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lərin işlenib hazırlanması, tədris edilməsi vacİbdİr. Bu baxımdan dərslik mühüm əhəmiy-
yət kəsb edir. 

Derslikde auditin nəzəri, təşkilati-praktİki, metodoloji prinsipleri şerh edilməkle 
yanaşı, ilk dəfə olaraq auditdə maliyye tehlilinin metodİkası və saheler auditinin təşkili-
nin spesifik xüsusiyyətləri verilmişdir. 

Dərsfik iqtisadyonümlü ixtisasiar iizre tehsil alan tələbələr, magİstrlər, aspirantlar 
müollimler, mühasiblər, iqtisadçılar, auditorlar ve maliyyə, vergi sisteminde işleyənləı 
üçüıı nəzərdə tutulmuşdur. 

06050İQtX)0-01 
0 9 1 - 2 0 0 7 

© Abbasov İ.M., 200 
© Bakı Biznes Universiteti, 200 





4 

və İkinci bölmesinde auditin nezəri ve ümumi metodoloji məsələleri, o 
cümlədən predmeti, metodu, inkişaf tarixi, idareetme fiııjksiyası, idarəetmə 
elementləri ilə qarşılıqlı münasibəti, teşkili prinsipləri, apanlma texnikası, 
auditin standartlan, auditin delil-sübutlan ve audit fəaliyyətinin normativ 
hüquqi bazasmın geniş şərhi verilmişdir. Bu bölmelerde hemçinin audit 
fəaliyyəti ilə bağlı olan bir sıra təşkilati məsələlər də - auditin yekun 
sənediəri, yoxlama-ekspertiza işinin neticelerinin qiymətləndirilməsi və 
resmileşdirilmesi qaydalan da verilmişdir. 

Dərsliyin üçüncü bölməsi istehsal-maliyye fəaliyyətinin və ayn-ayn 
təsərrüfat əməliyyatlarınm audit yoxlama-ekspeıtizası metodikasına, yoxla-
ma-prosedur qaydalanna həsr edilmişdir. 

Dərsliyİn bu bölməsi 12 fəsildən İbaret olmaqla pul vəsaitləri və qiy-
mətli kağızlar üzrə əmeliyyatlann, əsas vəsaitlərin və qeyri-maddİ aktivlə-
rin, mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlannın, məhsul istehsalı və 
onlara çəkilen məsreflerin, əmək haqqx, emək ödenişləri üzrə hesablaşma-
lann, malsatan-podratçılar ve digər hesablaşmalara dair eməliyyatlann 
yoxlama metodikası verilmişdir. Bu bölmede hemçinin kredit-ssuda əmə-
liyyatlan, investisiya qoyuluşlan və xarici iqtisadi fealiyyetin audit yox-
laması, satış və satışdan əldə edilən gəlirin maliyyə nəticələrinə təsirinin 
ekspertiza edilməsi qaydalan ve audit qiymətləndirmə metodikası verilmiş-
dir. 

Derslikdə teserrüfat-maliyye emeliyyatlarımn ayn-ayn sahelər üzrə 
ümumilikde ve bu sahələrin spesifık xüsusiyyetlərinə yanaşma formala-
nmn dəqiq mexanizmləri de öz əksini tapmışdır. 

Dərsliyin dördüncü bölməsİ maliyyə nəticələrinin audit qiymətlen-
dirilmesi və auditdə maliyye təhlilinİn esas prinsiplərinə həsr edilmişdir. 

Derslikdə İlk dəfə olaraq maliyye nətieələrinin auditinin qiymətlən-
dirilməsi metodikası ilə yanaşı audit fəaliyyətində maliyye tehlilinin tetbi-
qi formalan, mexanizmləri və üsullan verilmişdir. Bu da öz növbesinde 
müstəqil Azərbaycan Respublikasında audit fəaliyyətində beynəlxalq stan-
dartlara cavab veren mütexəssis-kadrlann hazırlanmasmda əhəmiyyətli rol 
oynayacaqdır. 

Dersliyin sonuncu - beşinci bölməsi sahələr auditinin və təsərrüfatda-
xİli auditin spesifik xüsusiyyətləri və ümumi metodoloji aspektlərin şərhi-
ne həsr edilmişdir, 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdİkden sonra audit fəaliy-
yəti sahəsinde Azərbaycan dilində nəşr olunan bu derslikdə ilk dəfə olaraq 
audit fealiyyeti ilə bağh olan nəzeri, praktiki, ümumi metodoloji məse-
ləlerin belə dərinlikləri ile hərterəfli şərhinin mühasibat ııçotu və audit 
sahesində yeni iqtisadi tələbləre cavab veren müasir təfekkürə malik mütə-
xəssis-kadrlann hazırlanmasında əhemiyyetli rol oynayacağına ümid edirik. 
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I FƏSİL. AUDtTİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

1.1. Auditin mahivyəti, məqsəd və vəzifəiəri 

Bazar iqtisadiyyatına keçid, mülkiyyət üzərində dövlət inhisannın qis-
mən və tamamilə məhdudlaşması vo çoxukladlı təsərrüfatçıhq fəaliyyətinə 
meydan verilməsi bütovlükdo iqtisadi idaroetmonin yenidən qurulmasını 
təlob edir. Çünki istehsal münasibətlorinin və onun əsasını təşkil edən miil-
kiyyət münasibətlorinin dəyişmosi, yeni bölgü mexanizminin tətbiqi mər-
kəzi idarəetmə orqanlarının fünksiyalannı xeylİ məhdudlaşdınr. Bununla 
olaqədar olaraq idarəetmənin əsas elementləri olan planlaşdmna, uçot və 
xüsusilo nəzarətin funksiyasının tosərrüfatdaxili ohomiyyəti qat-qat artır. 
Əgər planlı təsorrüfat sİsteminde lıər şey morkozi plana bağlı idisə, bu gün 
həm dövlət, həm do qeyri-dövlət təsorrüfat bötmələrində istehsal tələb və 
təklif osasmda qurulur. Lakin bu ümumiyyətlə, planlaşdırmadan imtina 
etmək kimi qiymətləndirilə bilməz. Əksino, planlaşdırma hər bir təsorrüfat 
və fırma üçün əsl idarəetmə fuııksiyasına çevrilməlidir. Əvvəllor plan 
göstoriciləri mərkəzdən verilirdi və direktiv xarakter daşıyırdı. Təsərrüfat 
rəhbəri sadəcə olaraq plan tapşınqiannı kor-koranə yerinə yetirməklo 
məşğul idi. İndi hər bir təsərrüfat rəhbəri homin göstoriciləri biznes-plan 
esasmda özü müəyyənləşdirir. Çünki təşkilata rəhborlik edon şoxs müm-
kün qədər yüksek monfoət əldo etməkdə bilavasitə maraqlıdır və bunun 
üçün məsuliyyot daşıyır. Buna görə də o, məhsulun istehsalına son dorocə 
qayğı ilə yanaşmalıdır. Müasir rəhbər nəinki planlaşdırmanı dərindən 
öyrənməli, hem do onu gündəlik işdə tətbiq etməyi bacarmalıdır. 

İqtisadi idarəetmənin ən vacib elementlərindən sayılan uçot vo nəza-
rət bazar iqtisadiyyatı münasibotlərində daha aktual xarakter daştyır. Hər 
bir iş adamı biznes fəaliyyətində bunlarla daim rastİaşır. Bazar iqtisadiyyatı 
münasibotlərində təsərrüfat əməliyyatları üzrə dəqiq uçotun və ciddi nəza-
rət sisteminin qurulması tələb olunur. Belə ki, inzİbati qaydada tətbiq edi-
lən ümumi nəzarətdən imtina etməyə səy edən hər bir fırma və təsərrüfat 
rəhbəri sorbəst təsorrüfatçılıq şəraitində ayrı-aynhqda təsərrüfatdaxili İda-
rəetmə nozarətindən səmərəli istifadə etmək yollarını axtanr. Bu zaman 
uçot və hesabat məlumatlannın öyrənihnəsi, balans rəqəmlərindən istifadə 
edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə şəraitdə audit xidmətinə isti-
nad edilməsi vacibdir. Mərkəzi idarəetmə funksiyasmm tədricən aşağı və 
orta idarəetmə korpusuna verilməsi mürəkkəb şoraitdən baş çıxarnıaq, eh-
tiyatları sofərbər etmək, elmi-texnıki tərəqqinin son nailiyyətlərini tətbiq 
etməklo istehsah səmərəli təşkil ctmək üçün çevik tədbiriər işləyib hazırla-
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mağı tələb edir. Əks halda rəqabətə tab gətirmək mümkün olmaz və fmna 
müflısləşərək iflasa uğraya bilər. Göründüyü kimi bazar münasibətləri hər 
bir təsərrüfat prosesinə incəliklə yanaşmağı, bu proseslərə təsir edən mənfı 
vo müsbət amillərin optimalhğınm müəyyən olunmasını tələb edir. Burada 
da təkcə idarəedicinin bilik və bacarığı kifayət deyildir. Bu kimi mühüm 
məsələlorin həllində aııditin köməyinə böyük ehtiyac vardır. 

Ümumiyyətlə, audit fəaliyyətinin zəruriliyi bir sıra nəzəri prinsiplərə 
əsaslanır və dərin kökləro malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, müstəqil sa-
hibkarlığa malik olan fırma və şİrkətlərin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyotinə 
birbaşa dövlət nəzarəti məhduddur. Çünki qeyri-dövlət müəssisələrində 
təsərrüfat-maiiyyə fəaliyyətino birbaşa nəzarət və müdaxilə edilmosi yol-
verilməzdir. Lakin dövlət, onun qərarlannın və qanunverici normativ sə-
nədlərdən irəli gələn tələblərin yerinə yetirilməsində, müəssisəlorin təsər-
rüfat-maliyyə fəaliyyətində yol verilən cinayət tərkibli maliyyə pozuntula-
rmm vaxtmda aşkar edilməsində maraqhdır. Digər tərəfdən, qeyd etdiyi-
miz kimi dÖvlət müstəqil təsərrüfatlarm maüyyə işiəriııə birbaşa nəzarət 
və müdaxilə etmək imkanından məhrumdur. Belə şəraitdə üçüncü şəxsin 
və ya tərəfın audit xidmətinə ehtiyacı duyulur. Bir sozlə, azad bazar iqtisa-
diyyatında dövlətlə sahibkar arasmda, sahibkarla idarəedici (menecer) ara-
sında təsərrüfat-maliyyo prosesi üzrə etibar və məsuliyyət qarantı olmalıdır 
ki, bu mosul işin də, yalnız audit vasitəsilə icra edilməsi mümkündür. Sa-
hibkann sərəncammda olan vəsait vo mülkiyyət bir çox hallarda kənar şəxs 
(menecer) torəfındən idarə olunur. Ona görə də təsərrüfat-maliyyə prose-
sinə mütəmadi nəzarət edilməsinə ehtiyac duyulur. Bu nəzarət funksiyası 
da əksər hallarda audit xidməti vasitəsilə icra editir, 

Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərində istehsalın yüksək səviyyədə təş-
kİli, yeni texnologiyanm əldə edilməsi və tətbiqi, istehsalın genişləndiril-
məsi və təkmilləşdiritməsində vacib amillərdən biri xarici əlaqəiərin yara-
dılması, inkişaf etmiş Ölkələrin qabaqcıl fırma və şirkətləri ilə birgə fəaliy-
yət əməkdaşlığmm müəyyənləşdİrilməsidir. Sahibkar bu fəaliyyət forma-
lannı müəyyənləşdirən zaman hər şeydən əvvəl tərəf-müqabilinin maliyyə 
və texniki imkanları ilə maraqianmah və onu öyrənməlidir. Bunun üçün o, 
dəqiq İnformasiyaya malik olmalıdır. Daha doğrusu, tərəf-müqabilinin ma-
liyyə hesabatı təhlil edilməli, mənfəətin müvafıq dövrdə həcmi, onun mən-
bələri, istehsal edilən məhsulun çeşidi, növü, mehsulun daxili və xarici 
bazarda yeri, rəqabət qabiliyyəti, perspektiv inkişafı və digər texniki-iqti-
sadi göstəriciləri dərindən kompleks şəkildə araşdınlmah və optimal va-
riantlar müəyyənləşdiriiməlidir. Bu kimi mühüm və vacib məsələnin həlii 
xüsusi analitik qruplarm fəaliyyəti iiə yanaşı, audit xidmətinin köməyi va-
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sitəsilə də əldo edilə bilər. Müstəqil ekspert hüququna və keyfıyyətinə 
malik olan audit xidməti müvafiq test sistemindən istifadə etməklə, tərəf-
müqabiiinin texniki-iqtisadi vəziyyəti haqqmda maraqlı tərəflər üçün ekspert 
arayışı təqdim edo bilər. Maraqh işgüzar tərəflərin mənafeyini təmin edən 
audit (ekspert) yekun arayışmm hazırlanmasmda müxtəlif test sistemindən 
və yoxlama metodologiyasmdan istifadə edİr. Bu vo ya digər sistemin tət-
biqi, yaxud onun elementlərindən istifado edilməsi verilən sifarişdən, tə-
rəflərin maraq dairəsindən asıhdır. 

İstehsahn səmərəli təşkilində vacib şərtlərdən biri də rəqabət qabiliy-
yətli məhsul istehsalında ehtiyatlann səfərbor edilməsi və onların optimal 
olaqələndirilməsidir. Bu mühüm problemin həlli üçün bır çox fırma və şir-
kətlərdə xüsusi analitik qruplar fəaliyyət göstərir. Lakin ehtiyatlardan so-
mərəli istifadonm qiymətləndirilməsində audit nəticələrino istinad edil-
məsi daha böyük səmərə verə bİlər. 

Təcrübə göstərir ki, təsərrüfat-maliyyə prosesində əldə edilən uğurlar 
bir çox hallarda elm və texnikamn son nailiyyətlərinin istehsala vaxtmda 
tətbiqi ilə bağlıdır. Belə ki, yeni növ məhsul, məhsuidarlıq, məsrəflərin mi-
nimum həddə çatdırılması, mənfəətin artırılması yeni texnika və texnologi-
ya ilo bağhdır. Yeni texnika-texnologiyanın hazırlanması və yaxud əldə 
ediiməsi, qabaqcıl təcrübənin tətbiqi bir çox amillərlə, o cümlədən kapital 
yığımı, mütəxəssislərin təhsil səviyyəsi, əməyin elmi təşkili və digər so-
sial-iqtisadi amillərtə də əlaqədardır. Ona görə də bu və ya digor texnika 
və texnologiya ahnmazdan əvvəl bütün proseslərin audit tərəfmdən öyrə-
niiməsi, qiymətləndirilməsi vacibdir. 

Yuxanda qeyd etdiyimiz bu və ya digər prinsipial məsələlər audit fəa-
liyyətinin əsas məzmununu təşkii edir və onun bir obyektiv zərurət kimi 
meydana çıxmasını şərtləşdirir. Hazırda audit bir iqtisadi kateqoriya kimi 
idaroetmə sisteminə daxil olmuşdur. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, auditin 
dorin tarixi kökləri olsa da, onun nəzəri əsasları - predmeti, obyekti, istiqa-
mətləri, təşkili formaları və apanlma texnikası elmi cəhətdən hələ tam 
işlənib hazırlanmamışdır, Auditin məqsəd və vəzifələrinin aydmtaşdınlma-
sında müxtolif fıkirlər mövcuddur. Bəzon auditin məqsədi və əsas vəzifə-
ləri mühasibat və maliyyə hesablarının müstəqil təftişi ilə məhdudlaşdı-
nlır. Auditin məqsəd və vəzifolerinin aydınlaşdırıtmasma betə münasibət 
onun fəatiyyətini məhdudlaşdırır və nəzarəti təftişlə eyniləşdirir. 

Bazar iqtisadiyyatmda audit daha geniş məzmuna və fəaliyyət isti-
qamətinə malikdir. Audit müstoqil təfiiş keyfıyyətinə malik olsa da, onun 
fəaliyyoti yatmz mühasibat və maliyyə hesabatlarmm yoxlanması ile məh-
dudlaşa bilməz. Molumatlann kütləvi axını şəraitində onlardan səməroli is-
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tıfadə otunması, texniki-iqtisadi məlumatların ümumiləşdiritməsi, psixoloji 
iqlimin lazımi soviyyodo saxlamııası, bu elementtərin əməyin yaradıcı 
xarakteri ilə bağlanması hər bir idarəedicinin, menecerin və təsərrüfat rəh-
bərinin qarşısmda duran ən vacib məsələlərdir. Bazar iqtisadiyyatında bu 
kimi vacib, mürokkəb məsələlərin lazımi səviyyədə həlli üçün yalnız audit 
xİdmətinin (ekspert arayışmın) köməyinə arxalanmaq olar. Digər tərəfdən, 
müəssisələrdə (təşkilatlarda) uçot və nəzarətİn yüksək səviyyədə qurulma-
sı ilə resurslarm səfərbər edilməsi, onlardan səmərəli istifadə olunması, 
məhsutun maya dəyərimn minimum həddə çatdmlması tədbirlərinin hazır-
lanması ilo itkisiz və yüksək rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalım təmin 
etmək olar. Ona görə də bütün bunİar audit fəaliyyətinin diqqət mərkəzin-
də olmalıdır. Auditin tədqİqat obyektino müəssisəiərdə uçot-hesabat iştə-
rinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi iiə yanaşı, məhsul istehsaiı və satışı-
nm real planiaşdmlması, müqavilələr üzrə istehsal öhdəiiklərinin yerinə 
yetirilməsi, istehsal proqrammın gərginliyi, məhsul quruluşunun və çeşidi-
nin dəyişməsi, onun ümumi məhsul istehsalına təsiri, istehsalm ahəngdar-
lığının dəyişməsi, məhsulun keyfıyyəti, satış həcmi, maliyyə vəziyyəti, 
mənfəətin optimal həcminin ekspertizası ilə yanaşı elmi-texniki tərəqqinin 
son nailiyyətlərinin və qabaqcıl təcrübəiərin mənimsənilməsi, eyni zaman-
da bu gün üçün vacib amil olan sosial-iqtisadi probtemlərin həlli, İnsan ka-
pitalüiın formataşması səviyyəsintn və digər mühüm göstəricilərin qiymot-
londiritməsi də daxii editmətidir. Auditin məqsəd və vəzifəlorino də bu 
prinsipİal mövqedən yanaşılması vacibdir. 

