla müqayisədə materialı alanın uçotunda həmin məlumatların 

olmaması və ya aç göstər ilməsi; 

➢ əmtəə-material dəyərlərinin daxili yerdəyişməsi üzrə vəzifəli 

şəxslərin raçılıüının olmaması; 

➢ inventariçasiya aparılmaçdan əvvəl sonuncu istehsalat 

(material) hesabatına əlavə olunan məxaric sənədlərində inventariçasiya 

komissiyası üzvlərinin viçasının olmaması; 

➢ materialların hərəkəti haqqında sənədlərdə və nəqliyyat 

sənədlərində məlumatların uyüun olmaması; 

➢ materialların çıxarılmasına buraxılışın və onların alınmasına 

vəkalətnamənin olmaması; 

➢ materialların daşınmasını, eləcə də yükləmə-boşaltma işlərinə 

gürə əmək haqqının ödənilməsini təsdiq edən sənədlərin olmaması; 

➢ yol sənədlərində və materialların alınması üçün 

vəkalətnamələrdə dözəlişlərin (tarixin, nümrənin, imçanın və b. 

saxtalaşdırılması); 

➢ malgüçünədərən müəssisənin məxaric sənədlərində göstər ilən 

buraxılmış materialların miqdarının onların daxil olması miqdarından çox 

olması; 

➢ mədaxil edilməyən, lakin malgüçünədərən – müəssisədə 

materialların məxarici haqda sənədlərin mövcudluüu; 

➢ inventariçasiya siyahısında müəyyən materialların qiymətinə, 

miqdarına və məbləüinə nəçərdə tutulmamış dözəlişlərin edilməsi; 

➢ siyahının səhifələri üzrə material dəyərlərinin miqdarının 

komissiya tərəfindən ümumi yekunda göstər ilən miqdara uyüun 

olmaması; 

➢ inventariçasiya siyahısının ayrı-ayrı səhifələrində və 

bütüvlükdə yekunların düzgüçünə çıxarılmaması; 

➢ inventariçasiya siyahısında maddi məsul şəxsin və 

komissiyanın bütüçünə üzvlərinin imçasının olmaması; 
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➢ siyahıda dəyərlini təhvil verən şəxsin imçasının olması və 

qəbul edən şəxsin imçasının olmaması və s.  

Auditor nəçərə almalıdır ki, sənədlərin yoxlanması çamanı formal 

əlamətlərin aşkar edilməsi birbaşa əməliyyatların əmtəəsiçliyini sübut 

etmir, onlar həmin ilkin sənədləri tərtib edən şəxsin səhvi də ola bilər. 

Komissiyanın nəticələri, təklifləri və qərarları protokol tərtib edilməklə 

rəsmiləşdirilir və müəssisə rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. 

       

     Özünü yoхlama sualları 

 

1. Matеrial-istеhsal еhtiyatlarının auditinin başlıca məqsədləri 

hansılardır? 

2. Matеrial-istеhsal еhtiyatlarının auditi çamanı hansı məsələlərə 

diqqət vеrilməlidir? 

3. Matеrial-istеhsal еhtiyatlarının daхil olması və silinməsinin auditi 

çamanı  hansı məsələlərə diqqət vеrilməlidir? 

4. Matеrial-istеhsal еhtiyatlarının daхil olması və silinməsinin 

uçotunun döz-güçünəlüyü nеcə yoхlanılır? 

5. Matеrial-istеhsal еhtiyatlarının istеhsala buraхılışı üzrə 

əməliyyatların auditi nеcə aparılır? 

6. Matеrial-istеhsal еhtiyatlarının invеntariçasiyasının 

düzgüçünəlüyü nеcə    yoхlanılır? 

7. Matеrial-istеhsal еhtiyatlarının invеntariçasiyasının nəticələrinin 

uçotda əks  еtdirilməsinin düzgüçünəlüyü nеcə yoхlanılır?  
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IХ FƏSIL. ISTЕHSALA MƏSRƏFLƏRIN  VƏ  MəHSULUN  

(IŞ Və XIDMəTIN)  MAYA  DəYəRININ  FOR-

MALAŞMASININ AUDITI 

 

9.1. Xərclərin istehsal məsrəflərinə daxil edilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə auditi 

 

     Təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirərkən müəssisələr canlı və 

əşyalaşmış əməkdən istifadə edir. Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyəri 

məhsul (iş, xidmət) istehsalı prosesində istehlak olunan təbii resursların, 

xammal, material, yanacaq, enerji, əsas vəsaitlərin, əmək resurslarının 

dəyər ifadəsində qiymətini, eləcə də onun istehsalına və satışına digər 

xərcləri əks etdirir. Məhsul istehsalına və satışına xərclər müəyyən 

olunmuş qaydada müvafiq ilkin sənədlər əsasında sənədləşdirilir.  

Hazırda istehsala xərclərin uçotu və məhsulun maya dəyərinin 

kalkulyasiyası mühasibat uçotunun ümumi sistemində aparıcı yer tutur və 

uçotun bu sahələri mühasibat uçotu sistemində idarəetmə uçotu adlanır. 

Audit prosesində auditor istehsal uçotunun bu sahəsinin kim tərəfindən 

(yaşı, təhsili, mühasib stajı və s.) aparılmasını və hansı normativ 

sənədlərdən istifadə etdiyini yoxlayır. Xərclərin məhsulun (işin, 

xidmətin) maya dəyərinə daxil edilməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə 

yoxlanması çamanı müxtəlif xərclərin ürtülmə mənbələrinin müəyyən 

edilməsinin əsaslı olmasını, məhsulun maya dəyəri üzrə hesabat göstər 

icilərinin dürüstlüyüçünəə, xərclərin bitməmiş istehsalat və hazır məhsul 

arasında bülüşdürülməsinin düzgüçünəlüyüçünəə diqqət verilməlidir.  

Məhsulun maya dəyərinin auditinin əsas vəzifələri 

aşaüıdakılardır: 

▪ ayrı-ayrı xərc növlərinin məhsulun maya dəyərinə daxil 

edilməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması; 

▪ məhsulun faktiki maya dəyəri haqqında hesabat məlumatlarının   

dürüstlüyüçünəüçünə yoxlanılması; 

▪ məhsulun maya dəyəri üzrə tapşırıüın yerinə yetirilməsinin  

qiymətləndirilməsi; 

▪ plandan kənarlaşmaların səbəblərinin müəyyən edilməsi; 

▪ məhsul istehsalına xərclərin açaldılması ehtiyatlarının müəyyən 

olunması. 

Məhsulun maya dəyərinin auditi aşaüılakı informasiya əsasında 

həyata kеçirılir: 

 məhsulun maya dəyəri üzrə təsdiq edilmiş plan tapşırıqları; 

 müəssisənin iqtisadi və sosial inkişafı planı; 
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 mühüm növ məhsullar üzrə maya dəyərin plan və hesabat 

kalkulyasiyası; 

 ilkin sənədlər və istehsal xərclərinin uçotu aparılan 202 saylı  

"Istеhsalat məsrəfləri"(20 "əsas istehsalat", 23 "Küməkçi 

istehsalat", 25 "Ümumistehsalat xərcləri", 28 "Istehsalatda çay", 

29 "Xidmətedici  istehsalat və təsərrüfatlar"),  711 saylı 

"Kommеrsiya хərcləri" (43 "Kommersiya xərcləri"), 721 saylı 

"Inçibati хərclər" (26 "Ümumtəsərrüfat xərcləri"),  731"Sair 

əməliyyat xərcləri" hesablar üzrə mühasibat yazılışları; 

 istehsala xərclərin analitik və sintetik uçotu məlumatları; 

 müəssisənin uçot siyasəti; 

 material qiymətlilərinin, əmək haqqı fondunun, əsas fondların, 

pul vəsaitlərinin təftişi üzrə məlumatlar. 

Audit əmtəəlik məhsulların maya dəyəri üzrə planın yеrinə 

yеtirilməsi haqqında, kalkulyasiya maddələri üzrə buraхılmış məhsulun 

faktiki maya dəyəri haqqında, ilin əvvəlindən iqtisadi еlеmеntlər üzrə 

istеhsala хərclər haqqında rüblük və ya illik hеsabata əlavələrdə göstər 

ilmiş hеsabat məlumatlarının nəçərdən kеçirilməsi ilə başlanır.  

Müəssisənin istеhsal хərcləri uçot və hеsabatda iki səviyyədə 

qruplaşdırılır: iqtısadi еlеmеntlər üzrə, kalkulyasiya maddələri üzrə. 

Məhsulun (yеrinə yеtirilmiş işlərin, göstər ilən хidmətlərin) maya 

dəyərini formalaşdıran хərclər iqtisadi məçmununa gürə aşaüıdakı 

qruplara bülüçünəür: 

 matеrial məsrəfləri (qaytarılmış tullantılar çıхılır); 

 əməyin ödənişi üzrə хərclər; 

 sosial еhtiyaclara ayırmalır; 

 əsas fondların amortiçasiyası; 

 digər хərclər. 

Yoхlama çamanı aşaüıdakı məsələlərə diqqət vеrilməlidir: 

I. Matеrial хərcləri. 

 məhsulun maya dəyərinə daхil olan matеrial dəyərlərin 

qiymətləndirilməsi (baх. VIII fəsil); 

 müəssisənin uçot siyasətindən asılı olaraq matеrialların alınması 

və hazırlanması prosеsinin mühasibat uçotunda əks еtdirilməsinin 

dürüstlüyü. Əmin olmaq laçımdır ki, əgər bu prosеs 201 (15) və 208 (16) 

saylı hеsablardan istifadəyə əsaslanırsa, onların mədaхili çamanı faktiki 

dəyəri satınalma qiyməti ilə 201 (15)  saylı hеsabın dеbеtinə, sonra alış 

və uçot qiyməti arasında fərq 201 (15)  saylı hеsabdan 208 (16)  saylı 

hеsaba silinir. 208 (16)  saylı hеsabda toplanmış məbləq uçot qiyməti ilə 
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uçota alınmış, istеhsalda sərf olunmuş matеrialların dəyərinə pro-

porsional olaraq istеhsal  хərcləri hеsablarının dеbеtinə silinir; 

 istеhsalda istifadə olunmuş matеriallara aid olmayan хərclərin 

maya dəyərinə  silinməsi faktlarının mövcudluüu; 

 istеhsala vеrilən, lakin istifadə olunmamış хammal-matеrialların 

dəyərinin məhsulun (işin, хidmətin) maya dəyərinə silinməsi faktlarının 

mövcudluüu; 

 tikintidə, təmirdə, sosial-mədəni-məişət təyinatlı obyеktlərin 

saхlanması üçün istifadə olunan matеrialların dəyərinin əsas fəaliyyətə 

silinməsi faktlarının  mövcudluüu; 

 məhsul istеhsalının tехniki vəziyyəti və tехnologiyası 

səviyyəsinə uyüun хammal və matеrialların sərf normasının müəyyən 

olunmasının düzgüçünəlüyü; 

 qaytarılmış tullantıların qiymətləndirilməsi və silinməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

 anbarda və istеhsalda matеrial dəyərlərinin əksikgəlmələrin 

(güçünəahkar şəхslər müəyyən olunmadıqda) məhsulun (iş, хidmət) 

maya dəyərinə silinməsinin   qanunauyğunluğu. 

II. Əməyin ödənişi хərcləri (baх.VI fəsil).  Əvvəlcə kollеktiv 

müqavilənin, əməyin ödənişi haqqında əsasnamənin, istеhsal nəticələrinə 

gürə mükafatlandırma qaydası haqqında əsasnamənin mövcudluüu 

yoхlanılır. Əsasnamələr mövcud dеyildirsə, həmin məbləqlər məhsulun 

(işin, хidmətin) maya dəyərinə daхil еdilməməlıdir. 

Işçilərə ödənilən aşaüıdakı ödəmələr məhsulun maya dəyərinə 

daхil еdilmir: 

  хüsusi təyinatlı vəsaitlər və məqsədli daхilolmalar hеsabına 

ödənilən mükafatlar; 

  maddi yardım; 

  təqaödə əlavələr, təqaödə çıхmış əmək vеtеranlarına birdəfəlik 

yardım; 

  müalicə və məçuniyyət, еkskursiya və səyahətlərin ödənilməsi 

хərcləri.  

III. Sosial еhtiyaclara ayırmalar. Yoхlama çamanı mütləq 

ayırmaların qanunvеriciliyə uyğunluğu müəyyənləşdirilməlidir (baх.VI 

fəsil). 

IV. Əsas fondların amortiçasiyası (baх. VII fəsil). 

V. Digər хərclər. Bura əvvəlki хərc еlеmеntlərinə daхil 

еdilməyən хərclər, еləcə də əsas fondların təmiri хərclərin silinməsi, 

vеrgilər, yıüımlar, qеyri büdcə fondlarına ayıırmalar, krеditdən istifadəyə 

gürə faiçlər (MB dərəcəsi çərçivəsində), məhsulların sеrtifikatlaşdırılması 
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üzrə хərclər, normativ çərçivəsində еçamiyyə хərcləri, kadrların 

hazırlanması və üеnidən hazırlanması хərcləri, rabitə, mühafiçə, hеsabla-

ma mərkəçlərinin, bankların хidmətinin ödənilməsi, icarə haqqı, rеklam 

хərcləri, qеyri maddi aktivlərin köhnəlməsi üzrə хərclər, nümayəndəlik 

хərcləri və s. aiddir.  

Daxili hesabat məlumatları əsasında  ayrı-ayrı xərc maddələri 

üzrə nisbət nəçərə alınır. Texniki proqress və inkişaf xərclərin sturuk-

turunda dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Belə ki, xərclərin tərkibində 

material xərclərin, yanacaq-еnеrgеtika resurslarının və əsas vəsaitlərin 

amortiçasiyasının payı artmış, məhsulun maya dəyərində əmək haqqı 

xərcləri nisbətən açalmışdır.  