Iqtisadi ədəbiyyatiarda auditin formalarma və texnikasına da birmə-
nah yanaşılmır. Lakin auditin təşkiii fonnalan müxtəiif olsa da, əsasən, üç 
forma: əməliyyat auditi, maliyyə hesabatları üzrə audit, məsuiiyyət mər-
kəzi üzrə audit üzərindo dayamjır. Bu audit formalan prinsipcə eyni otsa 
da, məzmun etiban ilə biri digərindən fərqlənir. Məsələn, əgər əmətiyyat 
auditi təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin bütün sahələri üzrə prosesləri kom-
pieks ekspertiza etmək, istehsaİın səmərəliiiyİnə və məhsuldariığma qiy-
mət veriİməsi məqsədi ilə təşkil olunursa, məsuliyyət mərkəzi üzrə təşkil 
olunan audit dövlət direktiv sənədlərindən və yuxan rəhbər təşkiiatm tap-
şınq və sərəncamlarmdan irəli gələn prinsiplərin yerinə yetirilməsi, isteh-
saiın spesifık xüsusiyyəti ilə bağİı olan qaydaların, proporsiyalann gözlə-
nilməsino, onlara əməl edilməsinə nəzarət məqsədi ilə toşkil edilir. Ma-
liyyə hesabatı üzrə auditin əsas məqsədi tərtib olunan maliyyə hesabatla-
rııun müvafıq meyarlara uyğun olmasının qiymətləndirilməsindən ibarət-
dir. Maliyyə hesabatlanna qiymət veriiməsində əsas meyar uçot və hesabat 
üzrə ümumi prinsiplərə əməl olunması və xüsusilə, mühasibat balaıısınm 
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dəqiq qurulması, mənfəət və zərərlər üzrə hesabatlann düzgün tərtib edil-
məsi, pul vəsaitlərinin hərəkətiııin təsdiqedici sənədlorə uyğun oluııması-
dır. 

Yuxarıda qeyd ediidiyi kimi, auditin qarşısmda çoxşaxəti məqsədtər, 
çətİn və məsuliyyotli vəzifələr durur. Həmin moqsəd və vəzİfələrə çatmaq 
üçün müxtəlif texnİki üsullardan istifadə edilir. Lakin bu texniki üsullar 
iqtisadi odəbiyyatlarda sistemsiz, məntiqi cəhətdən zəif şərh edilİr. Bir çox 
hallarda auditin metod və üsulları nəzarət-təftişin metod və üsulları İlə ey-
niləşdİrilir. Düzdür, audit və təftişİn bir çox oxşar və ümumi cəhətləri var-
dır. Bu cəhətlərin təsərrüfat-maliyyo fəaliyyətinin uçot və hesabat məlu-
matlan üzrə yoxlamlmasında eyniləşməsi mümkündür. Lakin bu, audit və 
toftişi cyniləşdirməyə əsas vermir, İqtisadi ədəbiyyatlarda şorh edilən 
auditin metodu kimi faktiki yoxlama, statistik metod, sənədli yoxlama, mü-
şahidə, sorğu, analitik test, xüsusi yoxlama, qarşıhqh üzləşdirmə, laborato-
riya rəyİ və sairə ilə yalnız yoxlama baxımmdan razılaşmaq olar. Lakin iq-
tisadçılar hələlik auditin qarşısmda duran bu günün problem məsələlərinə 
zəif toxunduqları kimi, ona çatmaq yolları - metodlar sisteminin şərhinə də 
çox məhdud yanaşırlar. 

Bir qayda olaraq auditin metod və metodlar sisteminə dörd mövqedən 
yanaşılması moqsədəuyğundur. Bu mövqelər, yuxanda qeyd etdiyimiz ki-
mi, auditjn moqsəd və vəzifələrinin dörd prinsip üzrə qruplaşmasından 
İrəli gəlir. Yəni təsorrüfat-maliyyə əməliyyatlarına dair mühasibat və ma-
liyyo hesabatlarmın ekspertiza edilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə metod-
lar sistemini buna aid etmək olar. Bu sistemə statistik, faktiki yoxlama, sə-
nədli yoxlama, balans maddəlorinin təhlili, müşahidə, üzləşdirmə, labora-
tor analiz, normativ yoxlamalar, texnıki-iqtisadi hesablaşmalar, mühasibat 
müxabirəioşmələrinin üzləşdirihnosi, balans metodu, inventarlaşdırma, 
ekspert qiymətləndirilməsi, nəzarət ölçmələri, şəxsi müşahidə, qarşılıqlı 
yoxlama, qismən yoxlama və sair bu kimi üsullan aid etmək olar. Auditin 
yoxlama funksiyasını təmin edən bu metod və metodlar sistemi yoxlama 
xarakteri daşıdığı üçün onun müəyyən dərəcədə nəzarət və təftişə oxşar 
olması prinsipi ilə də razılaşmaq olar. Lakin auditin qarşısmda duran ən 
vacİb vəzifolordən və fəaliyyət istiqamətlərindən biri resursların səfərbər 
edilmosi və onlarm optimal əlaqəsini qiymətləndinnəkdən ibarətdir. Təbii 
ki, bu istiqamətlərdə qarşıda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində yuxa-
rıda göstərilən metodlar sistemindən qismən istifadə olunur. 

Resurslardan səmərəli istifadə edilməsini qiymətləndirmək üçün iqti-
sadi tohliliıı metodlan olan qruplaşdırma, müqayisə, balans müqayisəsi, or-
tasahəvi səviyyə, orta kəmiyyət göstəricİsi, indeksləşdirmə, riyazi statisti-
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ka, differensial hesablamalar, matris və cəbri ehtimal nəzoriyyəsi sistemlə-
rindən, auditin ümumi spesifık metodu olan test sistemi və statistik metod-
lardan geniş istifadə edilməlidir. Tələb və təklif, güclü rəqabət şəraitində 
elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinin və qabaqcıl təcrübələrin tətbiqi 
nəticəsində əldə edilən iqtisadi səmərəyə qiymət vermək auditin əsas prin-
siplərindən biridir. Bunun üçün müqayisə, şəxsi müşahidə, iqtisadi-riyazi 
üsullardan istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. 

İstehsalııı səmərəliliyinə əsaslı təsir göstərən sosial-iqtisadi problem-
lər, o cümlədən mənzil şəraiti, məişət obyektiərinin yerləşdiriİməsi, mədə-
ni-maarif tədbirləri, idman qurğuları, tibbi-səhiyyə obyektləri, sağlamlıq 
kompleksiərinin mövcudluğu istehsahn hərəkətvericisi olan insan kapitah-
nın formalaşması ilə üzvi bağhdır. Bunlar audit fəaliyyətinin diqqət mərkə-
zində olan əsas problemlərdir. Həmin qrup problemlər, yəni insanın yaşa-
ytş tərzİ, ixtisas dərəcəsi, təhsil və tədris səviyyəsinin qiymətləndirilmə-
sində müqayisə, şəxsi müşahıdə, sorğu, attestasiya eksperti və sair məsələ-
lərdə bu kimi metodlardan istifadə edilməsi vacibdİr. 

1.2. Auditin inkişaf tarixi 

Auditİn yaranma tarixi çox qədimdir. Audit fəaliyyətinin inkişaf tari-
xinə nəzər saldıqda, onun böyük inkişaf yoluna və dərin tarixi köklərə ma-
lik olduğunu müşahidə etmək olar. Auditin mövcudluğu hər şeydən owəl 
mülkiyyət münasibətləri ilə bağtıdır. («Audit» latın sözü olub, audio - sö-
zündən götiirülmüş, mənası «eşidirəm» deməkdir). Lakin bu gün elmi-tex-
niki tərəqqinin yüksək inkişaf səviyyəsi, mürəkkəb texnoloji istehsal pro-
sesi, resursların optimal əlaqələndirilməsi və onlardan səmərəli istifadə 
edilməsi şəraitində audit təkcə eşitmək yox, həm də görmək, dərin iqtisadi 
təhtil aparmaq, analitik nəticələr əldə etmək və ümumİIəşdirmək qabiliy-
yətinə də malik olmatıdır. 

Tarixi faktlar göstərir ki, audit fəaliyyəti XII-XIII əsrlərə təsadüf edir 
və bu peşəkar fəaliyyət növünün birinci dəfə İngiltərədə rəsmən elan edil-
məsi qeyd olunmuşdur. Həlo 1324-cü ildə İngiltərə krallığınm sərəncamı 
ilə Oksfort, Berkşir, Uilts, Samset və Dorset qraflıqtarına rəsmi olaraq 
auditorlar təyin edilmişdir. Audit fəaliyyətinin struktur formalaşması XVIII 
əsrin sonunda baş vermişdir. Xüsusilə, 1844-cü ildən başlayaraq İngiltərə-
də müxtəiif mülkiyyət formalanmn fəaliyyətinə geniş meydan verən və 
onlan tənzimləyən qanunverici aktiarm mütəmadi ardıcıiltqla qəbul edil-
məsi audit fəaliyyətinin struktur formaiaşmasma, təşkilati qaydada təşəkkül 
tapmasma səbəb olmuşdur. Audit fəaliyyəti Fransada 1867-ci ildə, ABŞ-da 
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1937-ci ildə auditlə bağlı verilmİş bir sıra qanunverici aktlar nəticosində 
təşəkkül tapmışdtr. Rusiyada isə audit fəaliyyətinin formalaşmasına 1889-
1912-ci illərdə bir sıra cəhdlər edİlmişdir. Hazırda audit fəaliyyətinin müx-
tətif spesifık xüsusiyyətləri nəzərə ahnmaqla, onun bütün inkişaf etmiş 
ölkələrdə geniş struktur-təşkiiati forması vardır. Təsərrüfat prosesiııin ge-
nişlənməsi və müxtəlif əməliyyattarm mürəkkəbləşməsi audit qarşısında 
yeni vəzifələr qoymuşdur. 

Azərbaycan Respubiikasmda müstoqillik əldə edildikdən sonra yeni 
iqtisadi münasibəttərin-bazar iqtisadiyyatı münasibətlerinin qurutması, çox-
ukladtı mülkiyyət formatarmın yaranması və İııkişafı audit fəaliyyətinin tə-
şəkküt tapmasına zərurət yaratmışdır. Respublikamızda bu sahodə ilk ad-
dım 1991-ci il iyulun 31-də Azərbaycan Respublikasınm Nazirlər Kabineti-
nin «Azərbaycan Respubtikasınm Matiyyə Nazirtiyi yanmda Tosərrüfat 
Hesablı Auditor Mərkozi yaradılması haqqmda» qorar qəbul etməsi oldu. 
Qərarda qeyd otunurdu ki, iqtisadi islahatların hoyata keçirilməsi ilə əlaqə-
dar olaraq respublikada audit xidmətlərinə ehtiyacı olan çoxsaytı assosiasi-
yalar, konsemlər, səhmdar cəmiyyətlərİ, icarə kollektivləri və kooperatİv-
lər yaradılır. Həmçinin nazirliklərin və baş idarətərin tabeliyindən çıxmaq 
hüququ qazanan müstəqİl dövlət müəssisələrinin tazım gəldikdo, onlann 
nəzarət-təftiş aparatmın xidmətlərindən istifadə etmək imkam olmur. Buna 
görə də müstoqil audit xidmətinin yaradıtması vacibdir. 

Bu məqsədlə nəzarət-təftiş işini təkmilləşdirmək, bütün mülkiyyət 
fonnatanmn qorunmasmı təmin etmək, sui-istifadə və roqəmləri şişirtmə 
fakttarmm qarşısım almaq üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirtər Ka-
bineti Matiyyə Nazirliyi yanında Təsərrüfat Hesablı Auditor Mərkəzi haq-
qmda Əsasnaməni təsdiq etmişdir. Həmin Əsasnaməyə uyğun olaraq Azər-
baycan Respublikasmm Maliyyə Nazirliyi yanında Təssərrüfat Hesablı 
Audİtor Mərkəzi nazirliklərin və baş İdarətəriıı, müəssisə, idarə və təşki-
latların, kooperativlərin sifarişləri əsasmda, habelə, hüquq-mühafızə orqan-
Iarmın tələbi ilə, müqavilə üzrə haqqı ödənilməklə, müstəqil yoxlamalar 
keçinnəsini, təsərrüfat mexanizminin təkmilləşdİrilməsinə dair metodik və 
əməli yardım göstərməsini tövsiyə etmişdir. 

Respublikamızda auditin inkişafı və formalaşması aşağıdakı xronotoji 
ardıcıltıqla getmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasında müxtəlif mül-
kiyyət formalartmn inkişafının təmin edilmosi, müstəqil audit fırmatannm 
və auditorların fəaliyyət dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə Azərbay-
can Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 27 mart tarixli 157 saylı 
qəranna əsasən Azərbaycan Respubİikasınm Maliyyə Nazirliyində audit 
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xidmotinə xüsusi razılıq verilmesiııə dair Lisenziya Komissiyası yaradıl-
mışdı. Bu respublikamızda audit xidmetinin təşəkkül tapması və ınkişafı 
istiqamətində atılan ikinci müsbət bir addım idi, 

Respublikamızda bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin inkişaf etdiril-
məsi, çoxukladlı mülkiyyət formalannın bərabər hüquqda fealiyyətinə ge-
niş meydan verilməsi, ölkəmizdə beynelxalq standartlara uyğun müsteqil 
audit sisteminin formalaşmasım zeruriləşdirirdi. Buna görə de 1994-cü iidə 
«Auditor xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikasmın Qanunu qebul 
edildi. Bu Qanunun icrasını təmin etmək məqsədi ilə, Azərbaycan Respub-
likasının Milli Məclisi «Auditor xidməti haqqında» Azərbaycan Respub-
likasımn Qanununun qüweye minməsi barədə 20 iyun 1995-ci ildə xüsusi 
qerar qebul etmişdir. Bu qərara əsasən Auditorlar Palatasmı təşkil etmək 
və onun fəaliyyətə başlamasım təmin etmək məqsədi ilə mütəxəssislərdən 
ibaret komissiya yaradılmışdır. Respublikamızda audit fəaliyyətinin inkişa-
finda növbeti mərhele onun struktur formalaşması və fəaliyyəti üçün əsas-
naməsinin hazırlanması vo tesdiq olunmasıdır. Bu meqsedlə Azərbaycan 
Respublikası Milli Meclisi 19 sentyabr 1995-ci il tarixli qəran ilə «Azer-
baycan Respublikasımn Auditorlar Palatası haqqmdaw Əsasname tesdiq et-
mişdir. Audit fəaliyyetinin respublikamızda daha da təkmilləşdirilməsi 
meqsədi ilə Azərbaycan Respublikasımn Mılli Məclisi 12 mart 1996-cı il-
də iki mühüm qərar qebul etmişdir. Bele ki, «Azerbaycan Respublikasında 
auditorlann və auditor teşkilatlannm qeydiyyatı barede» qərarda Azərbay-
can Respublikası erazisində fəaliyyət gösterən auditorlann, auditor təşki-
latlannın, fılial və nümayendeliklərin 1996-cı il aprelin 15-dək qanun-
vericiliyə müvafiq surətde qeydiyyatdan keçirilməsinin başa çatduılması 
zərurəti gÖstərilməsi ilə yanaşı, Auditorlar Palatasımn hüquq və vəzifeleri-
ni genişləndirmek məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Milli Meclisinin 
19 sentyabr 1995-ci il tarixli qeran ilə təsdiq edilmiş «Azerbaycan Respub-
likasının Auditorlar Palatası haqqında» Əsasnaməyə əlavəler və deyişiklik-
ler haqqında qərar qəbul edilmişdir. 

Bundan sonra Respublikamızda audit fealiyyətinə dair apanlan tex-
niki ve təşkilatı işlər başa çatdınlmaqla, 1996-cı il aprelin 4-dən Azerbay-
can Respublikasmda Auditorlar Palatası müstəqil qurum kimi öz fəaliyyə-
tinə başladı. Bununla əlaqedar olaraq Azərbaycan Respublikasınm Nazirler 
Kabineti 1996-cı il aprelin 11-de «Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının bezi məsələləri haqqında» qərar da qebul etmişdir. 1996-1998-
ci illərdə ölkə başçısmın 5 fərmanmda audit bazar mfrastrukturu elementi 
və idarəetme sisteminin mühüm terkib hissəsi kimi təsbit olunmuşdur. 
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Hazırda Auditorlar Palatası respublikamızda auditor fəaliyyətini ton-
zimləməkle yanaşı, bu sahənin inkişafıııa, təkmilləşdirilməsinə dair mütə-
madi tədbİrtər sistemi hazırlayaraq dövtətiıı təsərrüfat subyektlərinin və 
auditorlarm mənafeyinin müdafıəsini təmin edir və audit xidmətinin bey-
nəlxalq standartlarda qurulması istiqamətində əmoli-praktiki işlər görür. 

1.3. Auditin idarəetmə funksiyası 

Molumdur ki, «audit» sözü bir anlayış ifadə etmir. Onun mahiyyət 
və məzmunu yalnız idarəetmə ilə qarşıhqlı əlaqədə, xüsusilə də iqtisadiy-
yatın idarə edilməsi prosesində açıla bilər. Mövcud ənənəyə görə, idaro-
etmə funksiyası idarəetmə sisteminin iki istiqaməti - obyekti və subyekti 
üzrə müəyyən edilir. İdarəetmə obyekti dedikdə, istehsalm elmi-texnıki 
hazırlıq səviyyosi, istehsahn əsas və xİdmətedici obyektləri, məhsulun key-
fıyyoti, əmək və əmək haqqı, kadr, matiyyə-kredit və digər sahələrin idarə 
edilməsi başa düşülür. İdarəetmə subyekti idarəetmə işlərinin elə bir növ-
tərinə aynlmasma əsastanır ki, onlardan hər birinin idaroetmə prosesində 
Öz funksional vəzifəsi vardır. İdarəetmə funksiyasmm təsnifatı ayn-ayn iş-
lərin müxtəiif variantlar üzrə qruplaşması nəticəsində müxtəlif məzmun və 
ya ad ala bilər. Lakin bütün hallarda nəzarət idarəetmənin elementlərindən 
biri hesab edilir. Çünki planlaşdırma, uçot, təhlil, təşkil kimi nəzarət də 
ümumilikdə vo ayrı-aynlıqda idarəetmə funksiyasına malikdir. 

Auditin idarəetmo fiunksiyasınm böyük bir hissəsi onun nəzarət və 
yoxlama ilə bağlı fəaliyyətində açıla bilər. Belə ki, bazar iqtisadiyyatı mü-
ııasibətləri və azad iqtisadi şəraitdo auditin müstəqil ekspert və yoxlayıcı 
keyfıyyətinə malik olmasına baxmayaraq o, təsərrüfat proseslərinə nəzarət 
etməklə idarəetmənin başlıca prinsiplərindən biri olan əks əlaqənin təza-
hür forması kimi çıxış edir və idaro aparatının bütün tədbirlərinin səmorəli-
liyindən xəbər verir. 

Ümumiyyətlə, auditin idarəetmə funksiyasının məzmununa üç möv-
qedən yanaşmaq olar: 

- audİtin sorbəst idarəetmə funksiyası; 
- auditin idarəetmə prosesində iştirak etməklə müvafiq idarəetmə 

funksiyası; 
- auditin idarəetmə sistemiııdə mövqeyi və idarəetmə elementləri ilə 

qarşıtıqtı münasibətdə idarəetmə funksiyası. 
Təsərrüfat-malİyyə əməliyyatlarmın ekspertizası və müstəqil yoxta-

ma ilə məşğul olan audit maliyyə-hesabat sənədlərini yoxtamaqta firmanm 
(şirkətin) bütövlükdə idarəetmə strukturunu və sistemini öyrənir, oııun və-
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ziyyətirıi müəyyənləşdirir. Sonra isə təsərrüfatın səmərəliliyinə təsir edən 
daxili və xarici amilleri aşkar etməklə, onların qiymətləndirilməsi üçün 
proqram hazırlayır. Audit təsərrüfat proqramınm icrasınm təşkilini öyrənir 
və bu proqramdakı tədbirlərin icrası üzərində təsənüfatdaxiii nəzarət sis-
temini qıymətləndırir, bütün proseslərin mənfı və müsbət kənarlaşmaiannı 
yekunlaşdırır və lazım gəidikdə müvafıq qaydada hazırianmış tədbiriər va-
sitəsiiə proseslərin arzu olunan İstiqamətə yönəiməsİnə təsir göstərir. Be-
iəiikio, audit fırmanın (şirkətin) təsərriifat-maliyyə əməiiyyatianndan ma-
raqiı tərəf üçün, yəni sahibkara, menecerə reai məiumat təqdim etməkiə 
veriion qərarlarm, sərəncamlarm yerinə yetirilməsi haqqmda əlaqə yaradır 
və birbaşa idarəetmə funksiyası mövqeyindən çıxış edir. 

Auditin idarəetmə funksiyasımn xarakterik xüsusiyyəti onun mütəma-
di oiaraq idarəetmənin bütün prosesində iştirak etməsidir. Yəni audit icmal 
qaydada təsərrüfat-maiiyyə foaliyyətini ekspertiza etmək və yoxlamaqla 
yanaşı, müxtəiif tematik məqsədlər üzrə idarəetmənin bütün mərholəİərin-
də iştirak cdir. Bütün hallarda auditin təsərrüfat-maliyyə prosesində işti-
rakı təyinatlar üzrə üç qrupa bölünür: ayn-ayn təsərrüfat eməliyyatlanmn 
auditi, maliyyə-hesabat sənədlərinin audİti və idarəetmə obyektlərində mə-
suiiyyət mərkəzi üzrə audit yoxlaması. 

Ayn-ayn təsərrüfat əməiiyyatİannın audit yoxlamasında məqsəd tə-
sərrüfat eməliyyatlanmn bu və ya digər mərhələlərində iştirak etməklə 
təsərrüfat sisteminin məhsuldarhğı və səmərəiiiiyini qiymətiəndirməkdir. 
Audit hər bir tematik yoxlama nəticəsində təsərrüfatın hər hansı bir saho-
sində mövcud vəziyyəti xarakterize edən arayışla, bilavasitə təsərrüfat pro-
sesinin yaxşılaşmasma təsir göstərir. Yoxiama nəticəsində verilən təkliflər 
əsasında təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin müəyyən bir sahəsində, məsələn, 
müəyyən hissəsinin istehsalında yoi verilən çıxdaş məhsulun aradan qai-
dmlması onun təsərrüfatdaxili idarəetmo prosesində iştirakıdır, Onun tərtib 
etdiyi yekun nəticələr və təkliflər əsasən fırmanm idarəedicisi (meneceri) 
tərəfindən istifadə edilir. Ayrı-ayn əməiiyyatların yoxlanması və bu təsər-
rüfat əməliyyatianmn səmərəiiiiyinin qiymətləndiriiməsi, maliyyə-hesabat 
sənədlərinin və digər məsəlolərin qiymətləndiriiməsindən çətin və mürək-
kəb bir prosesdir. Çünki ayn-ayn təsərrüfat əməiiyyatlan bir çox haliarda 
ümumi standartlardan kənarda baş verdiyi üçün onun yoxlamlması və qiy-
mətiəndirilməsində qanuniarın, qərarlann, təiimatiarm və digər normativ 
sənədlərin prinsiplərinə istinad edilməklə yanaşı iqtisadi qanunauyğunluq-
iara və digər meyarlara əsaslanmalıdır. 

Maİiyyə-hesabat sənədlərinin audit yoxlaması maliyyə vo mühasibat 
sənədlərinə əsaslanaraq təsərrüfat-maliyyə əməiiyyatlanmn keçmişini araş-
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dıtmaqla perspektiv inkişaf üçün arayış verİr. 0, hər şeydən əvvəl maliyyə-
hesabat sənədləri üzrə nəzərdə tutulan norma və normativlərə əməl olun-
masına, baş vennİş təsərrüfat əməliyyatlarmın düzgün uçota almmasma, tə-
sərrüfat-maliyyə əməliyyatlarmda mövcud nöqsanlarm aşkar edilməsinə, 
xüsusilə cinayət tərkibli maliyyə əməliyyatlarmın vaxtmda üzə çıxmasına, 
yuxarı təşkiiatlara, maliyyə-vergİ orqanlarına təqdim olunan mühasibat və 
maliyyə hesabatlanmn dəqiqliyinə zəmanət verir. Bu bir növ, dövlət or-
qanlannın, nazirliklərin, baş idarələrin tabeliyində olan müəssisə və birlik-
lərin təsərrüfat-maliyyə oməliyyatlarınm sənədli toftişini xatırladır. Lakin 
onlan eyniləşdirmək düzgün deyildir. Çünki dövlət mülkiyyətinə əsaslanan 
müəssisənin sənədli təftişi hər şeydən əvvol, inzibati xarakter daşıyır. 
Audit yoxlaması isə daha geniş məzmuna malikdir. Maliyyə-hesabat sə-
nədlərinin audit yoxlamast idarəetmə prosesİnin elə bir fazastnda iştirak 
edir ki, o, iqtisadi proseslərin və təsorrüfat əməliyyatlarının keçmişindən 
xəbər verərək, perspektiv inkişaf üçün lazımi tədbirlərin hazırlanmasına 
şərait yaradır. 

Bütövlükdə bu və ya digər obyektin idarəetmə aparatmm səmərəlili-
yinin müəyyən ediiməsi və qiymətiəndiriiməsini audit yoxiamasmm nəticə 
və yekun mərhələsi hesab etmək olar. Bu prosesdə audit idarə aparatınm 
bütün haliarda qəbul etmiş olduğu qərar və sərəncamlann səmərəliliyini 
ümumileşdirilmiş formada qiymətləndirir. Məlum olduğu kimi, qərarlar öz 
iradesinin sahibi olan şəxsi mənafeyə, istedada və qabiiiyyətə malik, nəha-
yət istənilən vəziyyətdən çıxış yoiu tapmağı bacaran şəxslər tərəfmdən 
icra olunur. Bütün bunlann hamısı qərarlann icrasında öz əksini tapa bii-
məz. Ona görə də, qorann nə yolla yerinə yetirilməsinə inanmaq üçün icra-
nm yoxianılması zəruriliyi meydana çıxtr. Məhz, bu halda audit idarəetmə-
nin əsas prinsiplərindən bİrinə çevrilir. Beləlikİə, nəzarəti və yoxiamanı 
həyata keçirorkən qəbul edilən qərariann əsasiannı yaxşı bilmək, onun 
həyata keçirilməsi xüsusiyyətiərindən baş çıxarmaq lazımdır. Bu tələblər 
bütöviükdə auditə və xüsusiiə onun idarəetmə obyektiərinin məsuliyyət 
mərkəzi üzrə yoxlama hissəsİnə aiddir. 

Auditin bu hissosi nəinki icranın yoxlanılmasının, eyııi zamanda 
qəbui edilmiş qərarların faydalıhğınm qiymətləndİrilməsinin tərkib his-
səsidir. Audit həmçinin bu səmərəliliyi milli iqtisadiyyat və onun sahə-
İəri movqeyindən qiymətləndirməlidir. Buna ən çox auditin sahəler üzrə 
ixtisasiaşması, texnologiyanın xüsusiyyətlərini, istehsalın və əməyin 
təşkilini, sahəvi idarə təiimatlanm, əsasnaməiərini və digər normativ 
aktlarmı öyronmək kimİ amillər təsir edir. Bütün hailarda idarəetmədə 
məsuliyyət daşıyan şəxslərin düzgün seçilməsi vacibdir. Onlardan eyni 



IFƏSİL. AUDİTİN MƏQSƏD VO VƏZİFƏLƏRİ 17 

zamanda idare edilən məsələləri derinden bilmeleri teleb oiunur. Yüksək 
ixtisasa maiik işçi, qebul edilmiş qəran, mümkün ola bilən kənarlaşmalan 
daha düzgün, operativ suretdə qiymetləndirir və onlann son neticesini əv-
velceden görə bilir. Onun ən mühüm vezifesi verilmiş qərar proqrammdakı 
gözlənilen kənarlaşmalan vaxtmdan ewel proqnozlaşdırmaq, aşkara 
çıxarmaq və onun yerinə yetirilməsinm pozulmasının qarşısım almaqdır. 

1.4. Auditin digər idarəetmə elementləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi 

İqtisadi ıdareetmə sistemi dedikdə, onun elementlerinin mecmusu ba-
şa düşülür. Bu elementlərin müəyyen edilmesi bır çox hallarda mübahisə 
doğurur. Lakin audit idarəetmə elementi kimi idareetmə sistemində özünə-
mexsus mövqeye malikdir. Müstəqil ekspertiza və yoxlama, həmçinin ne-
zarət funksiyasını özünde təcəssüm edən audit, idarəetmenin digər ele-
mentleri olan planlaşdırma, uçot, tohlil, təşkil və tənzimləmə ilə sıx elaqe-
dardır. Auditin idarəetmə sistemində özünəmexsus mövqeyi onun iqtisadi 
idarəetmenin esas elementlerinden biri kimi praktiki olaraq idarəetmede 
birbaşa iştirak etməsidir. Auditin başqa idarəetmə elementlerindən ferqlen-
dirici xüsusiyyəti ondan ibaretdir ki, o, digər idareetmə elementlərinin ida-
rəetme funksiyalanna bilavasitə tesir göstərmək imkanma malikdir. Audi-
tin idarəetmə funksiyasının bir hissesi diger iqtisadi idareetmə elementleri 
ilə qarşıhqh elaqedə aydınlaşa bilər. 

Məlumdur ki, planlaşdırma ve proqnozlaşdırma da idarəetmenin ele-
mentleridir. Onlar proporsiyalan müəyyonləşdirmoklo, iqtisadi inkişafin is-
tİqamətini proqnozlaşdırmaqla xüsusi mülkiyyetin formalaşmasında ve mil-
li iqtisadiyyatm inkişafında mühüm rol oynayırlar. Proporsiyalann ve proq-
nozlaşdırmanın özündə də müəyyen nezarət funksiyası vardu-. Hemin nə-
zarət funksiyası vasitesi ilə müeyyən olunmuş proporsiyalann realhğı, proq-
ramlarm yerinə yetirilmesi, proqnozlann milli iqtisadiyyatın inkişafı ile, 
həmçinin tələbin təklifle uzlaşması aşkar olunur. 

Bildiyimiz kimı, bazar iqtisadiyyatı münasibetleri planlaşdınnanı bü-
tövlükdə inkar etmir, əksinə, bu şəraitdə onun mahiyyəti ile məzmunu ta-
mamlanır. O, idareetmə funksiyasmı daha semereli və birbaşa icra edir. 
Təsərrüfat-maliyyə əmeliyyatlannm audit ekspertizası və yoxlamasında 
müessisenin fəaliyyətini tənzimleyen ümumi inkişaf planraın, istehsalat 
proqrammm, teleb və teklif proqnozlannın reallığı qiymetlendirilir. Bu da 
müessisenin cari fəaliyyətinin səmerəliliyine ve perspektiv inkişafina təsir 
gösterir. Audit və planlaşdmna idareetme elementləri olduğu üçün onlann 
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hər ikisi müəyyən idarəetmə funksiyalarımn yerinə yetirilməsində birləşir 
və biri-birini tamamlayır. Onları biri-birindən fərqləndirən cəhət idarəetmə 
prosesində qarşıda duran vəzifələrin və funksiyaların müxtəlifliyidir. Əgər 
planlaşdırma milli iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətini və müəssisənin pers-
pektiv inkişafmı müəyyənləşdirirsə, audit planlaşdırmanm və proqnozlaş-
dırmanm reallığını, səmərəliliyini dəqiqləşdirir. Bu zaman audit planlaşdır-
ma ve proqnozlaşdırma vasitəsi ilə bütövlükde iqtisadi idarəetməyə təsir 
edir və onun semərəliliyini artırır. 