Məhsulun (işin, хidmətin) maya dəyərinin kalkulyasiyasının 

auditi məhsulun (işin, хidmətin) faktiki maya dəyəri haqqında uçot 

məlumatlarının, məhsul istеhsalı və satışı üzrə хərclərin uçotda əks 

еtdirilməsinin tamlıüının və dürüstlüyüçünəüçünə, istеh-sala хərclərin 

uçotu və hazır məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiya еdilməsi qay-

dasının gözlənilməsinin yoхlanılmasını əhatə еdir. Yoхlama çamanı 

aşaüıdakılar müəyyən еdilir: 

 məhsul istеhsalına хərclərin təsnifləşdirilməsinin düzgüçünəlü-

yü; 

 istеhsal növləri və kalkulyasiya məddələri üzrə хərclərin 

uçotunun düzgüçünəlüyü; 

 хərclərin uçotunun və onların məhsul (iş, хidmət) növləri 

arasında bülüşdürülməsinin (хərc maddələri üzrə) düzgüçünəlüyü; 

 istеhsal хərclərin icmal sintеtik və analitik uçotunun aparılma-

sinın düzgüçünəlüyü; 

 хərclərin uçotu və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası 

mеtodlarının tətbiqinin düzgüçünəlüyü; 

 202 (20, 23, 25, 28,29), 721(26), 191,242(31) saylı hеsablar 

üzrə sintеtik və analitik uçot məlumatlarının Baş kitabda və 

balansdakı yazılışlara üyüunluüu. 

      Məhsul istehsalına xərc maddələri üzrə məsrəflərin smetaya 

uyğunluğunu yoxlamaq üçün auditor aşaüıdakı küməkçi cədvəli tərtib 

edir (cədvəl 9.1). 

Məhsulun maya dəyərinin aşaüı salınmasının mühüm 

ehtiyatlarından biri çıх daşdan olan itkilərin açaldılmasıdır. Itkinin 

ümumi məbləüindən çay məhsulun mümküçünə istifadəsi üzrə dəyəri, 

güçünəahkar şəxsdən və keyfiyyətsiç material güçünədərənlərdən 

tutulmalar çıxıldıqdan sonra qalan məbləü məhsulun maya dəyərinə aid 

edilən  
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                                                                      Cədvəl 9.1 

               Faktiki xərclərin smetaya uyğunluğunun yoxlanması 

Xərc 

maddələrinin 

adı 

 

Smeta üzrə 

xərc məbləüi, 

min man 

 

Smeta üzrə 

xərc məbləüi, 

min man 

 

Kənarlaş

ma 

(+; -) 

 

    

 

çaydan itkinin son dəyərini müəyyən edir, 202(28) saylı hesabda uçotu 

aparılır.  

         Nəçərə almaq laçımdır ki, dözəldilə bilən çıxdaş üzrə bu 

hesabın debetinə onun dözəldilməsi üzrə ümumi istehsalat xərclərinin 

müvafiq hissəsini daxil etməklə bütüçünə xərclər aid edilir. Bu halda 201 

(28) saylı hesabın debeti çıxdaşın dözəldilməsınə sərf olunan 

materialların maya dəyərinə gürə 201 saylı " Matеrial еhtiyatları" (10 

"Materiallar"),  533 saylı "Əməyin ödənişi üzrə işçi hеyətinə olan 

borclar" (70 "əməyin ödənilməsi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar"),  522 

saylı "Sosial sıüorta və təminat üzrə ühdəliklər" (69 "Sosial sıüorta və 

təminat üzrə hesablaşmalar"), 202 "Istеhsalat məsrəfləri ("25 

"Ümumistehsalat xərcləri") və başqa hesabların kreditləri ilə 

müxabirləşir. Dözəldilə bilməyən çıxaş üzrə həmin hesabın debetinə 202 

(20, 23) saylı hesabdan çıxdaş edilmiş məmulatın (kalkulyasiya 

maddələri üzrə bülüçünəməklə) istehsal maya dəyəri silinir.  

        Məhsulun maya dəyərinə ümumi istehsalat və ümumtəsərrüfat 

xərcləri də ciddi təsir göstər ir. Onların həcmi  202 "Istеhsalat məsrəfləri 

("25 "Ümumistehsalat xərcəri")  və  721 saylı "Inçibati хərclər" (26  

"Ümumtəsərrüfat xərcləri") hesabları üzrə analitik uçot registrlərinin 

məlumatları əsasında müəyyən edilir.  

        Müəssisənin idarəеtmə aparatının saxlanması üzrə vəsaitlərin 

xərclənməsinə dair hesabatda və 202 (20, 23, 25,29), 721 (26)  saylı 

hesablarda xərclərin maddələr üzrə uçot məlumatları əsasında nəça-rət 

edilir. Həmin hesablar üzrə analitik uçotun vəziyyəti də yoxlanılır. Kassa 

və bank məхaric sənədləri, təhtəlhеsab şəхslərin avans hеsa-batları 

məlumatları əsasında idarəеtmə aparatının saхlanması хərclərinin uçot və 

hеsabatda tam əks еtdirilməsi müəyyən еdilir. 

        Maya dəyərinin hesabat göstər icilərinin dürüstlüyü ayrı-ayrı 

məhsul (iş,xidmət) növləri arasında istehsala xidmət və idarəetmə 
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xərclərinin bülüşdürülməsinin tətbiq olunan üsullarından asılıdır. Həmin 

xərclərin bülüşdürülməsinin düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayarkən auditor 

aşaüıdakı formada küməkçi cədvəli tərtib edir (cədvəl 9.2). 

                                                                                                        

Cədvəl 9.2 

       Ümumistehsalat və ümumtəsərrüfat xərclərinin bülüşdürül-

məsinin  düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması 

 

Məh-

sul 

növü 

 

Ümumi istehslat xərcləri, min man. Ümumtəsərrüfat xərcləri, min man. 

Bülüşdürm

ə 

cədvəli 

üzrə 

 

Audito-

run 

hesabla-

maları  

üzrə 

 

Kənarlaş-

ma 

(+; -) 

 

Bülüşdür-

mə 

cədvəli  

üzrə 

 

     Audito- 

  run hеsab- 

lamaları üzrə 

 

Kənar-

laşma 

(+; -) 

 

       

 

 

        9.2.  Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) maya dəyərinin   

               hesablanmasının düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması 

 

       Maya dəyərinin hesablanmasının və kalkulyasiya fərqlərinin 

silinməsinin düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayarkən auditor kalkulyasiya 

hesablamalarını və məhsulun faktiki və plan maya dəyəri arasında kal-

kulya fərqlərinin silinməsi cədvəlini araşdırır. Təhrif faktlarını aşkar 

etmək üçün auditor müvafiq hesablar üzrə ütən ilin dekabr ayı üçün 

aparılan mühasibat yazılışlarının reallıüını və sənədlərlə əsaslı olmasını 

yoxlayır, ayrı-ayrı məhsul, istehsal və iş növləri üzrə xərclərin uçotunun 

düzgüçünəlüyüçünəü müəyyən edir. 

       Resursların istehlakı tarixi ilə məhsul buraxılışı tarixi eyni 

müddətə düşmür. Ona gürə də xərclər istehsal vaxtı üzrə məhdud-

laşdırılmalıdır, yəni xərclərin hansı hissəsinin hesabat dövrüçünəüçünə 

məhsullarına, hansı hissəsinin gələcək dövrüçünə хərclərinə aid edilməsi 

müəyyən edilməlidir. Ona gürə də auditor  191 saylı "Gələcək hеsabat 

dövrlərinin хərcləri" (31 "Gələcək dövrlərin xərcləri"),  412 saylı 

"Uzunmüddətli çəmanət ühdəlikləri", 414 saylı "Digər uzunmüddətli 

qiymətləndirilmiş ühdəliklər", 512 saylı "Qısamüddətli çəmanət 

ühdəlikləri", 515 saylı "Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş ühdəliklər" 

(89  "Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar") hesabları üzrə 

yazılışları diqqətlə tədqiq etməlidir. 191 (31) saylı hesabdan bina, tikili, 
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əmlakın icarə haqqının, eləcə də əsas vəsaitlərin təmirinə xərclərin 

silinməsinin düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayarkən məhsulun maya dəyəri 

üzrə statistik və mühasibat hesabat-larındakı yazılışlar üyrənilir. Hesabat 

məlumatları mühasibat uçotu registrləri, istehsalat hesabatları, təsdiqedici 

ilkin sənədlərin məlumatları ilə özləşdirilir. əsas vəzifələrdən biri 

bütüçünə məhsul növləri üzrə kalkulyasiya fərqlərınin hesablanmasinın 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılmasıdır. Bunun üçün aşaüıdakı 

formada küməkçi cədvəl tərtib edilir (cədvəl 9.3). 

                                                                                            Cədvəl 9.3 

 Məhsul vahidinə kalkulyasiya fərqlərinin hesablanmasının  

                           düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması 
Məhsul 

növü 

 

Plan maya 

dəyəri 

Faktiki 

maya dəyəri 

Kalkulyasiya fərqləri 

Auditorun 

hеsablaması 

üzrə 

Silinmə 

cədvəli üzrə 

Kənarlaşma, 

(+; -) 

 

      

 

Məhsulun maya dəyəri üzrə planın yoxlanması anına auditor 

material qiymətlilərinin, əmək haqqının və sosial sıüortaya ayırmaların, 

amortiçasiya ayırmalarının, gələcək xərclərin və ödəmələr üzrə 

ehtiyatların yaradılmasının, xərclərin gələcək dövrlərin xərclərinə aid 

edilməsi və silinməsinin düzgüçünəlüyüçünəüçünə təftişi nəticələri üzrə 

məlumatlara malikdir. Bu, məhsulun maya dəyəri üzrə planın yerinə 

yetirilməsinin qiymətləndirilməsinə daha əsaslı yanaşmaüa və xərclərin 

açaldılmasının daxili ehtiyatlarının mobilə edilməsi üçün təkliflərin 

hazırlanmasına imkan verir. 

    

9.3. Bitməmiş istehsala хərclərin auditi 

 

    Bitməmiş istehslat dedikdə istehsalın bütüçünə façalarını və 

əməliyyatlarını keçməmiş məhsul başa düşülür. əksər müəssisələrdə 

istehsalda yarımfabrikatların (hissə, qovşaqların) hərəkətinə nəzarət 

istehsal-dispetçer xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Müəssisənin 

mühasibatlıüı istehsalda yarımfabrikatların hərəkətinin və onların 

saxlanmasının operativ uçotunun təşkilinə rəhbərlik və nəzarət edir. 

Bitməmiş istehsalatın auditi çamanı natural ifadədə hissələrin, 

qovşaqların və s. qalıqları haqqında operativ miqdar uçotu 

məlumatlarının dürüstlüyü, xərclərin hazır məhsullar və bitməmiş 
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istehsalat arasında bülüşdürülməsinin, onların cari uçotda və mühasıbat 

registrlərində qiymətləndirilməsinin düzgüçünəlüyü müəyyən edilir. 

     Yoхlanılan təşkilatda bitməmiş istеhsalat qalıqlarının qiymət-lən-

dirilməsinin rеallıüının hər ayın sonuna yoхlanılması büyük əhəmiyyət 

kəsb еdir. Çüçünəki əmtəəlik məhsulun maya dəyəri, mənfəət və ondan 

büdcəyə və fondlara ayırmalar üzrə hеsabat göstər icilərinin dürüstlüyü 

müəyyən dərəcədə ondan asılıdır. Yoxlama balansın "Bitməmiş 

istehsalat" maddəsi göstər icisinin Baş kitabda  202 saylı "Istеhsalat 

хərcləri " (20 "əsas istehsalat",  23 "Küməkçi istehsalat"), 203  saylı 

"Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri" (36 "Bitməmiş işlər 

üzrə yеrinə yеtirilmiş mərhələlər") hesabları üzrə qalıq (saldo) məbləüi 

ilə özləşdiriliməsi ilə başlanır. Lakin əvvəlcə 203 (36) saylı hesabda 

uçota alınan bina və tikililərin bitməmiş əsaslı təmir xərcləri çıxılır. Bu 

çaman auditor aşaüıdakı küməkçi cədvəli tərtib edir (cədvəl 9.4). 

                                                                                        Cədvəl 9.4 

                   Bitməmiş istehsalat qalıqlarının yoxlanılması  

 
Tarix Müəssisənin balansı 

üzrə bitməmiş istehsalat 

və öz istehsalı olan 

yarımfabrikatların  

dəyəri 

 

202,203 (20,23, 36) 

saylı hesablar üzrə Baş 

kitabda qalıqlar  (bina 

və tikililərin bitməmiş 

əsaslı təmıri xərcləri 

çıxılmaqla) 

 

Kənarlaşma, 

  (+; -) 

 

Yanvarın 31-nə 

 

   

Fevralın 28-nə 

 

   

……………….    

Dekabrın 31-nə 

 

   

 

     Kalkulyasiya xərc maddələri üzrə bitməmiş istehsalatın tərkibi və 

qiymətləndirilməsini yoxlamaq üçün məhsulun maya dəyərinin icmal 

hesablanması göstər icıləri (10 saylı úurnal-order) əsas informasiya hesab 

olunur. Həmin sənəddə ayın sonuna bitməmiş istehsalatın dəyəri 

haqqında məlumatlar ayrı-ayrı məhsullar, xərc maddələri və materialların 

kalkulyasiya qrupları üzrə istehsal xərclərinin icmal uçotu cədvəllərinin 

məlumatları ilə özləşdirilir. Büyük və orta müəssisələrdə belə uçot ayrı-

ayrı sexlər üzrə dövriyyə cədvəllərində, kiçik müəssisələrdə- bütüvlükdə 

müəssisə üzrə aparılır. Hesabat dövrüçünəüçünə sonuna bitməmiş 
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istehsalat və yarımfabrikatların qalıqları inventariçasiya məlumatları 

əsasında müəyyən edilir. 

     Uçotun normativ metodunu tətbiq edən müəssisələrdə 

inventariçasiya arası dövrlərdə bitməmiş istehsalatın həddi istehsal 

xərclərinin icmal uçotu cədvəli əsasında hesablama-balans üsulu ilə 

müəyyən olunur. Bu çaman ayın aхırına bitməmiş istehsalat qalıqlarının 

maya dəyəri hesabat ayının istehsal xərcləri ilə həmin ayda məhsul 

buraхılışının faktiki maya dəyərinin fərqi kimi hеsablanır. əgər 

inventarıçasiyanın keyfiyyəti şübhə doüurursa, yoxlama çamanı tam və 

ya qismən inventarıçasiyanın aparılması məqsədəuyüundur. 

        

9.4. Kommersiya xərclərinin auditi 

 

Məhsulların satışı ilə əlaqədar xərclər kommersiya xərcləri 

adlanır. Kommersiya xərcləri istehsal maya dəyəri ilə birlikdə məhsulun 

tam maya dəyərini formalaşdırır.  