Uçot, iqtisadi idarəetmə elementlerinden biri olmaqla teserrüfat-
maliyyə emeliyyatlanm qeydiyyata - uçota alır, onlan qruplaşdırır, ümumı-
ləşdirir, nəzaret və təhlil üçün informasiya bazası yaradır. İdarəetmə ele-
menti kimi idareetme funksiyası onun bütün formalanna - statistik, miihasi-
bat və operativ uçota aid edilir. Uçotun idareetmə fiınksiyası əsasən iqtisa-
di proseslərin kəmiyyet İfadesində ve keyfiyyət xüsusiyyetində özünü gös-
tərir. Uçot, təsərrüfat-maliyyə əmeliyyatlannı qeydiyyata aldıqda müvafıq 
nəzarət funksiyasmı yerine yetirir. Tesərrüfat prosesləri baş verdikcə, qey-
de alındıqca ve qruplaşdınldıqca onlann deqiqliyi bİr neçe defe yoxlamhr, 
balanslaşdınlır. Bu zaman uçot müvafiq nəzaret fiınksiyasım yerine yetirir. 
Düzdür, bu funksiya təsərrüfatdaxili nezarət sisteminin qurulmasında mü-
hüm rol oynayır. Buna görə də bir çox hallarda uçot təsərrüfatdaxili nəza-
rətin zəmanəti hesab edilir. Lakin uçot bütövlükdə nezaret funksiyasını, 
xüsusilə audit nezaretini əvəz edə bilmez. Audit baş vermiş iqtisadi proses-
ləri, təsərrüfat-maliyyə əmeliyyatlannm kəmiyyet ve keyfıyyətini uçot 
melumatlan esasında yoxlayır, nəticəde onlann reaİIığmı müəyyenləşdirir, 
kənarlaşmalan, nöqsanlan aşkar edib aradan qaldırmaq üçün kompleks ted-
birler hazırlayır. Bu zaman audİt müsteqil şekildə və ya uçot vasitesile ida-
reetmeyə təsir göstərir, təsəmifat-maliyyə əmetiyyatlannın qeydə ahnma-
smın təkmilleşdirilməsinə imkan verir. Audİtlə uçot arasmda qarşılıqlı əla-
qe onlann her ikisİnin idareetme elementi olmasıdır. Lakin müxtəlif və 
fərqli idareetme funksiyasına malik olduqlan üçün idareetmedə onlann 
arasındakı sədd deqiqləşdirilməlidir. Uçot iqtisadi prosesləri təsərrüfat 
eməliyyatlannı qeydə alır ve onlan ümumiləşdirir. Audit isə baş vermiş 
İqtisadi proseslerden, teserrüfat emeliyyatlanmn reallığından bize melumat 
verir. Ona görə də, audit vəzifəsini icra eden şexs neinki uçot-hesabat işle-
rinden baş çıxaraıalı, hemçinin baş vermiş iqtisadi prosesləri, teserrüfat-
maliyyə əməliyyatlannı müvafiq meyarlar əsasında qiymətlendirməyi də 
bacarmahdır. İqtisadi təhlil birbaşa idarəetme prosesinde iştirak etmesə də, 
bir çox hallarda onu əsas idarəetme elementleri sırasına daxil etmek olar. 
Çünki elmi-texniki tereqqinin hazırkı inkişafi, müəssisələr arasında elaqe-
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lərin artması, onlann bilavasitə fəaliyyətine tesİr göstərən amillerin çoxal-
ması idarəetmədə iqtisadi təhlilin istifadə edilməsi zəruriliyini meydana çı-
xanr. İqtisadi təhlil qəbul edilen qerarlann esasını təşkil edir. Başqa sözlə 
desək, qəbul edilən qərarlarda sehve yol verilmemesi üçün iqtisadi təhlil 
imkanlanndan istifade edilmesi vacibdır. İqtisadi təhlil plan göstəricilerinin 
düzgünlüyünü, onlann real xarakter daşımasım təmın etməye imkan verir. 
Təserrüfat fealiyyətinə düzgün qiymət vermək üçün yalnız iqtisadi tehlil-
dən istifadə edilməlidir. İqtisadi təhlil ehtiyat mənbəlerini meydana çıxar-
mağa, istehsal prosesinə nəzarət etmeyə şərait yaradır. İqtisadi təhlil vasi-
tesile təserrüfat vahidleri arasında elaqə yaradılır. Bu isə öz növbesində 
müəssisə üzrə ahəngdarlığın yaranmasma müsbət tesir göstərir. Məlumdur 
ki, təsərrüfat fəalİyyətinin səmerəliliyi həm obyektiv, hem də subyektiv 
amillərdən asılıdır. Başqa sözlə desek, müessisənin təsənüfat-maliyyə fea-
liyyəti həm əmek kolİektivinin fealiyyətindən, həm də kənar amillerden 
asılıdır. Burada da təsərrüfat fəaliyyətinə qiymət vermək üçün obyektiv və 
subyektiv amillərin təsir dərəcəsini konkret olaraq müəyyən etmək lazım 
gəlir. İqtisadi təhlil iqtisadi prosesleri və təsənüfat-maliyyə əmeliyyatlan-
nı qruplaşdınr və onlann semərəliliyinə qiymət verir. İqtisadi prosesler 
tehlil edilen zaman istehsahn semerəliliyinə təsir edən mənfı ve müsbət 
amiller aşkar edilir, ehtiyatlardan və resurslardan istifadə qiymətləndirilir. 
İqtisadi təhlil iqtisadi prosesləri, teserrüfat-maliyyə əməliyyatlannı öyren-
dikcə, təhlil etdikce istifade edilməmiş ehtiyat mənbelerini aşkar edir. Bu 
da qebul ediləcək idarəetmə qərarlannın optimallığma teminat verir. İqti-
sadi tehlil idarəetmə elementi kimi digər elementlerlə - uçot-planlaşdırma 
və xüsusilə nəzarətle üzvi surətde bağhdır. Məhz iqtisadi tehlil, nezaret və 
yoxlama işlərində iştirak etmekle özünün idarəetme funksiyasını daha qa-
banq və praktiki olaraq büruze verir. Nəzarət və yoxlama (ekspertiza) işlə-
rinin bir çox neticə və təklifləri iqtisadi tehlil vasitəsile əlde edilə bilər. İq-
tisadi təhlilin metod və üsullanndan qarşılıqlı şəkildə istifade etməklə iqti-
sadi proseslərə ve təserrüfat-maliyyə əməliyyatlanna kompleks qiymət 
vermək olar. Yalnız iqtisadi tehlil apanlmaqla heyata keçirilən audit yoxla-
ması nəticəsinde tertib edilmiş arayış idarəetmə üçün səmərəli ola bilər. 
Lakin iqtisadi tehlil auditde faktorlann qarşılıqlı elaqəsilə mentiqi fonna-
da tetbiq edilməlidir. Əks halda yoxlama arayışı həddindən artıq iqtisadi ıe-
qəmlərlə şişirdilə bilər. Tecrübədə bəzən iqtisadi təhlilin metod və 
üsullanndan audit yoxlama-ekspertiza işlerində düzgün istifade edilməməsi 
yoxlama nəticelərini esas məqseddən yayındırır və nəticələr çox da 
konkret olmur. Daha doğrusu yoxiama-ekspertiza aktı analitik müşahidənin 
nəticesinə çevrilir. 
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1.5. Daxili və xarici auditin vəzifələri 

Təşkilati baxımdan audit daxili və xarici auditə bölünür. Teserrüfatda-
xili audit müessisə və təşkilatlarm (firmalann, şirkətlərin) daxilində fealiy-
yət gösteren analitik qruplar terefındən heyata keçirilir. Onlar teşkilati ba-
xımdan müəssisənin rəhberliyinə tabedirler və onun qarşısında məsul şəxs-
dirler. Xarici audit ixtisaslaşmış auditor təşkilatları ve yaxud müsteqil audi-
tor hüququna malik olan auditorlar tərefinden aparılır ve teşkilati baxımdan 
Auditorlar Palatasma tabe olmaqla onlar qarşısında mesul şəxsdirlər. Daxili 
ve xarici auditin qarşısmda duran vəzifələr də ferqlidir. Xarici auditin esas 
vəzifəsi uçot-hesabat senedlərinin doğru və düzgünlüyiinü tesdiq etmək, 
mühasibat sənedlərində ve maliyyə hesablarında göstərilən iqtisadi rəqem-
lerin reallığım təsdiq etmək, müessisənin tesərrüfat-maliyye fealiyyetinde 
baş vermiş qanım pozuntularmı və cinayət tərkıbli əmeliyyatlan aşkar et-
mek, onlann aTadan qaldınlması yollarmı göstərmək, müessisənin aktivin-
de olan vesaitləri qiymətləndirmək, likvitlilik emsalını müeyyənleşdirmek 
və maliyyə vəziyyətini qiymetlendirməkdən ibaretdir. Xarici audit həmçi-
nin müəssisənin məsrəflerinin hesahat senedlərinde düzgün gösterilmesini 
tesdiq etmeli, gəlir ve mənfəəti dəqiqleşdirmelidir. Bütün qeyd olunanlarla 
yanaşı, xarici audit daxili auditin neticelerinə istinad edərək müəssisenin 
vəsaitlərindən, maliyyə və aktivlerinden semerəli istifadə olunmasım teh-
lil edib qiymetlendirə bilər. Xarici audit müəssisənin dövlət qarşısında öh-
dəliklərini, o cümlədən büdcə ile hesablaşmalan, fondlara Ödemeleri neza-
retdən keçirib qiymətləndirir. Yekunda ise illik mühasibat hesabatmın düz-
gün tərtİb olunması, maliyye hesabiannın vaxtmda və düzgün verilməsini 
qiymətləndirir, Bu zaman auditor lazım gəldikdə alternativ mühasibat 
balansı və maliyyə hesabatı tərtib etməklə, mühasibat uçotunun və maliyye 
hesablannın veziyyetine qiymət vere bilər. Auditor alteraativ balans for-
ması tərtib edən zaman müessisenin aktiv ve passiv hesablannın, uçot ve 
hesabat senedlərinin dəqiqliyini daha konkret gösterə biler. 

Xaricİ auditin esas vezifelərindən biri müəssisənin uçot-hesabat sə-
nədlerinde mənfəət ve zererin düzgün qeyd olunmasım və mənfeətin ver-
giye celb olunan hissəsini qiymətlendirməkdir. Qeyd olunanlarla yanaşı, 
xarici audit müəssise ve teşkılatlann uçot-hesabat işlerinin berpa olunması, 
planlaşdırma ve istehsalın təşkili işinin optimallaşması üzre müvafiq əməli 
təkliflər verə bilər. Xarici auditdən fərqli olaraq daxili audit qeyd etdiyimiz 
kimi, əsas etiban ilə teserrüfatdaxili məsələlərə istiqamətlendirilmişdir. 
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Onun əsas vəzifəsi təsəırüfatdaxilı resursiardan səmərəli istifadə olunması, 
törəmə müessisələrdə təsərrüfat-maİİyyə fəaliyyətinin qiymətlendirilmesi 
və ehtiyatların aşkar edilməsinə dair müvafıq tədbirləri hazırlamaqdan iba-
rətdir. Təserrüfatdaxili audit ilk növbədə təsis senedlərinə uyğun olaraq tö-
rəme müəssiselerinin fealiyyetini qiymətlendirir. Baş təşkilatın verdiyi se-
rəncamlann və qəbul etdiyi qərarların yerine yetirilməsi seviyyəsini, təsər-
rüfat müqavilələrinin və təşkilat qarşısmda duran digər müvafiq öhdəliklə-
rin yerine yetirilmesini qiymətləndirir. Daxili audıt, həmçinin törəmə 
müessisənin sərəncamında olan əsas vəsaitlərin və maliyyə resurslannın 
səmərəli istifadə edilməsini təhlil edir və qiymətləndirir. Daxili audit tabe-
çilikdə olan törəmə müəssisəsinde audit və yoxlama-ekspertizasmı aparan 
zaman uçot-hesabat işlərini nəzarətden keçirməli, müeyyən edilmiş taarif-
lerin ödəme tapşınqlannda kenarlaşmalann və qeyri-qanuni əməliyyatlann 
aşkar edilməsine də diqqət yetirməlidir. Daxili audit apardığı yoxlama-
ekspertiza işləri neticəsində müvafıq tədbirlər hazırlayır və baş təşkilatın 
razılığı ilə onun icrasma nəzarət edir. Daxili audit müəssisənın idarə edil-
mesində çox semerəli bir fiınksiyanı yerinə yetirir. 0, müəssisənin rəhbər-
liyinin verdiyi qərarlann və serəncamlann müəssisənin Özünde və törəme 
müəssisede yerinə yetirilməsi səviyyəsi haqqında idarəedici aparata lazımi 
ve doğru məlumatlar verir. 

Daxili audit müsteqil nəzaret funksiyasım yerine yetirməklə müəssi-
sənin bölmə ve şöbəlerində idarəetmə qerarlannın yerinə yetirilmə səviy-
yesini de qiymetləndirir. Etiraf etmek lazımdır ki, müəssisənin və onun 
tərkibində olan törəme müəssisələrin istehsal-maliyyə fəaliyyətində qa-
zandığı uğurlar verilən tapşrnq və idarəetme qərarlannın yerinə yetirilmə 
seviyyəsindən asılıdır. Daxili audit rehbərliyin idarəetme ilə bağlı olan 
qerar və sərəncamlannm yerine yetirilməsi səviyyesini qiymətləndirmək 
üçün sərəncamlann icra müddətinə, kompleks icrasma, serəncam və tapşı-
nqlarm yerinə yetiıilməsi nəticəsinde əldə edilən səmərəni qiymetləndir-
məli və bu barədə rəhberliye öz reyini rəsmi şəkildə bildirməlidir. Daxili 
auditin fəaliyyəti nəticəsinde göriilen tədbirler, yerine yetiritən iş və xid-
mətler haqqında hesabatın tərtib olunması da vacibdir. Bir qayda olaraq be-
lə hesabatlar ildə 2 defəden gec olmayaraq tərtib edilə bilər. Hesabatda 
görülen işin hecmi, tarixi, yerinə yetirilən audit xidmətinin mahiyyəti ve 
əldə edilen semərə (neticə) öz eksini tapmalıdır. Bir qayda olaraq audıtor 
belə hesabatlan təsərrüfat ilinin yansmda (yanm illik) və ilin sonunda illik 
tərtib edir. Teıtib edilən hesabatlar auditin yekun sənedi sayılır, resmi 
sənəd hesab edilir və xüsusi qeyde alınır. 
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IIFƏSİL. AUDİTİN PREDMETİ VƏ METODU 

2.1. Auditin predmet və metodunun nəzəri əsasları 

Her hansı bir elmin predmeti olduğu kimi auditin de bir elm kimi pred-
meti və metodu vardır. Auditin predmeti müstəqil yoxlama-ekspertiza apar-
maqla müessisenin və təşkilatm təsərrüfat-malİyyə fealiyyətini mühasibat 
sənədləri esasmda öyrenmək və ona kompleks qiymət verməkdir. 

Auditin predmeti çox geniş və zəngindir, yeni onun tədqiqat obyekti 
digər iqtisadi idarəetmə elementleri olan mühasibat uçotu, planlaşdırma ve 
teşkilə nisbetən çox genişdir. Belə ki, audit müessisə və təşkilatlarda uçot-
hesabat işlərinin vəziyyetini öyrənib qiymətləndirməkle yanaşı, iqtisadi sa-
həde qanunverici-normativ hüquqi aktların prinsiplərinin yerinə yetirilməsi 
veziyyətini və bu sahədə yol verilmiş qanun pozuntulannı öyrənir, çatış-
mamazlıqlan aşkar edir, onlara ilkin tədqiqat baxımından iqtisadi-hüquqi 
qiymət verir. Audit müəssisenin iqtisadi potensiahndan, resurslardan səmə-
rəli istifadə edilmesini öyrənir və qiymətləndirir. Ehtiyatlann aşkar olun-
ması, onlann seferbər edilmesi haqqmda müvafiq tədbirlər hazırlayır ve 
tetbiq edir. Bazar iqtisadiyyatı münasibetleri şəraitində audit yeganə idarə-
etmə etementidir ki, o müessisə ve təşkilatlarda sosial-iqtisadi problemlə-
rin həlli seviyyəsini öyrənmək ve qiymətləndirmek imkanma malikdir. 
Audit həmçinin, müəssisə və təşkilatlarda teserrüfat-maliyye fəaliyyətinə 
kompleks qiymət verir, elmi-texniki tereqqinin nəticelerinin tetbiqinin sə-
mərəliliyini qiymətləndirir. 

Audit müəssise rəhberinin verdiyi qərar və sərencamlann istehsal te-
sərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin bütün merhələlərində yerinə yetirilmesi 
haqqmda geriyə - idarə rəhberliyine doğru, düzgün məhımat (informasiya) 
verə bilen rabite elaqəsini yaradır. Bu tedqiqat obyektlerinin ümumiləşdi-
rilməsi və qiymətlendirilməsi auditin predmetinin esasını təşkit edir. 

Auditin predmetinin öyrənilməsı, düzgün, səməreli qiymətləndirilməsi 
üçün auditin Özünemexsus metodu və metodlar sistemi vardır. 

Auditin metodu onun qarşısmda duran əsas məqsədləre çatmaq üçün 
tetbiq edilən vasite ve üsullardır. Yuxanda qeyd etdiyimiz kimi, auditin 
qarşısında çoxşaxeli məqsed və vəzifəler durur. Bu vəzifələrin həllində və 
auditin qarşısmda duran məqsədlere çatmaq üçün müxtəlif spesifık metod 
və üsullardan ıstifadə edile biler. 

Auditin metod ve metodlar sistemi olduqca zəngindir. Bu sistemə fak-
tiki yoxlama, seçmə üsulu, arifmetik hesablamalar, analitik testlər, sorğu, 
şexsi müşahidə, qarşılıqlı üzleşdirmə, riyazi statistik üsullar, aİternativ ma-
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liyyə hesabat sənədlərinin hazırlanması, sənədli təftiş, sənədlərin texniki 
ekspertizası, maddi ekspertiza, başdan-başa yoxlama və sair daxildir. Bütün 
bu qeyd olunanlar audit yoxlama-ekspertiza işlərinə aid olan birbaşa metod 
və metodlar sistemİdir. 

Faktiki yoxlama dedikdə, hər hansı bir təsərrufat əməliyyatımn yerin-
də yoxlanılması, hesablanması ve onun mühasibat senədleri ilə üzleşdiril-
mesi başa düşülür. Bu ilk baxımdan mventarlaşdırmaya oxşardır. Lakin in-
ventarlaşdırraa metodunun fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, inventar-
laşdırma tematik bir saheyə, yəni əsas vəsaitlərin hər hansı bir tarixə qalı-
ğraın yoxlanması və yaxud istehsalat ehtiyatlannın, mal-material qiymətle-
rinin hər hansı bir tarixə faktiki qalığı ilə mühasibat sənədlerində olan mə-
lumatlann tutuşdurulmasıdrr. 

Seçme üsulu dedikdə, təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlannın bir qrupu-
nun müeyyən tarixi dövre seçilib onlann tərtib olunması, reqemlərin düz-
günlüyünün, yekunlann realhğınm yoxlanılması, hesablaşmalann apanlma-
sında bir neçə ayın seçilib yoxlanılması başa düşülür. Seçmə üsulu adətən 
əmək və əmək ödəmələri, mal-material üzre əmoliyyatlarla hesablaşmalar-
da debitor, kreditor borclann hərəkətinin ekspertiza və yoxlanılmasında 
tətbiq edilir. 

Sənədli yoxlama - tesərrüfat-maliyyə eməliyyatlannın mühasibat sə-
nedlerinin ekspertizası ve yoxlanılması kimi başa düşülür. 

Arifnıetik hesablama - audit yoxlama-ekspertiza işlərinde adətən kə-
miyyət və keyfıyyət göstəricilərini xarakterizə edən, yekun sənədlərinin 
dəqiqləşdirilməsində tetbiq edilen bir üsuldur. 

Analitik testlər - hər hansı bir mal-material çeşidinin indeks və dere-
celərini müəyyənləşdirmək üçün tətbiq edilir. 

Sorğu - müəssisə və təşkilatlann, firmalann digər təşkilatlarla əlaqeli 
fealiyyətinde qarşıya çıxan hər hansı bir meselenin araşdınlıb dəqiqləşdi-
rilmesinə dair apanlan yazılı və şifahi müraciətlerdİr. 

Şəxsi müşahidə - müəssise və təşkilatlann istehsal-teserrüfat fealiy-
yətində her hansı bir prosesə şəxsi əminlik əldə etmek üçün auditorun 
həmin prosese müeyyən vaxt ərzində şəxsi müşahidesi ve ya baxışıdır. 

Qarşılıqlı üzləşmə - audit olunan müessisə və fırmalann tesərrüfat-
maliyyə prosesində baş vermiş analitik bir əməliyyatm diger əlaqəli təşki-
latla üzləşdirılməsi ve her iki terəfın razılığı ilə apanlmış maliyyə əməliy-
yatraın təsdiqinin resmi sənedleşdirilməsi demekdir. 

Riyazi statistik üsullar - kombinəleşmiş üsuldur, adətən iqtisadi gös-
təricilərin ümumiləşdirilməsində ve her hansı bir məselenin qiymətləndi-
rilməsinde tətbiq olunur. 
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Alteraativ raaliyyə-hesabat sənədlərinin hazırlanması - mühasibat-
maliyyə hesabatlan audit edilən zaman təsərrüfat-malİyyə fəaliyyətində 
baş vermiş əməliyyatlann uçot-hesabat sənədlərində doğruluğunu təsdiq 
etmək üçün bəzi hallarda tərtib olunmuş uçot və maliyyə hesabatlanna 
aLternativ olaraq hesabatlar tərtib edilir. 

Sənədlərin texniki ekspertizası - müəssise, teşkilatlarm təsis sened-
lerini ve diger qeyri-maliyye senedlərini texniki baxışdan keçirmeklə, 
onun qanunverici normativ aktlara uyğun olmasma qiymət verməkdir və s. 

Göründüyü kımi, auditin metod və üsullanmn tetbiqi, auditin yoxla-
ma-ekspertiza etdiyi sənədlərin məzmunundan, təyinatından asılıdır. Mesə-
lən, mühasibat sənedlerinin audit yoxlama-ekspertızası zamanı təsərrüfat-
maliyyə fealiyyətinin yoxlanılmasmda tesərrüfat eməliyyatlanna uyğun 
olaraq müxtelif metod və üsullar tətbiq edilir. Əgər pul əməliyyatlannı 
yoxlama-ekspertiza edən zaman başdanbaşa yoxlama tetbiq edilirse, emək 
haqqı və əmek ödemeleri üzre yoxlamalarda ilk variantda seçme üsulun-
dan istifadə edilməsi kifayətdir. 

Bununla yanaşı auditin qarşısında duran bir sıra mühüm məsələlərin 
həlli məqsədilə iqtisadi təhlilin və xüsusilə onun tərkib hissesi olan maliy-
yə təhlilinin metod ve üsullanndan geniş istifadə edilə bilər. 

Auditin yoxlama-ekspertiza işlerinin bir sıra yekun teklifleri İqtisadi 
təhlilin nəticəlerinə esaslamr. Məselən, resurslardan səmərəli istifadənin 
qiymetlendirilməsi, ehtiyatlann aşkar olunub sefərber edilmesi, iqtisadi qa-
nunauyğunluqlann qiymetlendirilmesində iqtisadi tehlilin metod və üsulla-
nndan geniş istifadə edilir. Daha doğrusu, bu məsəlelərin helli İqtisadi təh-
İilin metod və üsullan tətbiq edilməden qeyri-mümkündür. 

Diger tərefdən, bazar iqtisadiyyatı münasibetləri şəraitində istehsal-
təsərrüfat fealiyyetine maliyyə baxımından qiymət verilmosi, müəssisenin 
iqtisadi potensialının qiymətləndİrilməsində maliyyə təhlilinin metod ve 
üsullanndan istifadə edilməsinə ehtiyac yaranır. 

Auditde maliyye təhlilinin metod və üsullannın tetbiqi təsərrüfat-
maliyye fəaliyyetinin nəticelerinin qiymetlendİrilməsində istifadə olunur. 
Burada esasən ayn-ayn bölmələr üzre qiymetləndirmə sistemlərine istinad 
etmək lazımdır. Belə qiymətləndirme sistemlerine müessisenin aktivleri-
nin mövcud veziyyətini müəyyənləşdirən, dövriyye kapitahnın manevr-
etmə qabiliyyetini qiymetlendirən, qeyri-maddi aktivleri qiymətləndiren, 
maliyye veziyyətini seciyyeləndirən, istehsalın səmerəliliyini müəyyən-
leşdiren, müəssisənin rentabelük seviyyesıni müeyyən edən ve onu qiy-
mətli kağızlar bazannda səciyyəlendirən qiymətlendirme sistemini aid et-
mək olar. 
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Müəssisə və təşkilatlarda sosial-iqtısadi problemləriıı həlli səviy-
yəsini müşahidə etmək iiçün xüsusi qiymətləndirmə sistemindən - mənzil-
məişət məsələləri və digər problemlərin həlli səviyyəsini müəyyənləşdi-
rən meyarlardan istifadə edilir. 

2.2. Auditin əsas istiqamətləri və onun milli ıqtisadiyyatın 
İnkişafında rolu 

Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində resurslann səfərbər edilməsi, 
onlardan səmərəli istifadə vacib məsələdir. Bele şəraitdə bütün idareetme 
elementləri, o cümləden uçot, planlaşdırma, təhlil, nəzarət, teftiş və hemçi-
nin audit də bu problemlərin həlli istiqamətino yöneldilmelidir. Bu zaman 
elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafi ilə təsərrüfat-maliyye fealiyyətinə 
təsir göstərən amillər durmadan artır, informasiya çoxalır, məhsul istehsalı 
prosesinin özü kəmiyyət və keyfiyyet etibarilə mürəkkəbləşir. Bütün ida-
rəetmə elementləri kimi audit də, bu problemləri dərindən öyrenməli və 
müvafiq nəticələre gelmelidir. 

Audit müəssise ve teşkilatlarda yalmz maliyye sənədlerinin yoxlan-
ması ilə məhdudlaşmamalıdır. O, həmçinin mövcud şəraitin analitik neticə-
Iərini ümumileşdirmeli, perspektiv inkişaf üçün proqnoz verməli, yeni şə-
raitdə təzə meylləri, prosesleri ehatə etməli, elmi-texniki nailiyyətlərin ve 
qabaqcıl təcrübələrin istehsala tətbiqini, kollektivin psixoloji iqlimini, 
sosial problemlərin həlli yollarını müeyyonləşdiraıeli, idareetmənin tək-
milləşdirilməsi məqsedi ilə yeni modellerin hazırlanması ve tetbiqi üçün 
real təklifier vermelidir. Bütün bu prosesler, axmlar ve nəticələr müxtəlif 
amillərlə bağhdır. 

Iqtisadi edəbiyyatda yalnız ıqtisadi proseslerə təsir göstərən, istehsa-
hn səmereli təşkili, ehtiyatlardan, resurslardan səmərəli istifadə olunması 
ile bağlı amillər obyektiv və subyektiv elamətlerinə görə xarakterizə edilir. 
Lakin digər amillər: elmi-texniki torəqqi, sosial-iqtisadi problemler, insan 
kapitalının formalaşması ile bağlı olan amillər diqqet mərkəzindən kənarda 
qalmışdır. Nəticede təserrüfat-maliyye fealiyyetine kompleks qiymet ver-
mək, müəssisenin perspektiv inkişafi üçün tədbiriər hazırlayıb həyata ke-
çirmək imkanlan azalmışdır. 

Bazar iqtisadiyyatı münasibetləri inkişaf etdikcə her bir müessise və 
teşkilat ciddi rəqabet şəraiti ile üzleşir. O, istehsal etdiyi məhsulu teləb-təklifə 
uyğun olaraq reallaşdırmaq üçün istehlak bazannda müvafiq yer tutmağa cəhd 
edir. Ona görə de, audit fəahyyətinde istehsal prosesinə ve maliyyə nəticəle-
rine təsir gösteren amillərlə yanaşı, müessisənin perspektiv inkişafi ile 
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bağlı amillər də diqqət mərkezində durmalıdır. 
Məlumdur ki, istehsalın semereli təşkili, yüksek mahyye neticeləri-

nin əldə edilməsi bİr sıra amillerle bağhdır. Təsərrüfat-maliyye fealiyyəti-
ni kompleks qiymetləndirmək və onun perspektiv inkişafı ilə əlaqədar te-
sirli tədbirlərin haznlanması üçün bu amillərin qruplaşdmlması, sıstemleş-
dirilməsi vacibdir. Çünki, hər bir amil tesərrüfat-maliyyə nəticəlerine, is-
tehsal prosesinə, elmi-texniki terəqqinin son nailiyyetlərinin istehsala tətbi-
qinə müvafiq qaydada mənfi və ya müsbət təsir göstərir. 

Fikrimizcə, bu amilləri audit fəaliyyəti üçün aşağıdakı istiqamətler 
üzre qruplaşdırmaq ve sistemləşdİrmək məqsədeuyğundur: 

- maliyyə nəticəleri ve ona təsir göstəren amillər; 
- istehsalın semərelİ teşkilİne tesir eden amillər; 
- ehtiyatlardan və resurslardan səmərəli istifadə edilməsinə təsir gös-

terən amillər; 
- elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlerinin və qabaqcıl təcrübə-

nin istehsala tətbiqilə bağlı olan amillər; 
- sosial-iqtisadi problemlər və insan kapitahmn formalaşması ile bağ-

lı amiller. 
Bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitinde müessisenin maliyyə nə-

ticəlerinin Öyrenilmesi və qiymətlendirilməsi vacib şərtdir. Menfəet və 
rentabellik tesərrüfat-maiiyye fəaliyyetinin səmerəli teşkilinin neticesinin 
ümümiləşdirilmiş yekun göstericisidir. Ona göre de audit fəaliyyətinde 
müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində mən-
fəət ve rentabellik göstəricisindən başlamlmalı və onlara təsir edən çox-
saylı amiller seçilib müəyyənləşdirilməlidir. Yəni mənfəətin əmele gel-
mesi, hərəkəti və bölüşdürülmesinin hansı amillərin təsiri neticesində for-
malaşdığı deqiqləşdirilmelidir. 

Menfəət və rentabellik göstericisinə təsir edən amillər qiymətləndiri-
lən zaman istehsal həcminin deyişmesi, məsreflərin artması və ya azalma-
sı, qeyri-istehsal xərclərinə yol verilmesi, məhsulun, xammal-material qiy-
mətlilərinin, idareetme xərclerinin dəyişmesi və sair bu kimi vacib məsə-
ləler ön plana çəkilməlidir. İstehsalın səmərəli teşkili, bilavasitə idare-
etmenin lazımi seviyyədə qurulması ilə bağlıdır. 

Yüksək maliyyə nəticelerinin elde edİlmesİ de bir çox hallarda 
idarəetmə ilə bağlıdır. Ona göre de istehsalın səmərəli təşkilinə təsir 
edən amillerin iki istiqamətdə - idarəetmə ve teşkillə bağlı olan amillər 
kİmi təhlİl edilməsi meqsedeuyğundur. İdareetme ilə bağlı amiller 
dedikdə, yüksək peşəkarlıq qabiliyyəti, İdareetmə strukturunun düzgün qu-
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rulması, idarəetmo modelinin düzgün seçilməsi ve tətbiqi, idareetmede 
strateji, taktiki xetlərin düzgün seçilmesi, optimal qərar ve serəncamların 
icrası üzerində nəzaretin təşkili, mehsul istehsalına və satışına dair tələb-
təklif haqqında obyektiv informasiyanın seçilib toplanması başa düşülür. 

İstehsalm təşkili ilə bağlı amillere isə istehsalm struktur quruluşu, ma-
terial təchizatı, istehsalın ahəngdarhğı, mehsulun struktur quruluşu, məhsul 
çeşidinin dəyişməsi, istehsal həcminin deyişmesi/nıehsulun keyfiyyətinə 
tesir edən amillər daxildir. 

Ehtiyatlar və resurslardan səmərəli istifadə edilməsine tesir göstərən 
amillerə də iki istiqamətdə yanaşmaq lazımdır. Bu hər şeyden əwəl, re-
surslar və ehtiyyatların fərqli anlayışlar olması ilə izah olunur. Ehtiyatlar 
dedikdə, istehsalın toşkilində istifadə olunmamış imkanlar və ya istehsal 
prosesində nəzərə alınmamış optimal variantlardır ki, onlann aşkar edilmə-
si müəssisənin ahəngdar fəaliyyetinİ təmin ede bilər, Resurslar dedikdə isə 
maddi aktivler, maliyye vəsaitləri, canlı və yaradıcı əmək nəzərdə tutulur. 
Düzdür, bəzen ehtiyatlar və resurslar eyniləşdirilir. Lakin təsərrüfat-maliy-
yə nəticələrinin qiymətləndirilməsinde onlann fərqləndirilməsi vacibdir, 
çünki resurslar və onlardan istifadə istehsalın səməreliliyinə birbaşa təsir 
gösterir. Resurslar ve onlardan seməreli istifadə edilməsinə işçilerin ixtisas 
dərəcəsi, onlann əmək vasiteleri və əşyalan ilə təmin edilməsi, eməyin 
məhsuldar, yaradıcı xarakter daşıması, işçilerin orta yaş səviyyəsi və sair 
amillər təsir göstərir. 

Bazar iqtisadiyyatı münasibətleri, tələbin təkliflə uzlaşması ve güclü rə-
qabət şəraitində elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyetlerindən istifade etməklə 
yeni keyfiyyətli məhsul istehsalı, mehsul istehsahmn kəmiyyət ve keyfiyyət 
baxtmmdan raütemadi tekmilləşdirilməsi her bir firmamn qarşısmda duran 
ümdə məsəledir. Ona göre də rəqabet aparan müəssisə iki yoldan birini seç-
melidir. O, ya yeni növ məhsul istehsalına meyl etmeli, ya da istehsal etdiyi 
məhsulun reqabet qabiliyyəth olması üçün daim texnologiya və texnoloji ava-
danhqlan yeniləşdirməüdir ki, bu da elmi-texniki tereqqinin inkişafi ile bağlıcür. 

İstehsalın semerəliliyinde ehəmiyyətli rol oynayan yeni növ mehsul is-
tehsah üzrə texnoloji avadanlığın əldə edilmesi, yaxud mövcud məhsul is-
tehsah üzrə texnologiyanm modernləşdirilmesi və yenidən qurulması müəssi-
sənin maliyyə neticelərinə - mənfəete, rentabelliyə birbaşa tesir göstərən 
amil sayılır. 