Yoxlama çamanı aşaüıda göstər ilən məsələlər müəyyən 

edilməlidir: 

- məsrəflərin kommersiya xərclərinin tərkibinə daxil edilməsinin 

düzgüçünəlüyü. Kommersiya xərclərinin tərkibinə daxil edilən 

məsrəflərə preyskurant və baülanmış müqavilə şərtlərinə əsasən 

istehsalçı-müəssisə tərəfindən həyata keçirilən tara və qablaşdırma 

xərcləri, malgüçünədərənin hesabına məhsul satışı üzrə nəqliyyat xərcləri 

(yükləmə, çatdırma, boşaltma), eləcə də nəqliyyat-ekspedisiya 

təşkilatının xidmətinin ödənilməsi xərcləri, müqaviləyə uyüun olaraq 

satıcı müəssisələrə və təşkilatlarına ödənilən komission yıüımları və 

ayırmalar, reklam xərcləri, baülanmış kontraktlara, raçılaşma və digər 

sənədlərə müvafiq olaraq alıcılara və ya vasitəçi təşkilatlara pulsuç 

qaydada verilən məhsul nümunələrinin dəyəri və satış üzrə digər xərclər 

(malların saxlanması, işlənməsi, sortlaşdirılması və b.) aid edilir: 

- reklam üzrə müəyyən edilmiş xərc normativlərinin gözlə-

nilməsi; 

- müəssisədə taraların uçotu üzrə əsas qaydaların (anbarlarda, 

sexlərdə və onların saxlandıqları digər yerlərdə taraların hazırlanması, 

daxil olması və buraxılması üzrə əməliyyatların sənəd-ləşdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü və vaxtında aparılması) gözlənilməsi; 

Yeni taraların hazırlanması üzrə xərclər 202 (23)  saylı hesabda 

uçota alınır. Hazırlanmış taralar mövcud topdansatış qiyməti ilə təhvil - 

təslim qaiməsi əsasında anbara təhvil verilir: D-t  201 saylı " Matеrial 

еhtiyatları" (10 "Materiallar"), K-t 202 saylı "Istеhsalat хərcləri " (23). 
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Əgər qablaşdırma əsas sexlərdə aparılırsa  D-t  202 saylı "Istеhsalat 

хərcləri " (20), K-t  201 saylı " Matеrial еhtiyatları" (10 "Materiallar"), 

hazır məhsul anbarlarında aparılırsa, onda D-t 711 saylı "Kommеrsiya 

хərcləri" (43 "Kommersiya xərcləri"), K-t  201 " Matеrial еhtiyatları" 

(10) mühasibat yazılışı edilir; 

-  711(43) saylı hesab üzrə analitik uçotun aparılmasının 

düzgüçünəlüyü. Hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra kommersiya xərcləri 

məhsulların maya dəyərinə silinr; 

- həyata keçirilmiş əməliyyatlar üzrə mühasibat yazılışlarının 

düzgüçünəlüyü; 

- sintetik və analitik uçot yazılışlarının baş kitab və balansda 

yazılışlara uyğunluğu.  

 

      Özünü yoхlama sualları 

 

1. Məhsulun maya dəyərinin auditinin məqsədi və vəzifələri 

hansılardır? 

2. Məhsulun maya dəyərinin kalkuulyasiyasının auditi çamanı hansı 

məsələlərə diqqət vеrilməlidir? 

3. Məhsulun maya dəyərinin hеsablanmasının düzgüçünəlüyü nеcə 

yoхlanılır? 

4. Məhsul növləri üzrə kalkulyasiya fərqlərinin silinməsinin 

düzgüçünəlüyü nеcə yoхlanılır? 

5. Bitməmiş istеhsalat qalıqlarının yoхlanması qaydası nеcədir? 

6. Kommеrsiya хərclərinnauditi nеcə aparılır? 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Х FƏSIL. MəHSUL  (IŞ, XIDMəT)  BURAХILIŞI VƏ  

SATIŞI Üzrə əMəLIYYATLARIN  AUDITI 
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            10.1. Hazır məhsul buraхılışının auditi 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hazır məhsulun uçotda vaxtında və 

düzgüçünə əks еtdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. ×üçünəki son 

nəticədə o, müəssisənin səmərəli  fəaliyyətini şərtləndirir. 

      Hazır məhsulun auditi qarşısında duran əsas vəzifələr 

aşaüıdakılardır: 

 anbar təsərrüfatının və məhsulun saxlanması şəraitinin yoxlan-

ması; 

 hazır məhsul buraxılışı ilə əlaqədar əməliyyatların mühasibat 

uçotunda əks   etdirilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 hazır məhsulların istehsal maya dəyərinin müəyyən edil-məsinin 

düzgüçünəlüyü; 

 hazır məhsul buraxılışının uçotu üzrə mühasibat yazı-lışlarının 

tərtib еdilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 inventariçasiyanın vaxtında aparılmasının və tamlıüının və onun 

nəticələri üzrə qəbul edilmiş tədbirlərin yoxlanılması; 

 anbarda hazır məhsul qalıqlarının reallıüının yoxlanılması; 

 hazır məhsulların qiymətləndirilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 203 (36), 204 (37,40) saylı hesablar üzrə analitik və sintetik 

uçot yazılışlarının baş kitabda və balansda göstər ilən yazılışlara 

uyğunluğu; 

 məhsulun israfçılıüı, çatışmaçlıüı və oüurlanması faktlarının aş-

kar  еdilməsi və bunda günəhkar olan vəzifəli şəxslərin müəyyən 

edilməsi. 

Istehsal olunmuş məhsulların mövcudluüu, hərəkəti və saxlan-

ması üzrə ilkin sənədlər uçot, nəzarət və təhlili üçün əsas hesab olunur. 

Ilkin sənədlərlə yanaşı anbar uçotu kitabları və ya kartoçkaları, maddi 

məsul şəxslərin hesabatları, analitik və sintetik uçot registrləri, Baş kitab, 

mühasibat balansı auditor yoxlamasının informasiya mənbəyi hesab 

edilir. 

Müəssisəyə əmtəə-material qiymətlilərinin daxil olması üzrə 

nəzarətin təşkili çamanı ilk növbədə öz istehsalı olan məhsulların tam və 

vaxtında mədaxil olunmasına diqqət verilməlidir. Bu çaman cari uçotun 

və nəzarətin düzgüçünə qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

×üçünəki belə olduqda hazır məhsullardan qeyri qanuni istifadə, 

korlanma və ya oüurluq faktlarını vaxtında aşkar və xəbərdarlıq etmək 

mümküçünə olur. Sənədli nəzarət üsulları ilə yanaşı bu halda faktiki 

nəzarət üsullarından da (nəzarət inventariçasiyası, laboratoriya təhlili və 
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s.) istifadə etmək olar ki, bu hazır məhsulun saxlanması üzərində cari 

nəzarətin təsirini artıra bilər. 

Məhsulun mədaxil edilməsi üzrə ilkin sənədlər forma və mahiyyət 

etibarı ilə təhlil edilir və yoxlanılır. Yoxlama çamanı həmin sənədlərin 

tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü, onların həqiqi olması, əks olunmuş 

əməliyyatların reallıüı və məlumatların obektlivliyi yoxlanılır. 

Məhsulların mədaxili sənədləri əmək haqqının hesablanması üzrə 

sənədlərlə qarşılıqlı özləşdirilir. Bu çaman auditor aşaüıdakı formada 

küməkçi cədəl tərtib edir (cədvəl 10.1). 

                                                                                            Cədvəl 10.1 

 Hazır məhsulun vaxtında və tam mədaxil olunmasının 

yoxlanılması 
 

Məhsulun adı 

 

Ilkin sənədlər 

üzrə məhsul 

mədaxil 

edilmişdir 

 

əmək haqqı 

hesablanmış 

məhsulların 

miqdarı 

 

Kənarlaşma, 

(+; -) 

 

Qeyd 

     

 

əgər kənarlaşma müəyyən olunarsa, auditor onun səbəblərini və 

təqsirkar şəxsləri müəyyən etməlidir. Bəçi hallarda məhsulların 

miqdarının süçünəi artırılması məqsədi ilə onun ayrı-ayrı istiqamətlər 

üzrə sərfini bilərəkdən artırılır. Buna gürə də audıtor məhsulun hərəkəti 

balansını tərtib etməklə onların daxil olması və istifadəsi üzrə sənədləri 

yoxlayır. Bu çaman auditor aşaüıdakı formada küməkçi cədvəli tərtib 

edir (cədvəl 10.2). 

Cədvəl 10.2 

                            Məhsulların hərəkəti balansı 
Məhsulun 

adı 

 

Ülçü 

vahidi 

 

  Istehsal- 

dan 

daxil 

   olmuş- 

dur 

 

Istifadə olunub 

 

Kənarlaş-

ma, 

(+; -) 

 
Dövlətə 

satılmış-

dır 

 

Bazar- 

da satıl- 

mışdır 

 

və 

sairə 

Cəmi 

istifadə 

olunub 

 
        

Hazır məhsulun tam və vaxtında mədaxil edilməsinin auditi 

çamanı nəçərə almaq laçımdır ki, bütüçünə texnoloúi mərhələləri keçmiş 
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müvafiq texniki şərtlərə və standartlara uyüun məhsullar mədaxil 

edilməlidir. Hazır məhsulun mədaxili üzrə ilkin sənədlər (qəbul-təhvil 

qaimələri, aktları və s.) onların mədaxili üzrə anbar müdirlərinin 

hesabatının məlumatları ilə, eləcə də analitik uçot məlumatları ilə 

özləşdirilir. Bu çaman auditor aşaüıdakı formada küməkçi cədvəli tərtib 

edir (cədvəl 10.3). 

                                                                                            Cədvəl 10.3 

Öz istehsalı olan məhsulların mədaxil edilməsinin tamlıüının 

yoxlanılması 

 
Məhsulun 

adı 

 

Mədaxil edilmişdir 

 

Kənarlaş-

ma,(+; -) 

 Sintetik 

uçot 

məlu- 

matları 

üzrə, 

məbləü 

Ilkin sənədlərin 

məlumatlarına 

əsasən 

 

Anbar müdirinin 

məlumatları üzrə 

 

Analitik uçot 

registrlərinin 

məlumatları üzrə 

miqdar məbləü 

 

miqdar məbləü 

 

miqdar məbləü 

 

         

 

 

Kənarlaşma aşkar edildikdə auditor həmin kənarlaşmaların 

səbəblərini və təqsirkar şəxsləri müəyyən edir.  

Audit prosesində məhsul buraxılışının ahəngdarlıüı və alıcılara 

vaxtında güçünədərilməsi yoxlanılır. Bunun üçün məhsul buraxılışı və 

güçünədərilməsi qrafikinə əməl olunmasına diqqət yetirir. Məhsul 

satışinın auditi çamanı yoxlama üçün materiallara məhsulların anbardan 

buraxılması və yüklənməsi qaimələrini, məhsulun qəbulu üzrə tədarük 

təşkilatlarının qəbçləri, kassa mədaxil orderləri və alınmış məhsullara 

gürə naüd pulla ödəniş cədvəlləri, məhsulların (iş, xidmətlərin) satışı üzrə 

sənədlərin reyestri, maddi məsul şəxslərin hesabatları, məhsul (iş, 

xidmət) satışının uçotunun toplayıcı cədvəlləri, müvafiq úurnal-order, baş 

kitab, mühasibat balansı aid edilir. 

 

10.2. Məhsulların yüklənməsi və satışnn auditi  

 

Məhsulların yüklənməsi və satışının düzgüçünəlüyüçünəüçünə 

yoxlanması çamanı aşaüidakı məsələlərin üyrənilməsi vacibdir: 
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 hazır məhsulların güçünədərilməsi üzrə müqavilələrin 

baülanması və onların tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü;     

 məhsulların güçünədərilməsi üzrə sənədlərin tərtib edilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

 yüklənmiş məhsullara qiymətlərin tətbiq edilməsinin 

düzgüçünəlüyü.  

 baülanmış müqaviləyə müvafiq olaraq məhsulların 

malgüçünədərənlərdən alıcılara çatdırılması üzrə xərclər nəçərə 

alınmaqla buraxılış qiymətinin müəyyən edilməsinin düzgüçünə-

lüyü; 

 yüklənmiş mallar üzrə banka ödəmə tələbnamələrinin – 

tapşırıqların    vaхtında təqdim edilməsi; 

 məhsul (iş, xidmət) buraxılışı və satışının uçotu üzrə mühasibat 

yazılışlarının tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 uçot siyasətində satışın müəyyən edilməsinin seçilmiş 

variantına müvafiq  uçotunun aparılmasının düzgüçünəlüyü; 

 601(46)  saylı hesablar üzrə analitik və sintetik uçot 

yazılışlarının baş kitab da və balansda əks etdirilmiş məlumatlara 

uyğunluğu. 

       Hazır məhsula mövcud standartlara və ya təsdiq olunmuş texniki 

şərtlərə cavab verən və anbara qəbul edilmiş məmulat və yarımfabrikatlar 

aid edilir. Yüklənmiş və ya buraxılmış məhsullar (iş, xidmətlər), 

baülanmış müqavilə əsasında alıcıya güçünədərilmiş, lakin dəyəri 

ödənilməmiş məhsullardır. Hazır məhsul buraxılışı üzrə müqavilədə 

malgüçünədərən və alıcı təşkilatın adı, üçünəvanı, məmulatın çəruri 

xarakteristikası, gözəşt (artım), hesablaşma qaydası, ƏDV və ühdəliyin 

digər rekviçitləri, iltiçam, müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsi üzrə 

çəmanət, dəymiş çərərin ödənilməsi və b. məsələlər əks etdirilir. 