Elmi-texniki terəqqiııin neticelarinin təäjiqinden olde edilən mənfoət müey-
yen raüddət üçün etibarhdır. Lakin müessisenin ıehbərliyi onun ne qeder uzunömür-
lü olmasnıda maraqhdır. Ona gärə də elmi-texniki terəqqinin nəticəlerinin tetbiqi 
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ilə bağlı amillər, yeni onun reqabət qabiliyyəti, uzunömürlülüyünün (istifa-
də edilmə müddeti) maliyye neticelerine təsİri, ona serf edilen mesrefler 
və bu məsrəflerin hansı müddətə bağlanması ve sair bu kimi amiller nəzə-
rə alınmalıdır. 

Sosial-iqtisadi problemlər və insan kapİtalının formalaşması istehsahn 
səmərəli təşkıli, yüksək idarəetmə münasibətlərinin yaradılması ilə birbaşa 
bağlı olan çox vacib amildir. Bəşəriyyətin eşrəfi olan insan ve onun forma-
laşması bir çox hallarda sosial amillərlə, o cümleden təhsil sistemi, səhiy-
yə-sağlamlıq kompleksləri, mədəni-meişet obyektleri, menzil ve kommu-
nal xidmətləri kimi vacib amİUərlə bağlıdır. Əməyin məhsuldar və yaradıcı 
olması, insanın potensial fəaliyyətini bütövlükde cəmiyyətin xeyrinə cəlb 
etmek, həmçinin onun cəmiyyətdən bəhrələnməsini təmin etmək üçün 
sosial-iqtisadi problemler yüksek seviyyədə həll edilməlidir. Bazar İqtisa-
dİyyatında bu problemlərin helli dövlət orqanları ilə yanaşı, hər bir 
firmanın və şirketin vacib öhdəliyine çevrilməlidir. Əks halda geniş təkrar 
istehsal üçün baza teminatı olmaz. 

Bəzən bu məsələyə insan kapitalına sərmayə qoyuluşu kimi də yana-
şılır, yəni insan amilinə kapital qoyuluşu necə səməreli təşkil olunmalıdır 
ki, ondan cemiyyetin xeyrine daha yaxşı istifadə edilsin. 

Auditor müəssise və təşkilatlarm təserrüfat-maliyye fealiyyətini eks-
pertİza edən zaman müvafiq strateji və taktiki istiqametleri seçə bilər. 

Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətini kompleks ekspertiza etmək və qiy-
mətləndirmək üçün müxtelif göstericiler sistemindən və metodİkadan isti-
fade edilir. Məselen, V.V.Kovalyovun irəli sürdüyü sistemə görə, təsərrü-
fat-maliyye fealiyyetini qiymətlendirmək və resurslardan istifadənin səme-
rəlİliyini müeyyənleşdirmek üçün 6 qrup gostericiler və qiymetləndirme 
sistemindən istifadə etmək meqsedəuyğun sayılır [45, s. 40-41], 

Birinci qrup göstəricilər ve qiymətləndirmə sistemınə esas vesaitlərin 
aktiv hissəsinin xüsusi çekisini, əsas vəsaitlerin köhnəlmə dərəcəsini, ye-
niləşmə əmsahnı, xaricolma emsalını müəyyenleşdirən göstericilər daxil-
dir. Bunun üçün, birinci növbədə əsas vəsaitin aktiv hissesinin passiv his-
səsinə nisbətini müeyyenləşdirmək lazımdır. Balansda olan esas vəsaitlə-
rin onun köhnelme dəyerine nisbətini müəyyenleşdirmək üçün cari dövrdə 
teserrüfata daxil olmuş esas vesaitlərin dəyərinin cari dövrün axırına ümu-
milikde əsas vesaitlərin balans dəyerine olan nisbətini tapmaq lazımdır. Bu 
həmin dövr erzinde - yəni il ərzində teserrüfata daxil olmuş əsas vəsaitle-
rin deyerinin qalıq nisbəti ilə ölçülür. 

İkinci qrup göstericilerə müəssisənin tez dövriyyəyə cəlb edilə bilən 
vəsaitlərİ daxil edilir. Buraya fealiyyətdə olan dövriyye kapitahnın hecmi, 
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xüsusi dövriyyə kapitalmm manevretmə qabiliyyəti, öhdeliklerin yerinə 
yetirilmesi qabıliyyəti, tez dövriyyeye getirile biİen vesaitlərin dərəcəsi, 
Ödemə qabiliyyəti, maddi aktivdə istehsalat ehtiyatlannın xüsusi çəkisi, ca-
ri dövr ərzində maddi aktivdə istehsalat ehtiyatlarınm xüsusi çəkisi, öh-
dəliklərin yerine yetiritmesinde dövriyye kapitalının xüsusi çekisi aiddir. 
Bu göstəricilər üzrə dövriyyəyə gətirilə biləcek vəsaitlərin xüsusi çəkisini 
qiymətləndirmek üçün birinci növbədə müəssisənin özüneməxsus kapitah-
nın üzərine uzunmüddətli öhdelikləri əlavə edib, cari aktivləri və cari öh-
delikteri çıxmaq laztmdır. Sonra pul vəsaitlərinin fəaliyyetdə olan kapitala, 
müəssisələrin nağd və nağdsız pul vesaitlərinin cəminin cari öhdəliklərə, 
cari aktivlərin bütün təserrüfat vəsaitlerinə ehtiyat və mesariflərin cari ak-
tivə nisbətini müəyyenləşdirmek lazımdır. 

Üçüncü qrup göstəricilər müəssisenin maliyyə vəziyyetini əhate edir 
ki, bu blok göstəricilere müessisenin dövriyye kapitalının cəmləşme dərə-
cəsi (bütün təsərrüfat vesaitlərinin dövriyye kapitalına nisbəti), dövriyyə 
kapitahmn manevretmə dərəcəsi (xüsusi dövriyyə kapitalımn xüsusi kapi-
tala olan nisbeti), kənardan cəlb olunmuş kapitalın cəmleşdirilməsi derəce-
si, celb edilmiş kapitalın təsərrüfat vesaitlerinin ümumi yekununa nisbəti 
(uzunmüddətli kapital qoyuluşunun dərəcəsİ), uzunmüddətli öhdəliklərin 
əsas vesaitlere və qeyri-dövriyyə aktivlərinə nisbəti, celb olunmuş kapita-
lın struktur veziyyeti (uzunmüddətli öhdəliklərin cəlb olunmuş kapitala 
nisbəti), cəlb olunmuş vesaitlerle xüsusi vəsaitlerin nisbət dərecesi (cəlb 
edilmiş kapitalın müəssisenin xüsusi kapitalına nisbəti) kimi göstericilər və 
qiymətləndiımə üsulları daxildir. 

Dördüncü qrup göstericilərə və qiymetləndirmə sistemine istehsahn 
səmerəlilik göstəricileri daxildir, Buraya balans mənfəəti, emek mehsul-
dariığı (satışdan əldə edilen vəsaitin işçilərin orta illik sayma nisbəti), 
fondverimi (satışdan əlde edilən pulun esas vəsaitlerin orta illik deyerine 
nisbəti), dövriyyə kapitalının dövretme derecesi (satışdan əldə edilən pu-
lun debitor qalığımn orta dəyəri), dövriyyedə olan istehsalat ehtiyatlannm 
dövr dərecəsi (istehsala çekilen mesreflərin istehsalat ehtiyatlannm orta 
qalığına nisbəti), kreditor qahqlann herəketi (il ərzində kreditor qalığının 
orta həcminin mehsul istehsalına çekilen məsrəflərə nisbeti), debitor qahq-
lannın ödənilmesi derəcəsi (orta illik debitor qalığmın satışdan eldə edilən 
vəsaitə nisbəti), xüsusi kapitalın hərekəti (satışdan elde edilen vəsaitin 
xüsusi kapitalın orta illik hecmine nisbeti), esas kapitalın herekəti (gəlirin 
balans vəsaitlerinin yekununa nısbeti), iqtisadi artım teşkilinin dərəcəsi 
(mənfəetdən səhmdarlara verilen dividentlər çıxıldıqdan sonra yerde qalan 
temiz mənfeətin xüsusi kapitala nisbeti) kimi göstəricilər və qiymətlendir-
me sistemi daxil edilir. 
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Beşinci qrup göstəricilərə müessisənin rentabellik vəziyyətini xarak-
terizə edən göstəricilər sistemi daxil edilir. Bu halda balans menfəətindən 
büdceyə ödemelər çıxıldıqdan sonra yerdə qalan təmiz mənfəət, satışdan 
əlde edilmiş mənfəətin satış üzrə gəlirin nisbetinde məhsulun rentabelliyi, 
mənfeətin mesreflere nisbətində müəssisənin ümumi rentabelliyi, təmiz 
mənfəətin balansın vəsaitlerinin yekun qalığma olan nisbətində esas kapi-
talm rentabelliyi, təmiz menfeetin xüsusi kapitalın orta həcminə nisbətində 
xüsusi kapitalın rentabellik səviyyəsi qiymetləndirilə bilər. 

Altıncı qrup göstəricilərə müessisenin qiymətli kağızlar bazannda 
vəziyyətini qiymetlendirən göstəricilər sistemi daxil edilir ki, buraya da 
səhmlərdən əldə edilen gelir, sehmlorin qiymetliliyi (yeni səhmin bazar 
qiyməti ile onun gelirliliyinin müqayisəsi), səhmlerin rentabelliyi (yəni her 
bir səhmin gətirdiyi divİdentlə onun bazar qiymetİ) ve sehmlerin qiymetli 
kağızlar bazannda dəyerliliyi, onun alqı-satqıya münasibətinin qiymətlən-
dirilməsi üzrə göstericilər daxildir. 

Müəssisələrin təsərrüfat-maliyye fəaliyyetinin audİt yoxlama-eksper-
tizası zamanı resurslardan səmərəli istifadə edilməsini qiymətləndirmek, 
bütövlükdə təsərrüfat-maliyye fealiyyətinin semərəliliyini müəyyənləş-
dirməkdə V.V.Kovalyovun teklif etdiyi sistem ve meyarlann qismən və 
bütÖvlükdə tetbiqi müsbət nəticə verə bilər. 

Bazar iqtisadiyyatı münasibətlerine keçid, müllriyyət ve istehsal mü-
nasibətlərinin dəyişməsi, idarəetmənin digər elementləri kimi audit qarşı-
sında da milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir sıra vəzi-
fələr durur. 

Planlı sosialist tesenüfat sistemindən fərqli olaraq bazar iqtisadiyyat 
münasibətlerində milli iqtİsadiyyatm İnkişafı üçün planlann və sosial-iqti-
sadi proqramlann bir mərkəzdən hazırlanması və icrası çetinləşir. Çünki 
planlı sosialist teserrüfat sistemində vahid kompleks kimi xalq təsərrüfatımn 
bütün strukturu dövletin əlinde cəmləşdirilir. Bu sahelərin inkişafi ilə bağlı 
problemlərin həlli üçün mərkəzi institutlar və sahələr üzrə elmi-tədqiqat ins-
titutlan, elmi-təcrübe merkəzləri fealiyyet gösterirdi. Hemin institutlar və 
mərkəzlər plana uyğun proporsional inkişaf prosesİnin əsasında mütemadi 
tədqiqatlar apararaq kompleks proqramlar hazırlayır və onlann icrası üçün 
tedbirlər görürdü. Bununla yanaşı tesərrüfatdaxili və təsərrüfatlararası ida-
reetme ile bağlı məsələlər, o cümlədən resurslardan semerəli istifadə edil-
məsi, ehtiyatlann aşkar olunması və sair hallar nazirlik ve baş idarələrin 
şöbələrində də araşdınlırdı. Əlbettə, azad iqtisadi münasıbətlərde qeyri-
dövlət mülkİyyetine əsaslanan çoxsaylı şirkətlər, firmalar, assosiasiyalar, 
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kiçik müəssisələr təsərrüfat subyekti kimi bu növ xidmetlərden mehrum-
dur. Müəssİsənin potensial imkanlannı seferbər etmek, onlan milli iqtisadi 
inkişafa yönəltmek, yaranacaq teserrüfatlararası disproporsiyalann qarşısı-
nı almaq, perspektiv inkişaf üçün proqnoz vermək və bu kimi diger prob-
lemlərin hellinde audit fəaliyyeti (xidməti) müstəsna rol oynaya bilər. 

2.3. Aaditin apardma texnikası 

Tecrübede sənədlerin öyrenilməsi, istehsalat ve maliyyə fəaliyyəti-
nin yoxlamlması texnikasının iki forması mövcuddur: 

Birinci - ibtidaiden aliyə doğru, yəni ilkin sənedlərdən əməliyyat 
prosesine, analitik göstəricİİərdən sintetik göstəricilərə, uçot registrlerinin 
məlumatlanndan hesabat və balans melumatlanna doğru hərəkətdir. 

İkinci ~ alidən ibtidaiyə doğru, yeni sintetik və hesabat göstəricilə-
rinden uçot registrləri və analitik məlumatlarına, əməliyyat proseslerindən 
ilkin senədləre doğru həreketdir. 

Audit yoxlama-ekspertizasında sənədlerin tədqiqinin birinci forma-
sından tecrübede çox geniş istifadə olunur. Lakin bu forma ikinciyə nis-
bəten səmeresiz ve az nəticəlidir. Çünki auditor, yeni yoxlama ilə məşğul 
olan şəxs onun üçün aynlmış vaxtı xnda, eyni ve oxşar təsərrüfat eməliy-
yatlannın, meselen, təhtelhesab şexsləriə hesablaşmalar, azqiymətli tez 
xarab olan eşyalann hereketi ve sair bu kimi əməliyyatlann yoxlanmasma 
serf edir. Belə yoxlama zamanı bir çox hallarda ən vacib mesələlər -
menfəətin əməle gəlməsi, bölüşdürülmesi, istifadəsi, ona təsir göstərən 
amiller, resurslardan istifade edilməsinin qiymətləndirilməsi ve sair bu 
kimi işlər çox zəif tədqiq olunur. Bunun bir neçe sebəbi vardır. Əsas sebeb 
isə audit işi ilə məşğul olan mütexessisin bilik ve bacanq seviyyəsinin aşa-
ğı olmasıdtr. Yüksək bilik və bacanğa malik olmayan yoxlayıcı hesabat 
məlumatlanm, sintetik göstəriciləri tədqiq ede bilmir, hesabat və sintetik 
göstəricilər üzre kenarlaşmalan analitik məlumatlarla elaqələndirməyi ba-
carmır. Nəticədə yoxlama arayışı menasız, biri digərini inkar eden, ziddiy-
yetli məlumatlarla doldurulur ki, bunun da əsasında maliyyə fealiyyetinin 
səməreÜIiyinin yüksəldilməsi üçün hazırlanmış tədbirlərin təsiri çox zəif 
olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, senədlerin tədqiqi, istehsalat və təserrüfat-
maliyyə fəaliyyetinin yoxlama texnikasının ikinci ve səməTəli forması tec-
rübədə çox az tetbiq edilir. Bu, yalnız bir sebəble - yoxlayıcmın bilik ve 
təcrübe seviyyesi ile izah edile biler. Çünki, təsərrüfat-maliyye fealiy-
yətinin neticeleri ümumileşdirilərek sintetik göstericiler şəklində mü-
hasibat balansmda ve digər hesabat senedlerində öz eksini tapır. Həmin 



32 BİJtİNCİ BÖLMƏ. AUDİTİN NƏZƏRt ƏSASLARI 

göstericiləri öyrenmek, tedqiq etmek, kənarlaşmaları müeyyənləşdirmək, 
mentiqi nəticeler çıxarmaq üçün xüsusi bacanq tələb edilir. Keyfiyyətle 
apanlan audit yoxlaması sintetik və ümumileşdirilmiş hesabat göstericiləri-
nin öyrənilməsi nəticesinde elde edilen kenarlaşmalar analitik ve ilkin 
məlumatlarla tamamlannr. Audit yoxlamasmda qeyd etdiyimiz bu formanın 
seçilməsi yoxlama-ekspertİza nəticelerinin ümumileşdirilməsinde ən mü-
hüm məsəlelərdən birini, yəni müəssisenin təsərrüfat-maliyyə fəatiyyə-
tində baş vermiş kənarlaşmalann nətice arayışında mentiqli, ardıcıl təsbit 
otunmasına imkan verir. Audit fəaliyyətinde yoxlama texnikasının düzgiin 
seçilmesi yekun arayışında lazımsız, təkrarlanan melumatlann əks etdiril-
məsini tam məhdudlaşdınr. 

Yoxlama nəticelərinin ümumileşdirilməsi, ardıcıl olaraq fakttann biri 
digerini tamamlamaqla əks olunması audit işinin vacib məsələlərindən bi-
ridir, Auditin fəaliyyət nəticəsinin qiymətləndirilməsi tərtib olımmuş ara-
yışla müəyyən olunur. Yoxlama materiallannra ümumiləşdirilməsi bir çox 
hallarda qoyulan teleblərə cavab vermir. Bu bir çox subyektiv amillərlə 
izah edilir. Mesələn, yoxlama arayışınm keyfıyyətsiz olması bezen vaxtın 
olmaması ile izah edilir, çünki arayış yoxlamamn axınnda tərtib edilir. 
Auditor yoxlamamn bütün dövrü ərzində aşkara çıxardığı çatışmamazlıqlar 
haqqında özündə qeydlər edir və sonra onun üzerində işləyir. Belə iş 
metodu ona gətirib çıxanr ki, tələsik formada apanlmış qeydləre sonralar 
fikir yürütmək tam qiymətli olmur, yaxud da yoxlamanın axınna yaxın 
yaddan çıxır ve auditor heqiqəti aşkara çıxarmaq üçün yeniden sənədləre 
müraciet etməye mecbur olur. 