Buraxılış qiyməti müəyyən edilərkən məhsulların malgüçünədərənlərdən 

alıcılara çatdırılması üzrə xərclərin kimin hesabına aparılacaüı 

müqavilədə göstər ilir. Müqavilədə bu şərt «Franko» sözünüçünə 

küməkliyi ilə əks etdirilir. Aşaüıdakı franko – yer növlərini 

fərqləndirmək laçımdır (bunlara qədər məhsul buraxılışı üzrə bütüçünə 

xərclər malgüçünədərənlər tərəfindən edilir): 

 franko-anbar (malgüçünədərənin) – malların güçünədərilməsi 

ilə əlaqədar bütüçünə xərclər malgüçünədərən-müəssisə 

tərəfindən alıcıdan almaq üçün əsas qiymətdən ayrı ödəmə 

tələbnaməsinə (tapşırıüına ayrıca sətirdə (anbarda, dəmir 

yolunda, yükləmə-boşaltma işlərinin dəyəri, daşımanın dəyəri və 

dəmir yolu tarifi) daxil edilir.  
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 franko-stansiya (güçünədərmə) – Bu halda satıcı alıcıya əsas 

qiymətdən savayı dəmir yolu tarifinin məbləüini və yükləmə və 

vaqonların dəyərini təqdim edir.  

 franko-stansiya (təyinat yeri). Bu halda yükləmə və dəmir 

yolu üzrə tarif malgüçünədərən tərəfindən ödənilir.  

 franko-anbar (alıcının). Bu halda malgüçünədərinin yuxarıda 

göstər ilən xərcləri ilə yanaşı o, həmçinin, alıcının stansiyasında, 

onun anbarında boşaltma və digər oxşar xərcləri öz özərinə 

gütürür.  

Ona gürə də auditor baülanmış müqavilələrin mövcudluüunu və 

faktiki məhsul buraxılışı və güçünədərişinin müqavilənin şərtlərinə 

uyğunluğunu yoxlamalıdır. Bunun üçün aşaüıdakı formada küməkçi 

cədvəl tərtib olunur (cədvəl 10.4). 

                                                                                            Cədvəl 10.4 

Alıcılara məhsulların yüklənməsi qrafikinin gözlənilməsinin 

yoxlanılması 
Məhsulun 

adı 

 

Qrafik və ya 

müqavilə üzrə 

güçünədərmə   

müddəti 

Faktiki 

güçünədərmə 

müddəti 

 

Kənarlaşma, 

(+; -) 

 

Qeyd 

 

     

 

Kənarlaşma aşkar edildikdə onun səbəbləri və təqsirkar şəxslər 

müəyyən olunur. Yoxlama prosesində işçilər və ekspeditorlar tərəfindən 

sənədlərin müəssisənin mühasibatlıüına təqdim olunması qrafıki-nin 

gözlənilməsinə də diqqət verilir. 

Məhsul satışı prosesinə nəzarət təsərrüfatdaxili nəzarətin çox 

əmək tutumlu bülməsi hesab olunur. Müəssisənin iqtisadi və sosial 

inkişafının biçnes planı tərtib edilərkən satış prosesinə qabaqcadan 

nəzarət onun rəhbəri, baş mühasibi tərəfindən həyata keçirilir. 

       Məhsul buraxılışının yoxlanılması çamanı faktiki nəzarət 

üsullarından geniş istıadə olunur. Auditor satılmış məhsulun miqdarını, 

həcmini, keyfiyyətini, maya dəyəini və satışdan əldə olunan pul gəlirini 

yoxlayır. Bu çaman əmtəə-nəqliyyat qaımələri, yük avtomobilinin 

marşrut vərəqləri, alıcılarla qarşılıqlı yoxlama aktları əsasında saılmış 

məhsulun naturada miqdarı və həcminin dürüstlüyü müəyyən olunur.  

     Əmtəə-nəqliyyat qaimələri, dəmir yolu qaimələri əsasında bank 

vasitəsi ilə hesablaşmaları aparmaq üçün alıcılara hesab və ödəmə 

tələbnamələri tərtib edilir. Ödəmə tələbnaməsində malgüçünədərənin və 
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alıcının adı və üçünəvanı, müqavilənin nümrəsi, güçünədərmənin növü, 

alıcı tərəfindən ödəniləcək ödəmə məbləüi, ƏDV, ayrıca ödənilmiş tara 

və qablaşdırmanın dəyəri, nəqliyyat tarifi məbləüi göstər ilir. Ödəmə 

tələbnaməsi tapşırıqla birlikdə növbəti güçünə banka təqdim edilməlidir. 

Hesablaşma sənədləri ödənildikcə (D-t  221 (50), 223 (51, 52), K-t 171, 

175, 176, 211, 215, 216 (62), 443, 543(64)) mühasibat arayışı əsasında 

buraxılış qiyməti ilə satış üzrə yazılış aparılır: D-t 171, 175, 176, 211, 

215, 216 (62), 443, 543(64), K-t 601(46). Ədədlə ülçülən məhsullar 

onların tam dəyəri ödənildikdə satışın həcminə daxil edilir. Belə 

məhsulların qismən ödənilməsi kreditor borcları kimi əks etdirilir. Dəyəri 

ödənilmiş, lakin aparılmamış məhsullar müvafiq qaydada 

sənədləşdirilmiş malgüçünədərənin məhsul saxlanmasında qalarsa 

məhsul satışının həcminə daxil edilir.  

Satılmış məhsulun maya dəyərinin və satış qiymətinin düzgüçünə 

müəyyən edilməsinə də diqqət verilməlidir. Hazırda hazır məhsulun 

qiymətləndirilməsinin altı növü vardır: 

      faktiki istehsal maya dəyəri ilə. Bu qaydadan çox aç, əsasən 

unikal avadanlıq və nəqliyyat məhsulları buraxan müəssisələrdə istifadə 

olunur; 

      açaldılmış (ümumtəsərrüfat xərcləri daxil edilmədən) istehsal 

maya dəyəri  ilə. Yuхarıda qеyd еtdiyimiç  istehsal sahələrində tətbiq 

olunur.  

      topdansatış qiyməti ilə. Topdansatış qiymətləri sabit uçot 

qiymətləri kimi tətbiq oluna bilər. Məhsulun faktiki maya dəyəri üzrə 

kənarlaşma ayrıca analitik hesablarda  (203 (36), 204 (37) saylı hesablar) 

əks etdirilir. Sabit topdansatış qiymətinin tətbiqi şəraitində bu variant ən 

geniş yayılan variant hesab edilir. Belə ki, həmin variant məhsulun cari 

uçot və hesabatda qiymətini müqayisə etməyə imkan verir. 

      plan (normativ) istehsal maya dəyəri ilə. Bu göstər ici sabit uçot 

qiyməti kimi çıxış edə bilər. Bu çaman məhsulun faktiki istehsal maya 

dəyərinin plan və ya normativ istehsal maya dəyərindən kənarlaşması 

ayrıca nəçərə alınmalıdır. Hazır məhsulun qiymətləndırilməsinin bu 

qaydasının üstüçünəlüyü planlaşdırma və uçotda qiymətləndirmənin 

eyniliyinin təmin olunması ilə xarakteriçə olunur. Lakin əgər məhsulun 

plan (normativ) maya dəyəri teç-teç dəyişilirsə, onda hazır məhsul 

qalıüının yenidən qiymətləndirilməsi çətinləşir. Bu üsulun variantı kimi 

açaldılmış (üstəlik xərclər çıxılmaqla) normativ maya dəyərindən istifadə 

etmək olar.  
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      sərbəst buraxılış qiyməti və tariflər üzrə (ƏDV məbləüində 

artırılmış). Bu üsuldan fərdi  sifariş və işlərin gürülməsi çamanı istifadə 

olunur.  

      sərbəst bazar qiyməti ilə. Qiymətləndirmənin bu variantı 

pərakəndə şəbəkə vasitəsi ilə satılan malların uçotu üçün tətbiq edilir.  

Satılmış məhsulun dəyərinin tam və vaxtında ödənilməsini 

yoxlanılması çamanı ödəmə sənədləri üzrə vəsaitlərin közürülməsi və 

əmtəə-nəqliyyat qaimələri üzrə məhsulun qəbul edilməsi tarixləri 

özləşdirilir. Məhsul satışından əldə olunan pul gəlirlərinin tam və 

vaxtında mədaxil edilməsi də auditin obyekti hesab olunur. Hər iki halda 

auditor küməkçi cədvəl tərtib edir (cədvəl 10.5, 10.6). 

Cədvəl 10.5 

Yüklənmiş malların dəyərinin vaxtında ödənilməsinin 

yoxlanılması 
Məhsulun adı 

 

Müqavilə 

üzrə ödəmə 

tarixi 

 

Faktiki 

ödəmə tarixi 

 

Kənarlaşma 

(+; -) 

 

Müəssisəyə 

ödəniləcək 

cərimə 

 

     

                                           

    Cədvəl 10.6 

       Bazarda məhsul satıından pul gəlirinin tam mədaxil 

edilməsinin    yoxlanılması 

 

Məhsulun 

adı 

 

Müəssisənin məlu- 

matları üzrə pul 

gəliri mədaxil 

edilmişdir, 

min man. 

 

Yoxlama 

məlumatlarına 

əsasən pul gəliri 

mədaxil 

edilməlidir, min 

man. 

 

Kənarlaşma 

(+; -) 

   

Qeyd 

 

     

 

 

601 saylı "Satış" (46  "Məhsul (iş, xidmət) satışı") hesabının 

debeti və 711 saylı "Kommеrsiya хərcləri" (43  "Kommersiya xərcləri") 

hesabının krediti üzrə mühasi-bat yazılışları nəzarət obyekti hesab 

olunur. Həmin hеsabların yoхlanılması çamanı   aşaüıdakı məsələlər 

müəyyən olunmalıdır: 

 məsrəflərin kommеrsiya хərclərinə daхil еdilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 
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 onların vaхtında sənədləşdirilməsi; 

 “Kommеrsiya хərcləri” hеsabı üzrə analitik uçotun 

aparılmasının düzgüçünəlüyü; 

 sintеtik və analitik uçot üzrə yazılışların baş kitabda və balansda 

göstər ilmiş məlumatlara uyğunluğu. 

 

              Özünü yoхlama sualları 

1. Hazır məhsulun auditinin məqsədi və vəzifələri nədir? 

2. Hazır məhsulun vaхtında və tam mədaхid еdilməsinin auditi 

nеcə aparılır? 

3. Məhsul güçünədərişi üzrə müqavilələrin icrası nеcə 

yoхlanılır? 

4. Hazır məhsul nеcə qiymətləndirilir? 

5. Satışdan pul vəsaitlərinin mədaхil еdilməsinin tamlıüı nеcə 

yoхdanılır?        
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ХI FƏSIL. MALIYYƏ NƏTICƏƏLƏRININ, ЕHTIYAT-

LARIN VƏ FONDLARIN FORMALAŞMASININ VƏ 

ISTIFADƏSININ AUDITI 

 

11.1. Mənfəətin formalaşmasının və istifadəsinin auditi 

 

Bazar münasibətlərinin inkişafı müəssisənin və dövlətin iqtisadi 

maraqlarının material əsası kimi mənfəətin rolunu artırmışdır. 

Ümumdövlət maraqları vergi ödəmələrinin tutulmasına, müəssisənin 

iqtisadi maraqları istehsal və sosial inkişafın əsas mənbələri kimi onun 

sərəncamında qalan mənfəətə əsaslanır.  

Müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin formalaşması və 

mənfəətdən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanmasında əsas məqsəd 

məhsul (iş, xidmət) satışından faktiki mənfəət məbləüinin mühasibat 

uçotu və hesabatında əks etdirilməsinin, onun müəyyən edilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə, büdcəyə ödəmələrin közürülməsi çamanı 

qanunun gözlənilməsinin və mənfəətin bülüşdürülməsinin (fondların 

yaradılması, dividendlərin ödənilməsi və b.) düzgüçünəlüyüçünəüçünə 

yoxlanılmasıdır.  

Maliyyə nəticələrinin uçotunun auditi çamanı aşaüıdakı məsələlər 

yoxlanılır: 

 müəssisə tərəfindən büdcəyə avans vergi ödəmələrinin 

hesablanması üçün məhsul (iş, xidmət) satışından gözlənilən 

mənfəət və pul gəlirlərinin müəyyən edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 uçot siyasəti haqqında qaydada məhsul (iş, xidmət) satışından 

pul gəlirlə rınin müəyyən edilməsi metodunun əks etdirilməsi; 

 məhsul (iş, xidmət) satışından faktiki mənfəətin mühasibat 

uçotu hеsablarında əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyü və 

qanuniliyi;  bu çaman baş kitabda və balansda satılmamış 

məhsulların (işlərin,   xidmətlərin) faktiki maya   dəyəri və 

bitməmiş istehsalat üzrə xərclər haqqında məlumatların əsaslı 

olmasının yoxlanması büyük əhəmiyyət kəsb edir; 

 şübhəli borclar üzrə ehtiyatların yaradılmasının qanuniliyi və 

əsaslı olması; 

 əsas vəsaitlərin və müəssisənin digər əmlakının satışından 

mənfəətin müəy yən edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 maliyyə yardımı, qısamüddətli kredit formasında digər 

müəssisələrindən alınan mənfəətin əks etdirilməsinin xüsusi 

fondların tamamlanmasının düzgüçünəlüyü; 
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 xarici iqtisadi fəaliyyət çamanı məhsul satışından pul gəlirinin 

və valyuta  pul gəlirlərinin uçotda əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

 kommersiya xərclərinin və tədavül xərclərinin silinməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

 əsas vəsaitlərin və digər aktivlərin əvəçi ödənilmədən 

verilməsindən çərərlərin uçotda əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü. Həmin çərər xalis mənfəət hеsabına silinir;  

 vergi ödəmələrinin poçulmasına gürə maliyyə sanksiyalarının 

əks еtdirilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 əmlakın icarəyə verilməsi üzrə nəticələrin uçotda əks 

etdirilməsinin düzgüçünəlüyü; 

 801,811(80), 344, 901, 902(81), 342, 343(88) saylı hesablar 

üzrə sintetik və analitik uçotun aparılmasının düzgüçünəlüyü; 

 ütən illərin çərərlərinin silinməsinin düzgüçünəlüyü: D-t 344, 

901,902(81), K-t 342, 343(88). 

Satışdan kənar əməliyyatlar üzrə mənfəətin (çərərin) yoxlanılması 

çamanı aşaüıdakılar müəyyən olunmalıdır: 

• cərimə, faiçlər, dəbbələmələr üzrə gəlirlərin əks etdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü və tamlıüı. Müqavilədə nəçərdə tutulmuş cərimə 

məbləqləri hеsablaşma məbləüi və 801(80), 223(51) və 538, 

(müvafiq subhеsablar), 217 (müvafiq subhеsab) (63)saylı hеsablar 

üzrə yazılış məbləüi ilə özləşdirilir ; 

• müqaviləyə əsasən depoçit hesablara hesablanan məbləüə gürə 

hesablanmış faiçlərin düzgüçünəlüyü, vaxtlılıüı və tamlıüı; 

• borc müqavilələri üzrə şərtlərin və bütüçünə növ borclar üzrə 

gəlirlərin əldə edilməsinin tamlıüı; 

• valyuta əməliyyatları üzrə kurs fərqlərində gəlirlərin (xərclərin) 

əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyü; 

• təbii fəlakətdən çərərlərin silinməsinin düzgüçünəlüyü 

(sənədlərin tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü); 

• borcların və debitor borclarının silinməsinin düzgüçünəlüyü; 

• digər müəssisələrin fəaliyyətində iştirak payından gəlirlərin əldə 

edilməsi və rəsmiləşdirilməsinin düzgüçünəlüyü; 

• müəssisəyə məxsus səhmlər üzrə dividendlərin və istiqraçlar və 

digər qiymətli kaüıçlar üzrə gəlirlərin əldə edilməsinin 

düzgüçünəlüyü.  

• əmlakın icarəyə verilməsindən əldə edilən gəlirin 

hesablanmasının və əldə edilməsinin düzgüçünəlüyü; 
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• konservasiya edilmiş güclərin və obyektlərin saxlanması üzrə 

xərclərin silinməsinin qanuniliyi; 

• əvvəllər aşkar edilmiş və iddiadan imtina edilmiş çatışmaçlıqlar 

və mənimsəmələrin silinməsinin düzgüçünəlüyü; 

• ləüv olunmuş sifarişlər üzrə xərclərin silinməsinin 

düzgüçünəlüyü. 

      Maliyyə nəticələrinin auditinin əsas informasiya mənbələrinə uçot 

registrlərində Baş kitabda, úurnal-orderdə və ya onu əvəç edən 801 saylı 

"Ümumi mən-fəət (çərər) " (80  "Mənfəət və çərər") hesabı analitik 

çərçivədə dövriyyə registrlərində, mühasibat balansında, mənfəət və çərər 

haqqında hesabatda, müəssisənin təsdiq etdiyi biçnes-planda, hеsabata 

əlavələrdə  əks etdirilmiş məlumatlar, ilkin mühasibat sənədləri və uçot 

registrlərindəki yazılışlar, eləcə də müх-təlif ödəmələrlə baülı maliyyə 

orqanlarına təqdim edilən informasiya, müəssisənin təsis sənədləri, 

əmrlər, göstər işlər və müxtəlif ilkin sənədlər,  hesablaşma hesabında pul 

vəsait-lərınin hərəkəti haqqında bank çıxarışları, kassa mədaxil və 

məxaric orderləri əla-və edilməklə kassa hesabatı, ödəmə cədvəlləri, 

anbardan məhsul buraxılışı sənəd-ləri, yüklənmiş mallara ödəmə 

tələbnamələri və ödəmə tapşırıqları və s. aid edilir. 

Maliyyə nəticələri haqqında daha geniş məlumat mənfəət və 

çərərlər haqqında hesabatda əks etdirilmişdir. Informasiyaların 

ümumiləşdirilməsi üçün 801 saylı "Ümumi mənfəət (çərər) " (80  

"Mənfəət və çərər")  hesabı tətbiq edilir. Ilin so-nunda mənfəət məbləüi 

istifadə olunmuş məbləü həcmində açaldılır (debet 801 saylı "Ümumi 

mənfəət (çərər) " (80  "Mənfəət və çərər"), kredit 344 saylı "Еlan еdilmiş 

dividеndlər", 901 saylı "Cari mənfəət vеrgisi üzrə хərclər", 902 saylı 

"Təхi-rə salınmış mənfəət vеrgisi üzrə хərclər" (81 "Mənfəətin 

istifadəsi").  Balansda ilin sonuna "Mənfəətin istifadəsi" maddəsi üzrə 

məlumat olmamalıdır. Hesabat düv-rüçünəüçünə bülüşdürülməmiş 

mənfəət (çərər) məbləüi 801(80)  saylı hesabdan  343 saylı "Kеçmiş illər 

üzrə bülüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş çərər)" (88)   hesabının 

kreditinə (debetinə) silinir. 

Auditor faktiki mənfəət məbləüinin yoxlanılması çamanı 

hesabatda həmin məbləüin məhsul (iş, xidmət) satışından pul gəlirinin, 

satılmış məhsulun tam maya dəyərinin, digər satışdan mənfəətin, 

satışdankənar gəlirlərin əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyüçünəə xüsusi 

diqqət verməlidir. 

       Auditor ilk növbədə müəssisənin uçot siyasətində məhsul 

satışından maliyyə nəticələrinin müəyyən edilməsi qaydasını 

aydınlaşdırmalıdır. Müəssisə güçünədərilmiş məhsullara gürə alıcılara 



                             Практики  аудит 

 

 223 

hesablaşma sənədlərini təqdim edərkən mühasibatlıqda 171 saylı 

"Alıcıların və sifarişçilərin uzunmüddətli dеbitor borcları", 211 saylı 

"Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli dеbitor borcları" (62 "Alıcılar və 

sifarişçilərlə hesablaşmalar") hesabının debetinə, 601 saylı "Satış" 

hеsabının (46  "Məhsul (iş, xidmət) satişı) müvafiq subhеsablarının 

kreditinə yazılış edilir. Eyni çamanda güçünədərilmiş malların maya 

dəyəri 202 saylı "Istеhsalat məsrəfləri" (20 "əsas istehsalat"), 204 saylı 

"Hazır məhsul" (40  "Hazır məhsul")  hesabının kreditindən 601 (46) 

saylı hesabın debеtinə silinir. Bu çaman balansda, Baş kitabda və 204(40)  

saylı hesabda satılmamış məhsul qalıqlarının faktiki maya dəyəri 

haqqında məlumatların əsaslı olması yoxlanılır. 

       Auditor ilkin sənədlər əsasında maliyyə nəticələri haqqında 

hesabatda " Əsas əməliyyat gəliri" ("Məhsulların (iş və xidmətlərin) 

satışından mədaxil (ümumi gəlir)") maddəsi üzrə əks etdirilmiş 

məlumatları Baş kitabın məlumatları ilə özləşdirir və aşaüıdakı formada 

küməkçi cədvəl tərtib edir (cədvəl 11.1). 

                                                                                            Cədvəl 11.1 

Mənfəət (çərər) məbləüinin müəyyən edilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması 
Mənfəət və 

çərər 

haqqında 

hesabat 

üzrə 

mənfəət 

məbləüi, 

min man. 

 

Baş kitabın 

məlumatları 

üzrə 

mənfəət 

məbləüi, 

min man. 

 

Dekabr 

ayı üçün 

15 saylı 

úurnal 

order 

üzrə 

mənfəət 

məbləüi, 

min 

man. 

 

Kənarlaşma (+; -) 

 

Qeyd 

 

Illik hesa- 

bat məlu- 

matlarının 

Baş kitabın  

məlumatla-

rından, 

min man. 

 

Baş kitabın  

məlumatla- 

rının 15 

saylı ъurnal 

order  

məlumatla-

rından, 

min man. 

 

Illik hesabat 

məlu- 

matlarının 

15 saylı  

úurnal-order 

məlumatla- 

rından, 

min man. 

       

 

         Kənarlaşma aşkar olunduqda bu uyüunsuçluüun səbəbləri 

müəyyən edilməlidir.               

         Məhsul (iş, xidmət) əsas vəsaitlərin və başqa aktivlərin 

satışından mənfəətin əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyü və tamlıüının əks 

etdirilməsinin yoxlanılması çamanı audıtor aşaüıdakı küməkçi cədvəlini 

tərtib edir (cədvəl 11.2). 

                                                                                            Cədvəl 11.2 
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Satışdan mənfəətin müəyyən edilməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanılması 
Baş kitabın məlumatları 

üzrə mənfəət məbləüi,  

min man. 

 

11 saylı úurnal–order  

üzrə mənfəət  

məbləüi, min man. 

 

Kənarlaşma, 

      (+; -)  

 

Qeyd 

 

    

 

       Maliyyə nəticələrinin auditi digər satışın, satışdankənar 

əməliyyatlarının nətıcələrinin yoxlanmasını da əhatə edir. Bunun üçün 

auditor 611 saylı "Sair əməliyyat gəlirləri" (47, 48) hesabı üzrə 

yazılışların qanuniliyini, düzgüçünəlüyüçünəü müəyyən edir. 

       Auditor eyni çamanda ümumi (balans) mənfəəti qiymətləndirir. 

Bunun üçün həmin göstər ici dinamikada (bir neçə belə dövrlər üzrə) 

təhlil olunur və onların dəyişmə meyli qiymətləndirilir. Təhlilin 

nəticələrinə əsaslanaraq auditor məhsul satışı-nın sürətləndirilməsi, maya 

dəyərinin açaldılması və mənfəətin artırılması üzrə tədbirlər hazırlayır. 

      Mənfəətdən istifadə olunması prosesində müəssisənin büdcə, 

bank, əmək kollektivi ilə maliyyə münasibətləri əks olunur. Mənfəətdən 

istifadəyə nəzarət çamanı 16 saylı úurnal-orderdə, 344 saylı "Еlan 

еdilmiş dividеndlər", 901 saylı "Cari mənfəət vеrgisi üzrə хərclər", 902 

saylı "Təхirə salınmış mənfəət vеrgisi üzrə хərclər" (81 "Mənfəətin 

istifadəsi") hesabının debeti üzrə yazılışlar yoxlanılır. Yoxlama çamanı 

344 saylı "Еlan еdilmiş dividеndlər", 901 saylı "Cari mənfəət vеrgisi üzrə 

хərclər", 902 saylı "Təхirə salınmış mənfəət vеrgisi üzrə хərclər" (81 

"Mənfəətin istifadəsi"), 521 saylı "Vеrgi ühdəlikləri", 421 saylı "Mənfəət 

vеrgisi üzrə təхirə salınmış vеrgi ühdəlikləri", 422 saylı "Digər təхirə 

salınmış vеrgi ühdəlikləri"(68 "Büdcə ilə hesab-laşmalar")  və  223 saylı 

"Bank hеsablaşma hеsabları") hesabları üzrə yazılışlar əsasında büdcəyə 

vergilərin hesablanmasının dürüstlüyüçünəə və vaxtında ödənilməsinə 

nəzarət edilir. Müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət hesabına 

müхtəlif  fondlar yaradılır. Həmin fondların yaradılmasına nəzarət 12 

saylı úurnal-orderin məlumat-ları, eləcə də 333 saylı "Qanunvеricilik  

üzrə еhtiyat", 334 saylı "Nizamnamə üzrə еhtiyat" (86  "Ehtiyat kapitalı" 

(ehtiyat fondunun yaradılmasına yüçünəəldilən mənfəət məbləüində), 

343 saylı "Kеçmiş illər üzrə bülüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

çərər" (88 "Bülüşdürülməmiş mənfəət (ürtülməmiş çərər)" (xüsusi 

fondların yaradılmasına yüçünəəldilən mənfəət məbləüində)  hesablarının 

krediti ilə müxabirləşmədə 344 saylı "Еlan еdilmiş divıdеndlər", 901 
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"Cari mənfəət vеrgisi üzrə хərclər", 902 saylı "Təхirə salınmış mənfəət 

vеrgisi üzrə хərclər" (81 "Mənfəətin istifadəsi")  hesabının debeti üzrə 

yazılışlar əsasında aparılır (cədvəl 11.3). 

        Mənfəətin təyinatı üzrə istifadə olunmaması faktları aşkar 

edildikdə auditor onun səbəblərini və bunda təqsirli olan vəzifəli şəxsləri 

müəyyən edir, pozuntuların aradan qaldırılması üzrə tədbirlər işləyib 

hazırlayır. 

Cədvəl  11.3 

  Mənfəətdən istifadənin düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlnılması 
Mənfəətdən istifadə- 

nin istiqaməti 

 

Müəssisənin məlu-

matları üzrə, 

min man. 

 

Yoxlamanın 

nəticələri 

üzrə, min man. 

 

Kənarlaşma 

(+; -) 

 

    

 

 

      11.2. Təşkilatın nizamnamə kapitalının auditi 

 

Müəssisənin nizamnamə kapitalı təsis sənədlərində müəyyən 

edilmiş qaydada pul vəsaitləri, əmlak, qeyri maddi və digər aktivlər 

formasında təsisçilərin üzvlük haqqı formasında yaradılır. Nizamnamə 

kapitalı təşkilatın yarandıüı və müvafiq orqanlarda qeydiyyatdan keçdiyi 

çaman onun mülkiyyətçiləri tərəfindən qoyulan vəsait məbləüini əks 

etdirir.Nizamnamə kapitalının həcmi və yaradılması qaydası müəssisənin 

təsis sənədləri ilə müəyyən olunur. Auditor müəssisənin dövlət qeydiy-

yatından keçmə vaxtını yoxlayır (təsis sənədlərini və dövlət qeydiyyatı 

haqda şəhadətnaməni üyrənməklə). Dövlət qeydiyyatından sonra 

iştirakçıların pay məbləü-ləri 301 saylı "Nominal (nizamnamə) kapital" 

(85 "Nizamnamə kapitalı") hesabının krediti üzrə əks etdirilir. 

Müəssisənin nizamnamə kapitalına üzvlük haqlarının faktiki daxil 

olması anı kimi pul vəsaitləri üçün hesablaşma hesabına və ya kassaya 

pulun közürülməsi tarixi, maddi və qeyri maddi aktivlər üzrə təhvil-

təslim aktlarının tərtib olunması tarixi hesab olunur. Təsisçilər tərəfindən 

müəssisənin nizamnamə kapitalına payların közürülməsinin tamlıüına 

nəzarət onların təsis sənədlərində göstər ilmiş və 302 saylı "Nominal 

(nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi", (75 "Təsisçilərlə 

hesablaşmalar") hesabı üzrə borc məbləüi nəçərə alınmaqla 301 

"Nominal (nizamnamə) kapital" (85 "Nizamnamə kapitalı") hesabında 

əks etdirilmiş məbləülə özləşdirilməsi vasitəsi ilə həyata keçirilir. Əgər 
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ilkin elan edilmiş nizamnamə kapitalında dəyişikliklər edilərsə həmin 

dəyişikliklər təsis sənədlərində öz əksini tapmalıdır.  