Yoxlama materialım daha tam şəkilde ümumileşdirmek üçün ayn-ay-
n başlıqlar verməkle arayışın modelini əwelceden təqribi bölmələr üzrə 
hazırlamaq və yoxlamamn gedişinde onlarda müeyyen edilmiş çatışma-
mazlıqlan və pozuntulan sistemləşdİrmək lazımdır. Yoxlamanın axınnda 
ise arayışm bütün müsteqil bölmələri lazımi ardıcıllıqla birleşdirilir, mən-
tiqi noqteyi-nezerdən və mətn elaqəliyi baxmnndan yenidən nəzərdən ke-
çirilir, yoxlamanın nəticəlori üzrə xülase kimi təqdim edilir. Yoxlamanın 
gedişində müessisənin fealiyyetinde aşkara çıxanlmış çatışmamazlıqlann 
əwəlcəden hazırlanmış arayışm bölmelerində əks etdirilmesi audit ma-
terialının resmiləşdirilməsinin süretlenməsinə əhəmiyyətli dərecedə təsir 
ede biler. Yoxlama neticəlerinin ümumiləşmesinin daha optimal variantı 
da vardır. Belə ki, audit yoxlama-ekspeıtiza arayışı ayn-ayn hesablamalann 
birləşdirilməsi yolu ilə deyil, bu arayışlann analitik təhlili əsasmda tərtib 
edile bilər. Belə olduqda audit ümumileşdirilmiş xülasəsində təsərrüfat-
maliyyə fəaliyyətinin tehlili nəticəsinde məntiqi uyğunluq üçün müeyyen 
şerait yaramr. Yoxlama materialınm ümumiləşdirilməsi üçün sənedlərin 
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öyrənilməsi metodİkası müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti göstəri-
cilərinin iqtisadi təhlili və apanlan qeydlərlə əlaqələndirilməsini tələb 
edir. Müəssisənin fəaliyyetini əks etdirən göstəricilərin və yaxud onlann 
ayrı-ayn cehətlerinin diger amillərlə qarşılıqlı əlaqə ohnadan, təcrid olun-
muş suretde öyrenilməsi yoxlanılan obyektin hərtərəfli qiymetlendirilmə-
sinə imkan vermir. Bəzən audit arayışı tehtəlhesab şexslərin avans hesa-
batmın, əmek haqqı hesablanmasının ve diger kütləvi təsərrüfat əməiiyyat-
lanmn yoxlamlmasımn neticələri kimi xırda, eynicinsli tesvirlerle dol-
durulur. Bele öyrənmə üsulu audit neticəsinin ümumiloşdirilməsi, aşkara 
çıxanlmış çatışmamazlıqlann aradan qaldınlması üzrə deyərli tədbirlerin 
işlənib hazırlanmasına imkan vermir. Ən yaxşı nəticəni almaq üçün audit 
işində az tətbiq olunan variantdan istifadə etməklə sintetik göstericilerdən 
analitik göstəricilərədək, registrlerdən sənədlərədək təhlil aparmaq lazım-
dır. Təserrüfat-maliyyə fəaliyyetinin kompleks təhliline esaslanan audit 
yoxlaması zamanı ayn-ayn istiqamətlərin, yeni istehsal tapşmğımn yerine 
yetirilməsi, vesaitlərin israfına yol verilməsi, resurslann səfərbər edilməsi, 
dövlet intizammın pozulması və sair bu kimi hallann sebəblərinin açıqlan-
ması üçün artıq texniki-iqtisadi məlumatlann toplanmasına ehtiyac qalmır. 
Audit yoxlama-ekspeıtizasında bu ve ya digər variantın seçihnəsi audit 
nəticəlerinin ümumiləşdirilməsində en mühüm məselelərdən birinin, yəni 
müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fealİyyetindəki pozuntulann, aşkara 
çıxanlan çatişmamazlıqlann təıtib olunan arayışda ardıcıl və deqiq təsbit 
olunması kimi məsələlərin müveffeqiyyətle həll edilməsinə İmkan verir. 
Bu məselənin həlli arayışın lazım olmayan hissələrinin Iəğv edilmesi audit 
arayışınm tərtibi üçün məlumat menbelerinin düzgün müəyyən edilməsinə 
müsbət təsir edir. 

Nəticəlerin ümumiləşdirilməsi ardıcıllığı bütün hallarda üç əsas his-
seden ibaret olmalıdır: giriş, analitik bölmə ve neticə (yekun hissəsi). 

Arayışın giriş hissəsinde auditor firmasmın ve müstəqil auditorun ün-
vam, lisenziya nömrəsi, lisenziya veren təşkilatın ünvanı, telefon nömrəsi, 
firmanın bank rekvizitleri, yoxlama aparan mütəxəssisin adı, soyadı və 
atasının adı gösterilmelidir. Analitik bölmədə yoxlanılan obyektin maiiyyə 
hesabatlanna dair məlumatlar: hesabat və digər sənədlər üzre analitik mü-
şahidələr, təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlannda baş vermiş kenarlaşmalar 
əks etdirilməlidir. Audit arayışınm yekun hissəsində apanlan yoxlamanm 
və ekspertizanın nəticələri, təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlan müvafiq me-
yarlarla qiymetlendirilir. Maliyyə hesabatlannda yol verilmiş qanunsuzluq-
lann səbəbləri əsaslandınlmalıdır. Yoxlama nəticəsində təsərrüfat-maliyyə 
fealiyyətmde aşkar edilən qanun pozuntulannı şərh edən zaman auditor hər 
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bir qanuıı pozuntusunu müvafiq qanunverici normativ hüquqi akta istinad 
etməlidir. Təsərrüfat-maliyyə fealiyyətində yol verilmiş qanun pozuntuları 
auditor tərəfindən qruplaşdınlmalıdır. Həmin qanun pozuntulan aidiyyatı 
üzrə yoxlama-yekun arayışında əks etdirilməlidir. 

Audit neticələrinin ümumiləşdirilməsi ardıcıllığım qiymətləndirmek 
üçün əsas meyar onım kompleksliyine riayət olunmasıdır. Yəni müəssise-
nin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin iqtisadi göstəricilerinin hərtərəfli təhlil 
edilməsi ve məntiqi ardıcıllıqla qiymətləndirilmesidir. Təcrübe gösterir ki, 
audit nəticəlerinin ümumileşdİrilməsində komplekslik şertlerinə riayet 
edilmeməsi onun materiallanna əsasən müvafiq tədbirlərin işlənib hazır-
lanmasını tamamilə çətinləşdirir və müstəqil nezarət işinin həyata keçıril-
məsinə mənfi təsir edir. Burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, arayışın 
bölmələrinin mezmtmu, onlann sintetik və analitik göstəriciləri arasmdakı 
qarşılıqlı əlaqə lazımi seviyyedə təmin olunsun, Bele bir sistemli yanaşma-
nı temin etmək üçün auditin neticelerinin novbəti ardıcılhqla ümumiləşdi-
rilməsini meqsədəuyğun hesab edirik. Yeni yoxlanılan obyektin maliyyə 
neticelerini xarakterizə eden sintetik göstəricilər ön plana çəkilmelidir. 
Analitik araşdırmalann nəticesi ise həmin sintetik göstəricilərlə əlaqəlen-
dirilməli ve tamamlanmalıdır. Nətİcəlerin daha inamlı olması üçün lazım 
geldikdə onu ötən dövrün yoxlama-ekspertiza işlerinin nəticeleri ilə də 
elaqəlendirmək olar. 

Auditin nəticələrinin ümumiləşdirilmesində əsas yeri müəssisənin 
fəaliyyətinin sintetik göstericiləri totur. Bu prosesdə menfəət və yaxud 
gəlir, rentabellik, dövlət sifarişi ve müqavilə öhdəlikleri, mesrəfler, məh-
sulun maya dəyerİ və sair bu kimi göstəriciler üzre tapşınqlann yerine 
yetirilməsinin təhlİli mühüm yer tutmalıdır. Bu göstəricilərin təhlili ayn-
ayn amillərin öyrenilməsi şeklində deyil, kompleks qiymetlendirme for-
masında apanlmahdır. Onlann qanunauyğunluqlanmn nəinki nisbi, eləce 
də mütleq kenarlaşmalanm teyin etmek lazımdır. Tehlilin ye istehsahn qu-
ruluşunun nəzerə alınması nəticesİndə arayışın sonrakı bölmələrinin esas 
məqsədi və vezifeleri formalaşır. Bu bölmələrdə esas məqsəd müeyyən 
edilmiş kənarlaşmalann səbəbleri və onlann nəticelerini şerh etmek, baş 
vermiş əməliyyatlann səbeblərini araşdırmaq və onlann qanuniliyi barədə 
neticə çıxarmaqdır, Audit yoxlama-ekspertizası neticesində müeyyen 
edilmiş kənarlaşmalar bölmeler üzre öz mentiqi qiymetini almalıdır. Bu 
üsulım tətbiqi audit nəticələrini resmileşdirən arayışm həcmini de minimu-
ma endirir. Auditin neticələrinin bu qaydada ümumiləşdirilməsi müeyyən 
bir meqsəd üzre tedbirin işlenib hazırlanmasına imkan verir. 
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2.4. Mühasibat sənədləri və maliyyə hesabatlarının audit yoxlama-
metodikası 

Mühasibat uçotu və maliyyə hesabatmın audit yoxlama-ekspertizası-
nın əsas məqsədi mühasibat uçotunda və maliyyə hesablannda yol veriimiş 
təhrifləri aşkar etmək, onlarm məqsədli yaxud məqsədsiz edildiyini müəy-
yənləşdirmək və yekun maliyyə nəticələrinə müvafıq təsirini qiymetlən-
dirmekden ibarətdir. Buna görə də, müəssise (təşkilatlarda) audit yoxlama-
ekspertiza işleri apanlarkən mühasibat hesabları ve senədleşməlerində, 
hemçinin maliyyə hesabatlannda yol verilmiş təhrifləri aşkar etmək üçün 
spesifık metodikadan istifadə edilməlidir. Mühasibat uçotu baş vermiş 
əməliyyatlan məbləğlər üzrə uçota alrr. Lakin həmin eməliyyatlann məz-
munu ilkin sənedlerdə Öz eksini tapır. Buna görə də audit yoxlama-eksper-
tizasında məsələyə iki istiqamətden yanaşılmahdır: 

• baş vermiş təsərrüfat-malİyye əməliyyatlanmn nə derecəde düzgün 
ve dəqiq uçota almmasını müəyyənləşdirmek; 

• baş vermiş təsərrüfat-maliyyə əmeliyyatlannın qanunvericilik və 
normativ aktlar baxnnmdan düzgünlüyünü və doğruluğunu qiymetlendirmek. 

Auditor tesərrüfat-maliyye emeliyyatlanmn uçota alınmasımn doğru 
və düzgünlüyünü deqiqləşdirmək üçün birinci növbədə müəssisədə müha-
sibat uçotunun tetbiqi formasmı müeyyenleşdirməlidir. Sonra isə baş ver-
miş teserrüfat əmeliyyatlannı mühasibat uçotu planına uyğun olaraq düz-
gün müxabirələşməlerini dəqiqləşdiraıelidir. Bu qaydada yoxlama seçmə 
üsulu ilə apanlmalıdn-. Her bir əməliyyat növü üzrə audit yoxlama-eksper-
tizasında spesifık metodikadan istifadə olunur. Daha doğrusu, əmək və əmək 
haqqının ödənilməsi üzre əməliyyatlann ekspertizasında auditor seçme 
üsulu ilə, yəni bir neçə ay üzrə əmek haqqı Ödənişini üzləşdirmə və hesab-
tama üsulunu tetbiq etməklə onlann doğruluğunu müəyyənləşdirir. Mal-
material qalıqlarımn audit yoxiama-ekspertiza işınde isə inventarizasiya 
üsulundan daha geniş istifadə edilir. 

Pul vəsaitlerinin ekspertizasmda isə auditor başdan-başa yoxlama, 
gündəlik əməliyyatlan bütövlükde ilkin sənədlerlə üzləşdirilme metodika-
sından geniş istifadə etmelidir. Baş vermiş təserrüfat əməliyyatlannın İlkin 
təsdiqedici sənədi olan mühasibat senedleri isə bir qayda olaraq əməliy-
yatlann qanunverici və normativ aktlara uyğunluğunu tesdiq eden sənəd-
dir. Bu sənədlər iki qrupa bölünür: bunlardan birincisi maliyyə sənədləri, 
ikincisi isə texniki senədlər adlandınla biler. 
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Maliyye-mühasibat sənədləri o sənədləre aiddir ki, həmin sənədlər 
vasitesilə birbaşa pul vesaitlərinın nağd və nağdsız qaydada hərəketinə 
əsas verir. Texniki sənədlər isə maliyyə-mühasibat sənədləri üzrə nağd və 
nağdsız yolu ile pul vəsaitlərinin hərəkətini əsaslandırır. Malıyyə-müha-
sibat sənedlərinə kassa medaxil-məxaric orderi, bank ödəme tapşmqlan, 
qiyməth kağızlar, veksellər, çekiər, əmək haqqı üzrə cedvəllər və sair aiddir. 

Texniki sənədler o senədlerdir ki, maliyye hesablamalannı aparmağa 
əsas verir. Texniki senədlere isə mal-material qiymətlərinin qaimələri, 
əmək ödənişi üzrə tabellər, əsas vəsaitlərin daxil ve xaric olması üzrə mü-
vafıq sənədler, yol-nəqliyyat qaimeləri, yol-nəqliyyat verəqələri və sair 
aiddir. 

Audit yoxlama-ekspertizasında bu qrup sənədlərə auditor münasibəti 
fərqlİdir. Belə ki, kassa (xəzinə) mədaxil-məxaric orderləri kassada pul 
vesaitlərinin hərəkətinə birbaşa icaze verən səned olduğu üçün auditorun 
daim diqqet mərkəzində olur. Halbuki xəzinəde mədaxiİ ve məxaric 
edilən pul vəsaitlerinin məqsəd ve təyinatım müəyyənleşdirmek ve kon-
kretləşdirmək lazım geldikdə ilkin sənədlerə diqqət yetirilir. Daha 
doğrusu, birinci qrup sənədlər üçün auditor başdan-başa yoxlama me-
todikasından istifadə edirsə, ikinci qrup senedlərin yoxlanmasında seçmə 
ve müşahidə metodikasını tətbiq edir. 

Yuxanda qeyd olunan mühasibat sənədləri ilə yanaşı bir qayda olaraq 
maliyye hesabatlan da audit yoxlama-ekspertizasının diqqet mərkezində 
olmahdır. Azərbaycan Respublikası Maliyye Nazirliyinin mövcud telima-
tına əsasen hazırda respublikamızda mülkiyyət formasından asılı olmaya-
raq fealiyyet göstəren bütün müəssisə və teşkilatlar ildə bir dəfə aşağıdakı 
mühasibat-maliyyə hesabatlannı tertib etməli, müvafıq orqanlara, maliyye 
şöbesi və vergi idarelerine teqdim etməlidırlər: 

• balans (forma N?l); 
•maliyyə neticələri ve onun istifadesi haqqında hesabat (forma N«2); 
• müəssisənin balansına elave (forma Ns5). 
Melumdur ki, müəssisənin tesərrüfat-maliyyə fəaliyyetinin illik noti-

cələri müessisənin 1 saylı forması olan balansda qeyd edilir. Respublikamı-
zın müessise və təşkilatlannın mühasibat uçotunda tətbiq olunan 1 saylı 
forma - Balans Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfınden 
1995-ci ildə təsdiq edilmiş və hazırki dövrdə qüwədədir. Həmin forma iki 
- aktiv və passiv hissələrdən ibarət olmaqla 3 bölməyə malikdir. Daha 
doğrusu, balansın aktiv hissəsi 3 bölmədən, passiv hissesi ise 2 bölməden 
ibarətdir. 
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Illik 1 saylı hesabat formasının audit yoxlamasının məqsedİ, il erzinde 
teserrüfat-maliyyə fəaliyyərinin yekunlannm balansda düzgün əks etdiril-
məsi, balans maddələrinin dəyişməsi və bu dəyişmənin emeləgəlmə mən-
bəlerini xarakterize etmekdir. Bir qayda olaraq balansın ilkin audit eksper-
tizasında iki üsuldan istifadə edilir: 

• balans göstəricilərinin üfüqi deyişməsində mütləq və nisbi gösteri-
cilerin müeyyənləşdirilməsi; 

• balans gostericilerinin şaquli İstiqamətde mütleq və nisbi kənarlaş-
malannın müəyyənleşdirilmesi. 