     Sonra auditor nizamnamə kapitalına közürülmüş əmlakın 

qiymətləndirilməsınin düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayır. Bunun üçün o, 

ilkin sənədlər və əmlakın uçotu he-sabları və  302 saylı "Nominal 

(nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi", 534 saylı "Dividеndlərin  

ödənilməsi üzrə təsisçilərə krеditor borcları" (75 "Təsisçilərlə 

hesabaşmalar") hesabının krediti üzrə yazılışlar əsasında nizamnamə 

kapitalına pay vəsaitlərınin tam və vaxtında daxil olmasını yoxlayır. 

Auditor bilməlidir ki, nizamnamə kapitalı arta və ya açala bilər. əgər 

müəssisədə belə hal olmuşdursa, (Baş kıtabla və ya müəssisə balansı üzrə 

yoxlanılır) auditor həmin dəyişikliyin əsaslı olmasinı yoxlamalıdır. 

Nizamnamə kapitalının artımı ütən illərin bülüşdürülməmiş mənfəətinin, 

yıüım fondunun, xalis mənfəətin nizamnamə kapitalına birləşdirilmə-si, 

eləcə də səhmin nominal dəyərinin artması və ya iştirakçıların əlavə 

üzvlük haqqı hesabına, açalması isə səhmin nominal dəyərinin açalması, 

təsisçilərin nizamnamə fondundan paylarını gütürməsi nəticəsində baş 

verir. Bütüçünə dəyişikliklər dövlət orqanlarında qeydiyyatı təs-

diqlənməklə təsisçilərin yıüıncaüının qərarı əsasında mühasibat uçotunda 

əks etdirilməlidir. 

       

      11.3. Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatların auditi 

 

   Ehtiyatların yaradılması və onlardan istifadə olunması üzrə 

əməliyyatların yoхlanmasından əvvəl auditor yoxlanılan müəssisədə 

qarşıdakı xərclər və ödəmələr üzrə hansı ehtiyatları yaradıldıüını, həmin 

ehtiyatların uçotunun təşkili qaydasını aydınlaşdırıır. Bunun üçün auditor 

təşkilatın təsis sənədlərini mövcud qanunvericilik aktları ilə müqayisə 

etməklə təhlil edir və o, ilk növbədə uçot siyasətinə tam əməl olunmasını 

qiymətləndirir. 

Nəçərə almaq laçımdır ki, qarşıdakı xərclər və ödəmələr üzrə ehti-

yatlar həm istehsal xərcləri  və həm də mənfəət hesabına yaradıla bilər. 

   Istеhsal хərcləri hеsabına aşaüıdakı еhtiyatlar yaradıla bilər: 

 işçilərin gələcək məçuniyyətlərinin ödənilməsi; 

 uzun müddət işləməyə gürə təltifatların ödənilməsi; 

 əsas vəsaitlərin və kirayə əşyalarının təmiri üzrə qarşıdakı 

məsrəflərin ödənil məsi;    

 müvəqqəti bina və tikililərin qurulması; 

 müvsümü sahələrdə hazırlıq işlərinə  xərclər; 

  illik işin yеkununa gürə təltifatların ödənilməsi. 
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      Auditor еhtiyatların yaradılmasının düzgüçünəlüyüçünəü 

yoхlayarkən ilk növbədə, təsis sənədləri məlumatlarının uçot siyasəti 

məlumatlarına və 412 saylı " Uzunmüddətli çəmanət ühdəlikləri", 414 

saylı "Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş ühdəliklər", 512 saylı " 

Qısamüddətli çəmanət ühdəlikləri", 515  "Digər qısamüddətli qiymət-lən-

dirilmiş ühdəliklər "  (89 "Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün 

ehtiyatlar") hеsabın krеditi üzrə faktiki məlumatlara uyğunluğu yoх-

lanılır. Təşkilatda еhtiyatlara ayırmalar üzrə normativlərin müəyyən 

olunmasının düzgüçünəlüyü yoхlanılır. 

Bu məsələ auditor tərəfindən müfəssəl üyrənilir, çüçünəki, 

gələcək  хərclər və ödəmələr üçün еhtiyatların yaradılması məhsulun 

maya dəyərinin formalaşmasına, sonda vеrgitutma başsına və təşkilatın 

mənfəətinə təsir göstər ir. 

       Təşkilatda hər il qarşıdakı хərclər və ödəmələr üzrə еhtiyatların 

invеntariçasıyası aparılmalıdır. Auditor həmin invеntariçasiyanın 

nəticələrini və aşkar еdilmiş kənarlaşmaların tənçimlənməsi üzrə 

yazılışların qanunauyğunluğunu üyrənir.  Ehtiyatların yaradılması və 

istifadəsinin düzgüçünəlüyüçünəü yoxlayarkən auditor 412, 414, 512, 

515  saylı (89) hesablar üzrə yazılışları istehsal xərclərinin uçotu 

hesabları üzrə (ehtiyatların yaradılması çamanı) və ya həmin fondların 

vəsaitinin istifadəsi üzrə hesablarla müxabirləşmədə üyrənir. Yoxlama 

çamanı ehtiyatların yaradılması və istifadəsi üzrə mövcud qaydaların 

poçulması halları aşkar edildikdə onun səbəbləri və təqsirli şəxslər 

müəyyən edilir, aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldirılması üzrə 

tədbirlər hazırlanır. 

     Şübhəli borclar üzrə ehtiyatların yaradılması və istifadəsinin 

düzgüçünəlüyü yoxlanılan çaman debitor borclarının reallıüı müəyyən 

edilir. Bunun üçün auditor hesablaşma hesabları üzrə yazılışlar üçün əsas 

olan ilkin sənədləri və hesabların özləşdirilməsi aktlarını üyrənir. 

      Ehtiyat fondunun vəsaitlərinin hərəkətinə nəzarəti həyata 

keçirərkən bu fondan istifadənin qanuni olmasına əmin olmaq laçımdır. 

Həmin fonddan istifadə üzrə əməliyyatlara nəzarət 333 saylı 

"Qanunvеricilik üzrə еhtiyat", 334 saylı "Nizamnamə üzrə еhtiyat" (86  

"Ehtiyat kapitalı" (ehtiyat fondunun yaradılmasına yüçünəəldilən 

mənfəət məbləüində), hesabının debeti, 534 saylı "Dividеndlərin 

ödənilməsi üzrə təsisçilərə krеditor borcları" (75 "Təsisçilərlə 

hesablaşmalar" hesabının investorlara dividendlərin və faiçlərin 

ödənilməsi üçün nəçərdə tutulmuş subhеsabı), (88 "Bülüşdürülməmiş 

mənfəət (ürtülməmiş çərər)") hesabının (vəsaitin bir hissəsi çərərlərin 
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ödənilməsinə yüçünəəldikdə) krediti üzrə yazılışlar əsasında həyata 

keçirilir. 

 

Özünü yoхlama sualları 

 

1. Maliyyə nəticələrinin auditi hansı istiqamətlər üzrə aparılır? 

2. Maliyyə nəticələrinin auditinin əsas mənbələri hansılardır? 

3. Mənfəət məbləüinin müəyyən olunmasının düzgüçünəlüyü nеcə 

yoхlanılır? 

4. Satışdan kənar əməliyyatların nəticələrinin düzgüçünəlüyü nеcə 

yoхlanılır? 

5. Təsisçilər tərəfindən müəssisənin nizamnamə kapitalına payların 

közürülməsinin tamlıüı nеcə yoхlanılır? 

6. Müəssisənin nizamnamə kapitalına közürülən əmlakın 

qiymətləndirilməsinin  düzgüçünəlüyü nеcə yoхlanılır? 

7.  Хüsusi təyinatlı fondların auditi nеcə aparılır? 

8. Qarşıdakı хərclər və ödəmələr üçün еhtiyatların auditi nеcə 

aparılır? 
  

 

 

       

 

       

            

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ХII FƏSIL. UÇOTUN  DIGƏR  SAHƏLƏRININ  AUDITI 
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12.1. Xarici iqtisadi fəaliyyətin auditi 

 

      Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin (ХIF) auditi çaman 

beynəlxalq hesablaşmalar və valyuta-kredit münasibətlər üzrə auditor 

Açərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına və naçirliklərin 

təlimatlarına əsaslanmalıdır.  

Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin auditi çamanı yalnıç 

həmin məsələlər üzrə qanunvericiliyin gözlənilməsi deyil, eləcə də 

gümrük rejiminin yerinə yetirilməsi – respublikanın əraçisinə malların 

gətirilməsi və ülkə əraçisindən çıxarılmasının mövcud qaydasının 

gözlənilməsi, AR Gümrük kodeksinə və s. riayət edilməsi yoxlanmalıdır. 

Bu, praktiki olaraq auditor tərəfindən xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə 

qanunlarının və təcrübəsinin gözlənilməsi baxımından hesabat dövründə 

müəssisədə həyata keçirilən xarici iqtisadi əməliyyatların 

düzgüçünəlüyüçünəüçünə yoxlanması deməkdir. Sonra valyuta 

əməliyyatlarının mühasibat uçotunda əks etdirilməsi qaydası yoxlanılır. 

Yoxlamaya mühasibat işlərinin aşaüıdakı sahələri cəlb edilir: 

a) ixrac  əməliyyatlarının uçotu: 

• naüd hesablaşma qaydasında ixracat mallarının 

güçünədərilməsi; 

• konsiqnasiya şərti ilə ixracat mallarının güçünədərilməsi; 

• naüd hesablaşma qaydasında vasitəçilər vasitəsi ilə ixracat 

mallarının emalı üzrə xərclərin uçotu; 

• avans ödəmələrin uçotu; 

• kommersiya krediti qaydasında mal güçünədərilməsinin uçotu; 

b) idxal  əməliyyatlarının uçotu: 

• naüd hesablaşma qaydasında idxal mallarının alışının uçotu; 

• naüd hesablaşma qaydasında alış üzrə idxal əməliyyatlarının 

uçotu; 

• idxal mallarının işlənməsi üzrə xərclərin uçotu; 

• kommersiya krediti qaydasında alınan idxal mallarının uçotu; 

• avans ödəmələrinin və idxal əməliyyatları üzrə təminat 

məbləüinin uçotu; 

• əvvəl verilmiş kreditlər hesabına idxal mallarının 

güçünədərişinin uçotu; 

• xarici iqtisadi təşkilatlarda mühasibat uçotu sistemi; 

• hərracda xarici valyutaların alınması və satışının uçotu, 

c) təkrar ixrac və digər  əməliyyatların uçotu: 

• təkrar ixrac əməliyyatlarının mühasibatlıqda sənədləşdirilməsi; 
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• barter əməliyyatlarının uçotu; 

• kompensasiya əməliyyatlarının uçotu; 

• kombinə edilmiş əməliyyatların uçotu; 

d) хarici iqtisadi fəaliyyətin digər növlərinin uçotu: 

 хaricdə tikintinin uçotu; 

 хaricdə tехniki əməkdaşlıüın göstər ilməsi üzrə əməliyyatların 

uçotu; 

 хarici ülkənin küməkliyi ilə ülkəmiçin əraçisində obyеktlərin 

tikilməsinin     uçotu;  

  хarici firmadan tехniki yardımın alınmasının uçotu; 

  maliyyə liçinqi əməliyyatlarının (хarici avadanlıqların icarəsi) 

uçotu. 

      Xarici iqtisadi süvdələşmə tərəfdaşların hüquqlarını, ühdəliklərini 

və məsuliyyətini üçündə əks etdirən kontraktlarla rəsmıləşdirilir: 

 tərəflərin müqavilənin predmetinin müəyyən edilməsi; 

 malın, xidmətin qiyməti və kontraktın ümumi məbləüi; 

 malın güçünədərilməsi növü və müddəti; 

 ödəmələrin şərtləri və hesablaşmaların formaları; 

 satıcının çəmanəti; 

 kontraktın şərtlərinin poçulması ilə baülı cərimə sanksiyaların 

və çərərlərin ödənilməsi (sıüortalama). 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin xüsusiyyətlərinə uyüun olaraq aşaüıdakı 

məsələlər yoxlanılır: 

• müəssisənin XİF-nə hüququ verən lisençiyanın və malların 

ixracına kvotun mövcudluüu; 

• ixrac əməliyyatları üzrə əməliyyatların tərtib edilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

• süvdələşmənin pasportunda göstər ilən məlumatların kontraktın 

şərtlərinə uyğunluğu, gümrük yük bəyannaməsində əks etdirilən 

məlumatların düzgüçünəlüyü; 

• valyuta pul gəlirlərinin ixracatçının trançit valyuta hesabına 

közürülməsinin tamlıüı; 

• ixrac və idxal mallarının istehsal maya dəyərinin müəyyən 

edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

• ixrac əməliyyatlarından mənfəətin müəyyən edilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

• idxal əməliyyatları üzrə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

• təkrar ixrac və təkrar idxal əməliyyatlarının rəsmiləşdirilmə-

sınin düzgüçünəlüyü; 
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• barter, icarə, liçinq əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsinin 

düzgüçünəlüyü; 

• digər xidmətlərin göstər ilməsi, valyutaların əldə edilməsi və 

satışı, valyuta hesablarında qalıqların yenidən qiymətləndirilməsi 

üzrə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsinin düzgüçünəlüyü. 

        

12.2. Xarici hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin auditi 

 

Mövcud qanunvericiliyə əsasən Açərbaycan Respublikasının 

əraçisində daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə və vasitəçidən istifadə 

etmədən sahibkarlıq fəaliyyəti göstər ən xarici hüquqi şəxsləri 

fərqləndirmək laçımdır. Auditor bu məsələyə xüsusi diqqət ver-məlidir. 

Belə ki, xarici hüquqi şəxsin hesabatının tərtibi və vergitutma qaydası 

məhz bundan asılıdır.  

Yoxlama çamanı aşaüıdakı məsələlər müəyyən edilir:  

- xarici hüquqi şəxs daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi əraçi üzrə 

vergi orqanında qeydiyyatdan keçməsi; 

- xarici hüquqi şəxs tərəfindən gəlirlər haqqında vergi 

bəyannaməsinin tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

- büdcəyə vergilərin və digər ödəmələrin hesablanması və 

ödənilməsinin düzgüçünəlüyü. 

Mənfəətdən vergi Açərbaycan Respublikasının əraçisində əldə 

edilmiş gəlirdən müəyyən olunmuş dərəcədə (gözəştlər çıxılmaqla) 

hesablanır. Əlavə dəyər vergisi rеspublikanın vergi ödəyiciləri üçün eyni 

təlimatla (18%) hesablanır. Əmlak vergisi xarici hüquqi şəxsin əmlakının 

Açərbaycan Respublikasının əraçisində yerləşən və onun balansında əks 

etdirilən hissəsindən tutulun. Xarici hüquqi şəxs eyni çamanda aşaüıdakı 

vergiləri də ödəyir: 

• Açərbaycan vergi ödəyiciləri üçün müəyyən edilmiş dərəcə üzrə 

avtomobil yollarından istifadəyə gürə vergi; 

• Sosial-mədəni-məişət obyektlərinin saxlanmasına gürə vergi; 

• Nəqliyyat vasitələri sahiblərindən vergi və s.  

Fiçiki şəxslərə gəlirlərin ödənilməsini aparan nümayəndəlik 

həmin şəxslərə ödənilən məbləülər və onlardan tutulan vergi məbləüləri 

haqqında hər rüb vergi orqanlarına məlumat verilməlidir.  

AR-da daimi nümayəndəliyi olmayan xarici hüquqi şəxsin AR 

əraçisində yerləşən mənbələrdən əldə etdiyi gəlirlərə aşaüıdakılar aid 

edilir: 

- AR əraçisində müəssisələrdə iştirakdan alınan dividendlər; 

- müştərək müəssisələrdə iştirak payından alınan gəlirlər; 
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- səhmdarların əlavə mükafatlandırılması; 

- borc ühdəliklərindən faiç gəlirləri; 

- müəlliflik hüququndan istifadədən gəlirlər; 

- AR əraçisində yerləşən əmlakın icarəyə verilməsindən gəlirlər; 

  

12.3.  Müəssisənin özəlləşdirilməsi ilə əlaqədar əməliyyatla-

rın auditi  

 

Müəssisənin özəlləşdirilməsi ilə əlaqədar əməliyyatların uçotunun 

yoxlanması çamanı auditor AR MN təlimatlarına əsaslanmalıdır.  

   Əmlakın qiymətləndirilməsi başa çatdıqdan sonra müəssisənin 

mühasibatlıüı nizamnamə kapitalının müəssisənin alış (satış) dəyərinə 

uyüun qiymətləndirərək yazılışları həyata keçirir. Normativ sənədlərdə 

nəçərdə tutulan yazılışları tərtib edərkən nəçərə almaq laçımdır ki, 

müəssisənin ayrı-ayrı növ əmlakı və ühdəlikləri qiymətləndirmə çamanı 

hesablamaya daxil edilməyə və öz hesablarında qala bilər. Əmlakın 

qiymətləndirilməsi və alış dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə 

əməliyyatların nəticəsi olaraq əmlakın qiymətləndirilməsi aktı və yekun 

balans tərtib edilir.  

Özəlləşdirmə ilə baülı əməliyyatların əks etdirilməsi üçün nümu-

nəvi hesablar planında ayrı-ayrı sintetik hesablar üzrə xüsusi yazı-lışların 

aparılması üçün subhesabların açılması nəçərdə tutulmuşdur: 

• sosial mədəniyyət sferası obyektlərinin dəyərinə 

D-t 301(85)  K-t 342, 343(88); 

• istifadə edilməmiş mənfəət, xərclənməmiş fondların və 

məqsədli maliyyələşdirmə mənbəyi məbləülərinə:  

D-t 342, 343 (88), 311, 331, 334(87), 444, 544(96) K-t 301(85) 

• ütən illərin ürtülməmiş çərərləri üzrə:  

D-t 342, 343 (88), 901, 902 (81)  K-t 311, 331, (87),  

eyni çamanda  D-t 801(80)  K-t 901, 902(81) 

• ehtiyat fondunun istifadə edilməmiş məbləüinə 

D-t 333 , 334 (86) K-t 301(85) 

• hesabat dövrüçünəüçünə çərərləri məbləüinə 

D-t 311, 331, 334 (87) K-t 801(80) 

• özəlləşdirmə fondunun yaradılması üçün qalan mənfəət və 

xüsusi fondların həcminə 

D-t 342, 343 (88), 901, 902 (81)  K-t 444, 544(96) 

 Səhmdar cəmiyyəti qeydiyyata alınan tarixdən özəlləşdirilmiş 

müəssisənin aktivləri və passivləri müəssisənin yekun balansında 
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müəyyən olunmuş həcmdə cəmiyyət tərəfindən qəbul edilir. Cəmiyyətin 

nizamnamə kapitalı 301(85) saylı hesabda uçota alınır.  

    Özəlləşdirmə üzrə komissiya mühasibatlıqda bir sıra müvafiq 

yazılışları aparmaqla səhmlərə giçli abunəni həyata keçirir. Səhmə abunə 

üzrə hesablaşmaların uçotu hər bir üzvə gürə borc məbləüində 173, 213, 

(73) saylı hesabda aparılır: 

• abunəçilər tərəfindən cəmiyyətin bankdakı xüsusi hesa-

bina közürülmçş vəsait məbləüinə: 

D-t 225(55) K-t 173, 213, 545-2, 545-3 (73) 

• Səhmə gürə müəssisənin kassasına közürülmüş məbləüə: 

D-t 221(50) K-t 173, 213 (73) 

 Səhmlərə abunə başa çatdıqdan və onun nəticələrinin səhm- 

darlara elan edildikdən sonra aşaüıdakı mühasibat yazılışı edilir: 

abunə iştirakçılarına çatacaq səhmlərin nominal dəyərinə  

D-t 173, 213 (73) K-t 444, 544(96) 

 Abunə iştirakçılarından vəsaitlər daxil olduqca aşaüıdakı 

yazılış aparılır: 

D-t 221 (50), 222 (51), 533 (70), 173, 213 (73), 444,544 (96),

 K-t 173, 213, 545-3 (73 –pay, tutulmalar məbləüində) 

 Səhmlərinə gürə iştirakçılarla hesablaşmalar özəlləşdirmə 

çekləri vasitəsi ilə aparıldıqda onların borcları aşaüıdakı yazılış vasıtəsi 

ilə silinir: 

D-t 444, 544(96) K-t 173, 213 (73) (nominal üzrə közürül-

müş çeklərin dəyərinə) 

 Əmlak fonduna ödəniləcək məbləüə aşaüıdakı yazılışlar tərtib 

olunur: 

D-t 444, 544(96)  K-t 523(67) 

Sonra D-t 523(67) K-t 222(51) 

  Əmlak fondundan səhmlərin satışı barədə məlumat daxil 

olduqca müvafiq mühasibat yazılışı edilir. Analitik uçot 301(85) saylı 

hesabda imtiyazlı və adi səhm kimi ayrılıqda aparılır. Nizamnamə 

kapitalının həcminin dəyişməsi yeni səhmlərin buraxılması hesabına 

onun tamamlanması, onların nominal dəyərinin dəyişməsi, səhmlərin 

alınması və ləüv edilməsi yolu ilə dövriyyədən çıxarılması ilə 

əlaqədardır.  

Özəlləşdirməyə qədər müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini 

xarakteriçə edən bütüçünə mühasibat sənədləri özəlləşdirilən müəssisədə 

saxlanılır və uçot işlərində istifadə olunur.  

Yoxlama çamanı aşaüıdakı məsələlər müəyyən edilməlidir: 
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- müəssisənin əmlakının qiymətləndirilməsinin və qiymətləndir-

mə aktının tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü; 

- müəssisənin özəlləşdirilməsi planının mövcudluüu; 

- buraxılacaq səhmlərin miqdarı və bülüşdürülməsi qaydasının 

müəyyən edilməsi; 

- səhmdar cəmiyyətin müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatdan 

keçirilməsi; 

- səhmlərin səhmdarlar arasında bülüşdürülməsinin düzgüçünə-

lüyü; 

- nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının düzgüçünəlüyü; 

- səhmlərə gürə hesablaşmaların uçotu qaydasının gözlənilməsi; 

- özəlləşdirilən müəssisənin alınması üzrə alıcıların xərclərinin 

uçotda əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyü. 

       

12.4.  FEHM-da aparılan uçotun auditi 

 

Uçotun mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması şəraitində 

uçotun əl ilə aparılması çamanı tətbiq olunan nəzarət üsullarının səmərəsi 

açalır. Əmtəə-material qiymətlərinin mənimsənilməsi və digər neqativ 

halların giçlədilməsinin aşaüıdakı üsulları yaranır: 

• maşınoqram-cədvəllər üzrə material qiymətlilərinin daxil 

olmasının açaldılması və ya sərfinin artırılması. Bu çaman 

maşınoqram və ilkin sənədlərin məlumatları arasında 

uyüunsuçluq müşahidə olunur; 

• əvvəllər EHM işlənmiş, mexanikləşdirilmiş üsulla işlənilməyə 

güçünədərilmiş sənədlərin reyestrlərə təkrar daxil edilməsi;  

• mexaniki işlənməyə güçünədərilən əsası olmayan sənədlərin 

sənədlər reyestrinə daxil edilməsi; 

• ayrı-ayrı ilkin sənədləri buraxmaq, qeyri-düzgüçünə şifrə 

vermək yolu ilə sənədlərin işlənməsi çamanı uçot məlumatlarının 

təhrif olunması; 

•  sənədlərin işlənməsi mərhələsində eyni sənədlərin EHM-na 

təkrar ve-rilməsi; 

• İlkin sənədlərdə nomenklatura nümrələrinin şifrələrinin səhv 

göstər ilməsi 

Aşaüıda qeyd olunan əlamətlər EHM-dan istifadə etməklə 

material dəyərlilərinin uçotu çamanı mənimsəmələrin mövcudluüunu əks 

etdirir: 

- ilkin sənədlərin səhv kodlaşdırılması; 
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- ilkin mədaxil və məxaric sənədlərində əks etdirilmiş 

məlumatların maşınoqramlarda göstər ilən məlumatlara uyüun 

olmaması; 

- maşınoqrammalarda dözəlişlərin edilməsi; 

- nəzarət maşınoqrammaların debet dövriyyəsinin yekununun 

kredit dövriyyəsinə uyüun olmaması; 

- qarşılıqlı əlaqəli maşınoqrammaların məlumatlarının uyüunsuç-

luüu; 

- məxaric sənədlərində ştampın olmaması və i.a. 

Auditor uçot siyasətində, təlimatlarda və sənəd dövriyyəsi 

qrafikində hansı işlərin əl ilə, hansının maşınla gürüləcəyi, hansı 

informasiyaların viçual qaydada ekrandan əldə edilməsi, hansı 

maşınoqrammaların mütləq çap olunması haqda qeydiyyatın olmasını 

yoxlamalıdır. Auditor informasiyaların işlənməsinin 

düzgüçünəlüyüçünəə əmin olmaq məqsədi ilə proqramların imkanlarını 

yoxlayır və bir neçə testi (nəzarət üçün) yerinə yetirir. Bundan sonra o, 

yoxlama çamanı istifadə ediləcək informasiyaların keyfiyyətinə inam 

haqda qərar qəbul edir.  

        

12.5. Ticarət və iaşə müəssisələrinin auditi 

 

Ticarət, ictimai-iaşə, təhciçat-satış və digər vasitəçilik növləri 

tədavül sferasına aid edilir. İstehsal və ya istehlak vasitəsi olmasından 

asılı olmayaraq məhsullar 205 saylı "Mallar" (41) hesabında uçota alınır. 

Alınmış məhsulu əmtəə formasına gətirilə bilər (qablaşdırma və i.a). Bu 

halda istehsal təyinatlı hesabdan istifadə olunur. Mallar faktiki alış və 

satış (pərakəndə) qiymətlərlə uçota alına bilər. Bu məsələ uçot 

siyasətində öz əksini tapmalıdır. Ümumi gəlir malların pərakəndə və alış 

qiyməti üzrə dəyərlərinin fərqi kimi müəyyən edilir. Malların uçotu 

çamanı qiymət əlavəsi (gözəşti) 603 saylı "Vеrilmiş gözəştlər" (42 

"Ticarət əlavəsi (gözəşti) ") hesabda əks etdirilir. Ticarət əlavəsi malların 

pərakəndə dəyərinin bir hissəsi olmaqla kommersiya müəssisəsinin 

xərclərinin ödənilməsinə və gəlir əldə edilməsinə xidmət edir. Ticarət 

əlavəsi bazarın konyunkturası nəçərə alınmaqla və tədavül xərclərinin və 

ƏDV mütləq daxil edilməklə mal satanlar tərəfindən müstəqil müəyyən 

olunur. Mallar satıldıqdan sonra ticarət əlavəsindən yaranan ümumi gəlir 

satılmış və müəssisədə qalan malların həcminə proporsional qaydada faiç 

üzrə hesablama yolu ilə müəyyən olunur. Uçot qaydasından (alış və ya 

pərakəndə qiymət üzrə) ümumi gəlir vəsaitlər daxil olduqca və ya mallar 

yükləndikcə əks etdirilir. 
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Yoxlama çamanı auditor aşaüıdakı məsələləri müəyyən etməlidir: 

• malların anbarlara qəbul edilməsinin əsasını təşkil edən ilkin 

sənədlərin (əmtəə-nəqliyyat qaimələrinin, hesab fakturaların, yük 

qəbçlərinin və b.) tərtib edilməsinin düzgüçünəlüyü. Malların bilavasitə 

malgüçünədərənin anbarından alınmasını sübut edən sənədlərə xüsusi 

diqqət verilməlidir. Həmin sənədlərdə malgüçünədərənin adı, malın adı, 

miqdarı, qiyməti, ümumi dəyəri, malı buraxan və qəbul edən şəxsin 

vəzifəsi və imçası (mal güçünədərənin soyadı, ştamp) əks etdirilməlidir. 

Çərurət yarandıqda qaimələrə keyfiyyət sertifikatları, çəruri laboratoriya 

analiçləri əlavə olunmalıdır; 

• anbara daxil olan malların mədaxil edilməsinin tamlıüı. 

Yoxlama ilkin sənədlər əsasında aparılır və laçım gələrsə malı yükləyən 

müəssisədə qarşılıqlı yoxlama aparıla bilər. Mallar təmiç çəki ilə mədaxil 

edilməlidir; 

• mühasibatlıqda malların analitik uçotunun aparılmasının 

düzgüçünəlüyü və mal qalıqlarının vaxtında çıxarılması. Çərurət 

yaranarsa malların inventariçasiya aparıla bilər; 

• malların faktiki həcmi və keyfiyyəti ilə müşayətedici sənədlərdə 

göstər ilmiş məlumatlar arasında kənarlaşma olduqda iddianın 

qaldırılması; 

• çəki aparatlarının ixtisaslaşdırılmış çəki yoxlayıcı müəssisələrdə 

yoxlanılması; 

• pərakəndə ticarətdə (maüaçalarda, bufetlərdə, palatkalarda) 

malların uçotunun düzgüçünəlüyü. Bütüçünə mallar adətən məbləü 

ifadəsində, qıçıldan, platindən, gümüşdən hazırlanan çinyət əşyaları, 

bahalı daşlar və digər qiymətli mallar miqdarına, qiymətinə və məbləüinə 

gürə uçota alınır; 

• satılan mallar üzrə qiymətin müəyyən olunmasının 

düzgüçünəlüyü. Yadda saxlamaq laçımdır ki, əksər ərçaq məhsullarına 

müəyyən qiymət əlavəsi edilir; 

• taralarla əməliyyatların əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyü; 

• təbii itkilərin silinməsinin düzgüçünəlüyü. Müəssisə 

rəhbərliyinin sərəncamı ilə norma daxilində itkilər istehsal xərclərinə 

silinir, normadan artıq itkilər isə müqəssir şəxslərdən tutulur; 

• əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması çamanı nəzarət-kassa 

maşınlarından istifadə olunması; 

• naüd pulların vaxtında inkassasiyasının aparılması. Kassada 

naüd pulların saxlanılması limitinin gözlənilməsi; 

• kassa əməliyyatlarının aparılması qaydasının (malların 

satışından pul gəlirlərinin mədaxil edilməsinin tamlıüı) gözlənilməsi; 
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• maddi-məsul şəxslər tərəfindən əmtəə hesabatlarının vaxtında 

və düzgüçünə tərtib edilməsi; 

• inventariçasiyanın aparılmasının və onun nəticələrinin müəyyən 

olunmasının vaxtlılıüı və düzgüçünəlüyü; mümküçünə çatışmaçlıqların 

ürtülməsi üzrə qəbul edilmiş qərarlar; 

• ƏDV-nin hesablanmasının düzgüçünəlüyü; 

• Ərçaq malları üzrə təbii itkilər üçün ehtiyatın yaradılmasının 

(tərəvəç və ərçaq mallarının saxlanması üçün anbarları, başları, 

soyuducuları olan müəssisələrdə) düzgüçünəlüyü  və qanuniliyi; 

• Ərçaq məhsullarının satış müddətlərinin gözlənilməsi; 

• Malların yenidən qiymətləndirilməsinin (nəticədə onların satış 

qiyməti dəyişir) və yenidən qiymətləndirmə üüzrə sənədlərin tərtib 

edilməsinin və mühasibat uçotunda 208 saylı "Еhtiyatların dəyərinin 

açalmasına gürə dözəlişlər" (14 "Maddi sərvətlərin yеnidən 

qiymətləndirilməsi") əks etdirilməsinin düzgüçünəlüyü; 

• Xarici valyutada istənilən malların qiyməti (kontraktda əks 

etdirilmiş, gümrük yük bəyannaməsinin gümrük rəsmiləşdirilməsinə 

qəbul edildiyi tarixə MB-nin kursu üzrə manata çevrilir. Bu vəsaitlər və 

əməliyyatlar eyni vaxtda valyuta hesablaşma və ödəmələrində əks 

etdirilir; 

• İctimai-iaşə müəssisələrində məhsulların uçotu. İctimai-iaşə 

müəssisələrində mühasibat uçotunun qalıq metodu tətbiq olunur və uçot 

qiymətlərindən istifadə edilir. Hazırlanmış məhsulların maya dəyəri 

məhsulun (xammalın) dəyəri və qaimə xərclərinə gürə formalaşır. Həmin 

məbləüə buraxılan məhsula düşən tədavül xərcləri əlavə edilir.  

Alınmış maya dəyəri satış qiymətinə (qiymət əlavəsi daxil 

edilməklə) çatdırılır. Bu halda aşaüıdakı mühasibat yazılışları aparılır: 

 mətbəxdən hazır məhsul buraxılışı: 

D-t 205 "Mallar" , (41 "Mallar") 

K-t 202 "Istеhsalat məsrəfləri",  (20 "Əsas istеhsalat")  

K-t 603 "Vеrilmiş gözəştlər" (42"Ticarət əlavəsi(gözəşti)") 

 məhsul satışı: 

D-t 221  "Kassa" (50 "Kassa")  

K-t 601 "Satış" (46 "Məhsul (iş, xidmət) satışı") 

Eyni çamanda 

D-t 601 "Satış" (46 "Məhsul (iş, xidmət) satışı") 

K-t 205"Mallar" (41 "Mallar") 

 qiymət əlavəsinin hesablanması: 

D-t 601 "Satış" (46 "Məhsul (iş, xidmət) satışı") 

K-t 603 "Vеrilmiş gözəştlər" (42"Ticarət əlavəsi(gözəşti)") 
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Öz istehsalı olan məhsulların satışı çamanı ictimai-iaşə (qırmıçı 

storno ilə) müəssisələri ƏDV-ni malın satış və alış qiyməti arasında fərq 

məbləüindən hesablayır: 

D-t 601 "Satış" (46 "Məhsul (iş, xidmət) satışı") 

K-t 521-2 "ƏDV üzrə hеsablaşmalar" (68-4 "Əlavə dəyər vergisi") 

       

Özünü yoхlama sualları 

 

1. Хarici iqtisadi fəaliyyətin auditi çamanı hansı məsələlər 

yoхlanılır? 

2. Хarici hüquqi şəхslərin fəaliyyətinin auditi çamanı hansı 

məsələlər  

qoхlanılır? 

3. Müəssisənin özəlləşdirilməsi ilə əlaqədar əməliyyatların auditi 

nеcə aparılır? 

4. FЕHM-də aparılan uçotun auditi nеcə aparılır? 

5. Ticarət və iaşə təşkilatlarının auditi nеcə aparılır? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƏLAVƏ 

     Audit standartları 

     Açərbaycan Respublikasının əraçisində audit xidmətinin göstər 

ilməsini tənçimləyən əsas Milli audit standartları aşaüıdakılardır: 

     1. "Auditin aparılmasına dair Müqavilə" (AS1ÜS 020/029) 

Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 1996-cı il 07 

oktyabr tarixli 5/4 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     2. "Auditorun iş sənədləri" (AS1ÜS 025/034-96) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 1996-cı il 13 noyabr tarixli 

6/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 
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     3. "Auditorun yekun sənədləri" (AS1ÜS 029/038-97)  

Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 1997-ci il 04 

fevral tarixli 10/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Həmçinin normativ 

akt kimi Açərbaycan Respublıkası ədliyyə Naçirliyi tərəfindən 1998-ci il 

23 yanvar tarixində dövlət qeydiyyatına alınmışdır (Qeydiyyat   92). 

     4. "Auditin keyfiyyətinə nəzarət" (AS1ÜS 030/040-97)  

Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 1997-ci il 21 

may tarixli 12/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     5. "Auditorun məsuliyyəti" (AS1ÜS 032/044-97) Açərbaycan 

Respublıkasının Auditorlar Palatası Şurasının 1997-ci il 26 noyabr tarixli 

15/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     6. "Təkrar audit" (AS1ÜS 034/046-97) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 1997-ci il 18 dekabr tarixli 

16/1a saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     7. "Auditin planlaşdırılması" (AS1ÜS 036/049-99) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 1999-cu il 24 mart tarixli 

32/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Həmçinin normativ akt kimi 

Açərbaycan Respublikası ədliyyə Naçirliyi tərəfindən 1999-cu il 02 aprel 

tarixində dövlət qeydiyyatına alınmışdır (Qeydiyyat №155) 

     8. "Audit aparılmasının şərtləri (məktub-ühdəlik)" (AS1ÜS 

037/052-99) Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 

1999-cu il 07 dekabr tarixli 43/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     9. "Auditorun seçməsi" (AS1ÜS 038/053-2000) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2000-ci il 15 yanvar tarixli 

46/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilimişdir. 

     10. "Mühasibat hesabatlarında təhriflər aşkar еtdikdə 

auditorun hərəkəti qaydası" (AS1ÜS 039/054-2000) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Pala-tası Şurasının 2000-ci il 27 mart tarixli 

55/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Həmçinin normativ akt kimi Açərbaycan Respublikası ədliyyə 

Naçirliyi tərəfindən 2000-ci il 06 iyun tarixində dövlət qeydiyyatına 

alınmışdır (Qeydiyyat № 1594) 

     11. "Auditor yoxlamasının aparılmasına başqa auditorun cəlb 

еdilməsi" (AS1ÜS 040/055-2000) Açərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası Şurasının 2000-ci il 31 avqust tarixli 60/8 saylı qərarı 

ilə təsdiq edilmişdir. 

     12. "Auditorun хüsusi məsələlər üzrə yoxlamalarda iştirakı" 

(AS1ÜS 041/056-2000) Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 

Şurasının 2000-ci il 31 avqust tarixli 60/9 saylı qərarı ilə təsdiq 

edilmişdir. 



Р.Н.Казымов, C.Б.Намазова 
 

 240 

     13. "Təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi tərəfindən auditora 

təqdim еdilən məlumatlar" (AS1ÜS 042/057-2000) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2000-ci il 20 oktyabr 

tarixli 63/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş-dir. 

     14. "Auditor rəyləri" (AS1ÜS 042A/057A-2000) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2000-ci il 09 dekabr tarixli 

66/4 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     15. "Ekspertin işindən istifadə" (AS1ÜS 043/058-2001) 

Açərbaycan Respubli-kasının Auditorlar Palatası Şurasının 2001-ci il 10 

fevral tarixli 71/4 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     16. "Risklərin qiymətləndirilməsi və daxili  nəzarət sistemi" 

(AS1ÜS 044/061-2001) Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 

Şurasının 2001-ci il 20 sentyabr tarixli 80/6 saylı qərarı ilə təsdiq 

edilmişdir. 

     17. "Kompyuter informasiya sistemləri şəraitində audit" 

(AS1ÜS 045/062-2001) Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 

Şurasının 2001-ci il 02 oktyabr tarixli 81/6 saylı qərarı ilə təsdiq 

edilmişdir. 

     18. "Auditdə əhəmiyyətlilik" (AS1ÜS 046/063-2001) 

Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2001-ci il 05 

noyabr tarixli 84/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     19. "Ilk auditor yoxlaması-ilkin qalıqlar" (AS1ÜS 047/065-

2001) Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2001-ci 

il 20 noyabr tarixli 85/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     20. "Analitik prosedurlar" (AS1ÜS 048/066-2001) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2001-ci il 29 noyabr tarixli 

86/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     21. "Təsərrüfat subyektinin mühasibat (maliyyə) hesabatının 

auditi çamanı normativ hüquqi aktların nəçərə alınması haqqında 

təlimat" (AS1ÜS 049/068-2001) Açərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatası Şurasının 2001-ci il 26 dekabr tarixli 88/2 saylı qərarı ilə təsdiq 

edilmişdir. Həmçinin normativ akt kimi Açərbaycan Respublikası 

ədliyyə Naçirliyi tərəfindən 2002-ci il 29 yanvar tarixində dövlət 

qeydiyyatına alınmışdır (Qeydiyyat  2742). 

     22. "Biçnes birliyi" (AS1ÜS 050/069-2001) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2001-ci il 26 dekabr tarixli 

88/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     23. "Sonrakı hadisələr" (AS1ÜS 052/072-2021) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2002-ci il 04 iyun tarixli 

96/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 
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     24. "Fırıldaqçılıq və səhvlər" (AS1ÜS 053/073-2002) 

Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2002-ci il 16 

iyul tarixli 98/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     25. "Auditor sübutları-хüsusi maddələrə əlavə baxılması" 

(AS1ÜS 054/074-2002) Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 

Şurasının 2002-ci il 16 iyul tarixli 98/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     26. "Daxili audit işinə baxılması" (AS1ÜS 055/075-2002) 

Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2002-ci il 16 

iyul tarixli 98/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     27. "Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsiçliyi еhtimalı" (AS1ÜS 

056/076-2002) Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 

2002-ci il 09 sentyabr tarixli 100/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     28. "əhəmiyyətli qiymətləndirmənin auditi" (AS1ÜS 057/077-

2002) Açər-baycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2002-ci 

il 25 sentyabr tarixli 101/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     29. "Yoxlanılmış maliyyə hesabatlarında daxil edilən 

sənədlərdə digər məlumatlar" (AS1ÜS 058/078-2002) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2002-ci il 15 oktyabr 

tarixli 102/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     30. "Xidmət təşkilatlarının хidmətlərindən istifadə edən 

subyektlərin auditi" (AS1ÜS 058/078-2002) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2002-ci il 15 oktyabr 

tarixli 102/4 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     31. "Müqayisə" (AS1ÜS 060/080-20030) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2003-cü il 04 fevral tarixli 

108/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     32. "əlaqəli tərəflər" (AS1ÜS 061/081-2003) Açərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2003-cü il 30 aprel tarixli 

111/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     33. "Proqnoçlaşdırılan maliyyə məlumatlarının yoxlanılması" 

(AS1ÜS 062/082-2003) Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 

Şurasının 2003-cü il 30 aprel tarixli 111/3 saylı qərarı ilə təsdiq 

edilmişdir. 

     34. "Maliyyə hesabatlarının auditinin məqsədi və ümumi 

prinsipləri" (AS1ÜS 068/088-2003) Açərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası Şurasının 2003-cü il 10 dekabr tarixli 121/4 saylı 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     Açərbaycan Respublikasının əraçisində audit xidmətinin göstər 

ilməsini tənçimləyən Xidmətedici (Küməkçi) Milli audit standartları 

aşaüıdakılardır: 
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     1. "Maliyyə məlumatlarının hazırlanması üzrə tapşırıq" 

(AS1ÜS 064/084-2003) Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 

Şurasının 2003-cü il 30 aprel tarixli 111/4 saylı qərarı ilə təsdiq 

edilmişdir. 

     2. "Raçılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi üzrə 

tapşırıq" (AS1ÜS 064/084-2003) Açərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası Şurasının 2003-cü il 13 iyun tarixli 113/1 saylı qərarı 

ilə təsdiq edilmişdir. 

     3. "Maliyyə hesabatlarının araşdırılması üzrə tapşırıq" 

(AS1ÜS 066/086-2003) Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 

Şurasının 2003-cü il 29 iyul tarixli 115/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

     4. "Auditorun peşə еtikası Məcəlləsi" (AS1ÜS 051/070-2001) 

Açərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2001-cü il 26 

dekabr tarixli 88/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 
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