Bu kenarlaşmalar müəyyənleşdikden sonra onlar bölmələr üzrə mü-
vafıq dövrə nağd vəsaitlə və əmələgelmə menbeleri üzre apanlır. 1 saylı 
hesabat formasmda, həmçinin balans maddələrinin aktiv və passiv bölme-
ler üzrə ilin eweline və sonuna olan qahqlann dəyişməsi, nisbi və mütləq 
şekildə müqayisə edilməsi yoxlama metodikasının tərkib hissəsidir. Mües-
sısenin 1 saylı hesabat - Balans forması ile yanaşı audit yoxlama-eksperti-
zasına celb olunacaq esas formalardan biri 2 saylı forma - «Maliyyə neti-
cələri və onlardan istifadə» haqqında hesabatdu*. 

Məlumdur ki, bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitinde müəssİsə-
nin maliyyə netİcələri müəssisenin təserrüfat-maliyyə fəaliyyetinin səmə-
rəlilİyini xarakterizə edən başlıca göstəricilər sayılır. 

2 saylı forma - «Maliyye nəticələri və onlardan istifade» haqqında 
hesabat forması Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi terəfindən 
1995-ci ildə təsdiq edilmiş və hazırki dövrə qədər qüvvədədir. Maliyyə 
nəticələri və onlanın istifadəsi haqqında 2 saylı hesabat 4 hissədən 
ibarətdir. Bu hesabatda birinci növbedə maliyye nəticələri, yəni mənfəət 
və zərər, onlann əmoləgəlme menbeleri gosterilir, Audit yoxlama-eksper-
tizası apanlarkən formamn bu hissəsindəki məlumatlann realhğı 80 saylı 
«Mənfeet və zerərlər» adlı mühasibat hesabımn aktivində və passivinde 
olan qalıqlarla və 15 saylı jurnal-orderin məlumatlan ilə üzləşdirilir. Sonra 
ise 2 saylı hesabatın bu bölməsi məlumatlann reallığı ile dəqiqləş-
dirilməlidir. 

2 saylı «Maliyye nəticələri və onlardan istifadə» haqqında hesabatın 
ikinci hissesi mənfəetden istifadeye dair geniş təsəwür yaradır. Bu 
hissedə menfəətden büdcəyə ödəmelər, məqsedli və təyinatlı fondlara 
ayırmalar, xeyriyye meqsədleri ilə mənfəətdən edilmiş xərclər və digər 
məqsədler üçün menfəətin il ərzində xərclənmesi öz əksini tapmışdır. 
Hesabatın mənfəətdən istifadə hissəsinin göstəricilərinin reallığını dəqiq-
ləşdirmək üçün mühasibat hesabınm 81 saylı «Monfeetin istifadəsi hesa-
bı»nxn məlumatlan ve 15 saylı jurnal-orderin analitik melumatlan ilə 
müqayisesini aparmaq vacibdir. «Maliyyə nəticələri və onlardan istifadə» 
haqqında hesabatın üçüncü hissesi «Büdcəyə ödemələr» adlanır. Burada il 
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ərzində müəssisenin bütün vergi növleri üzrə büdceyə hesablamalan və 
faktiki ödemələri öz eksini tapır. 

2 saylı maliyyə hesabatının bu hissəsi üzrə audit yoxlama-ekspertizası 
apanlan zaman 68 saylı «Büdcə ile hesablaşmalar» ve 80 saylı «Menfeet 
və zererlər hesabı»nın məlumatlanndan, 15 ve 8 saylı jumal-orderin ana-
litik melumatlanndan istifadə edilir. 2 saylı maliyyə hesabatının dördüncü 
hİssəsi mənfəətden vergi üzre güzəştler hesablanarkən nəzerə alınan 
xərclər və məsrefler adlanır. 

Hesabatın bu hissesində mənfəətdən sosial-medenİ və saİr qeyri-is-
tehsal təyinatlı kapİtal qoyuluşlannın malİyyələşmesi, hemçinin kütləvi-
medeni tədbirlər üzre hesabat dövrüne edilən faktiki xərclər ile müqayi-
səsi öz eksini tapır. 

Maliyye hesabat formalan içərisinde «Müessisenin balansına elave» 
adlı 5 saylı forma da audit yoxlama-ekspertizası zamanı diqqət mərkəzində 
olmalıdır. Hemin hesabat forması cia Azərbaycan Respublikası Maliyye 
Nazirliyi terefindən 1995-ci ildə təsdiq edilmiş və hazırki dövrə qəder 
qüwədədir. Həmin hesabat forması 9 bölməden ibaretdir ve əsas etıban 
İlə müəssisənin xüsusi ve ona bəraberleşdirihniş kapitalının cari dövr ər-
zində hərəkətini əks etdirir. Bele ki, birinci böhnə müəssisənin, ikinci böl-
me borc kapitalınm herəkəti, üçüncü bölme debitor və kreditor borclannm 
həreketi, dördiincü bölmə qeyri-maddi aktivlərin tərkibi, beşinci bölme 
əsas vəsaitlərin terkibi, altıncı bölme meqsədli maliyye qoyuluşlannm 
hereketi, yeddincı bölme sosial göstəricilər, səkkizinci bölmə uzunmüd-
detli investisiya və maliyye qoyuluşlanmn maliyyeləşdirilməsi üzrə vəsait-
lerin herekəti, doqquzuncu bölmə balansarxası hesablarda uçota alınan 
qiymətlər haqqında arayış adlanır. 

Göründüyü kimi, hesabat əsas etiban ilə müəssisənin xüsusi və ona 
bəraberieşdirilmiş kapitalınm cari dövr erzində herəketini əks etdirir. He-
sabatın audit yoxlama-ekspertizasınm apanlmasmın esas məqsedi tertib 
olunmuş hesabatm müvafiq bölmələrində eks etdirilen göstəricİlərin real-
hğı ve deqiqliyini müəyyənləşdirmekdir. Bunun üçün ise bolmələr üzre 
müvafıq mühasibat hesablannın sintetik göstericilərindən və hemin hesab-
lann il ərzində dövriyyesini əks etdiren müvafıq jurnal-orderlerin analitik 
məlumatlanndan istİfadə edilir. Başqa sözlə 5 saylı hesabat formasında öz 
eksini tapan sintetik göstericilər mühasibat registrlerinde. jurnal-orderlerde 
öz eksini tapan analitik göstericilərle tesdiq olunmalıdır. Bunun üçün audi-
tor yığım cedvellərinde mühasibat uçotunun ayn-ayn hesablannda ve baş 
kitabda öz eksini tapan rəqemleri 5 sayb hesabatın müvafiq göstəricileri ile 
üzleşdirilməlidir. 
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2.5. Təsərrüfat-maliyyə nəticələrinin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi metodikası 

Təsərrüfat-maliyyə nəticələri və onlann qiymətləndirilməsi bir çox 
sintetik göstəricilərlə ifadə olunur. Lakin müəssisənin istehsal fəaliyyətinin 
spesifık xüsusiyyətləri nəzərə ahnmaqla onun təsərrüfat-maliyyə nəticə-
lərinin qiymətləndirilməsi üçün ən mühüm göstəricilər götürülməlidir. 
Müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin ekspertizası və qiymətiən-
dirilməsi hər şeydən əwəl idarəetmə metodlan ilə əlaqələndirilməlidtr. 
Respublikamızda bazar iqtisadiyyatı münasibətlərində yeni forma və me-
todlann tətbiq edilməsi son nəticə göstəricisi olan mənfəəti əsas göstərici 
kimi ön plana çəkir. Daha doğrusu, hər bir müəssisə daha çox mənfəət 
əldə etmək məqsədi ilə məsrəflərin azaldılması, keyfiyyətin yüksəldilmə-
si, satışdan əldə edilən gəlirin artınlması, məhsulun çeşidinin yeniləşdiril-
məsi hesabma istehlak bazannda rəqabət şəraitində müvafıq yer tutmağa 
çalışır. Ona görə də auditor təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti nəticələrini eks-
pertiza edən zaman ilk növbədə müəssisənin cari tesərrüfat ilinde əldə 
etdiyi mənfəət kütləsinin hansı amillər hesabına yarandığını kəmiyyət və 
keyfiyyət baxımından qiymətləndirməlidir. 

Mənfəətin kəmiyyət baxımından qiymətləndirilməsi dedİkdə, cari te-
sərrüfat ilinde ekspertiza edilən müəssisenin mənfəətine miqdar baxımın-
dan birbaşa təsir edən amillər, o cümlədən ümumilikde istehsala çəkilən 
mesreflerin azaldılması, məhsul istehsalının hecminin artması, keyfiyyotin 
yüksəldilməsi yolu ilə satışdan elde edilen gəlirlərin mənfəətin kütlesine 
mütləq və nisbi baxımdan tesir dərəcəsinİn müeyyənləşdirilməsi ve qiy-
mətlendirilmesi başa düşülməlidir, Onun qiymətləndirilməsi metodikası 
ise sadə arifmetik üsullann tətbiqi vasitəsile apanla biler. 

Mənfəətin keyfiyyet baxınundan qiymetlendirilmesi dedikdə isə müəs-
sisənin cari təsərrüfat ilinde əldə etdiyi menfeet kütləsinin sabit artım di-
namikası və onun keyfıyyətli məhsul istehsalı hesabına satışdan əlde edilən 
gelirin artım dinamikası ile uyğun olması başa düşülməlidir. 

Auditor ekspertiza etdiyi müəssisənin cari təserrüfat ilinde elde etdiyi 
mənfəət kütlesinin keyfiyyət baxımından qiymətiəndirilmesində də sadə 
arifmetik üsuldan istifadə edə bilər. Mənfəet müəssisenin səmərəliliyinin 
əsas göstəricisi olduğu üçün, auditor müessisənin mənfəətlə əlaqəli göste-
ricilerini iqtisadi tehlilin metod ve üsullanndan istifadə etmekle kompleks 
qiymət verə bilər. Bu zaman təserrüfat-maliyyə fealiyyetinə yekun (ümu-
mileşdirici) qiymət vermək üçün iqtisadi tehlilin kömeyindən istifadə et-
meklə üç sıntetik göstəricinin nisbeti müəyyənləşdiriHr. Bunlar mənfeet, 
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istehsal olunmuş mehsulun satışından əldə edilən gelir və mesrəf göstərici-
ləridir. Bu hər şeydən ewəl onunla izah olunur ki, müəssisənin səmərelili-
yinin və maliyyə nəticelerinin əsas göstəricisi olan mənfeete ümümiləşdi-
rici qiymət verilməsinde hemin amillərin ne dərəcəde rol oynadığı müəy-
yənleşdirilməlidir, Bir qayda olaraq təcrübedə menfəet və onun əmələ 
gəlməsinə kompleks qiymət vermok tələb olunur. Bunun üçün onun yaran-
masında birbaşa iştirak edən amillər yuxarıdan aşağıya, yəni satışın nəticə-
ləri (gəlir), məhsul istehsalı və məsreflər kompleksinden yanaşılmaqla 
digər amillər və xüsusilə qiymət amili də diqqət mərkəzinə çəkilir. Çünki 
qiymət, məhsul keyfıyyətini xarakterizə eden amil olmaqla yanaşı, mənfə-
ətə təsir eden əsas faktorlara bərabər tutulmuşdur. 

Mənfəətin özü kompleks amil olduğu üçün müessisenin təsərrüfat-
maliyyə nəticələri qiymetlendİrilen zaman bir sıra metodikadan istifadə 
edilə biler, mesələn, hər manat-mənfeəte düşən ümumi məsrəflərin nis-
bəti, eyni zamanda məsrəflərin strukturunda olan ayn-ayrı xerc maddələ-
rinin əldə edilmiş mənfəete olan nisbəti, əsas istehsal fondlanmn mənfəətə 
olan nisbəti və s. Belə yanaşmaqla ilk növbədo audit yoxlama-ekspertiza 
işlərində ekspertiza olunan müəssisenin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində 
cari təsərrüfat ilinin iqtisadi qanunauyğunluq prosesi müəyyənləşdirilir və 
bu qanunauyğunluqlar əldə edilmiş maliyye nəticəleri ilə olaqələndirilir. 

Bazar ıqtisadiyyatı münasibətleri şəraitində müəssisenin maliyyə nə-
ticelerinin səməreliliyinin qiymətləndirilmosində mənfeet ve onun elde 
edilməsi ilə yanaşı digər vacib amillər, o cümledən müəssisənin özüne-
məxsus kapitalının borc kapitalına olan nisbəti, müessisenin ödəme qabi-
liyyeti, məhsul istehsalının və gəlirin müxtəlif aspektlərdən rentabelliyinin 
müəyyənleşdirilməsi, ləğvetme əmsahnın qiymətləndirilməsi də diqqet 
mərkezinde olmalıdır. Çünki, yuxanda qeyd edilən amillər müəssisenin 
maliyye nəticələrinin formalaşmasında birbaşa ve ya dolayı yolla iştirak 
edirlər. Bu amillerin audit yoxlama-ekspertiza işlerində təhlil edilməsi və 
qiymətləndirilməsi metodikasxnda iqtisadi təhlil və onun tərkib hissəsi olan 
maliyyə təhlilinin metod və üsullanndan spesifik formada istifadə etmək 
lazımdır. 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərində təsərrüfat-maliyye fəaliyyətinin 
və onun səməreliliyinin nəticələrinin qiymetləndirilmesmin mühüm vəzi-
felərindən biri de resurslaıdan səmərəli istifade olunmasınm qiymətləndi-
rilmesi olmalıdır. Bele ki, təcrübede məhsul istehsalımn və əmək məhsul-
darlığmm artınlmasımn qeyri-səmərəli yolla təmin edilməsi məqsədeuy-
ğun hesab edilmir. Buna görə də, məhsul istehsalına çəkilen xərclərin daimi 
aşağı salınması yalnız elmi-texniki terəqqinin nəticələrinin tətbiqi ilə əldə 



II FƏSİL. Al DtTtN PREDMETt VƏ METODU 41 

edilməlidir. Resurstardan səmərəti istifadə olunması dedikdə, maddi re-
sursların (xammal, material, ehtiyat hissələri), əmək resurslannın və isteh-
sal vasitələrinin məqsədyönlü istifadəsi başa düşülür. Bu resurslardan sə-
mərəli istifadənin qiymətləndirilməsi meyarlan müxtəlif otsa da, bunlar 
arasmda optimal əlaqənİn müəyyənleşdirilməsi, resurslardan səmerəli isti-
fade otunmasınm ümumiləşdirici göstericisi sayıla biter, Resurslardan isti-
fadənin optimal əlaqeləndiritmesi sade arifinetik hesablama üsulu ile müəy-
yənleşdirilir. 

2.6. Ehtiyatların aşkartanması və resurslann səfərbər edilməsi 
metodikası 

Resurslar və ehtiyatlar fərqli anlayışlardır. Ona görə de audit yox-
lama-ekspertiza işinde resurslar və ehtiyatlar aynhqda nəzərdən keçirilmə-
lidir. Resurstar istehsal prosesində birbaşa iştirak edir və elave dəyər ya-
radırsa, ehtiyat gizli olan imkanlardnr və onlan aşkar edib sefərbər etmek 
lazımdır. Resurslardan semərəli istifadə editməsi optimal münasibətlərdə 
qiymətləndirilə bilər. 

Məhsul istehsalı və resurslann optimal münasibəti istehsalın təşkili-
nin səmərəliliyini xarakterizə edən əsas meyarlardan biridİr. Resurslar 
olmadıqda və ya mövcud resurslann birleşməsİ semereli olmadıqda isteh-
salın yüksək nəticelerinden damşmaq olmaz. 

İstehsal p r o s e s i n d e resurslar a y n - a y n l ı q d a s ə r b ə s t surə tdə dey i l , qar-
şılıqtı ə l a q ə l i ş e k i l d e iştirak edirlər. İstehsal p r o s e s i n d ə e s a s üç resurs 
iştirak edir: 

• ə s a s i s tehsa l f o n d l a n ; 
• əmək resurslan; 
• xammal və materiallar. 
Qeyd etmek lazımdır ki, müəssisətərdə bu resurslar arasında əlaqə 

hələ də lazımi səviyyedə diqqəti cəlb etmir. Bir halda ki, resurslar arasında 
elaqə mövcuddur, deməli burada optimal əlaqə vardır və onun müəyyən 
edilməsi böyük ehəmiyyete malikdir. Resurslar arasında əlaqe optimallaş-
dınlmazsa, o, istehsalın səməreli teşkiline mənfi təsir gösterər, Bu isə milli 
iqtisadiyyatm inkişafinda menfi haldır, çünki, istehlak tələbatına uyğun is-
tehsal prosesİ qurulmahdır. Resursların optimal elaqesi ayn-aynlıqda müəs-
sisəlerin iqtisadiyyatı ile yanaşı bütövlükdə ölkəmizin iqtisadiyyatma aid-
dir. Ona görə də auditor bu məsələye mikro çerçivədə deyil, respublika 
miqyasında yanaşmalıdır. 

Təcrübe göstərir ki, resurslar arasında elaqənin pozulması hesabına 
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böyük bir potensial səfərbər edilmir. Bu kenarlaşma təkcə göstericilerin 
dinamikasında deyil, hetta ayrı-ayrı illerin müqayisəsində de müşahidə 
edilir. Doğrudur, burada obyektiv amillər də mövcuddur. Lakin resurslar 
arasında olan nisbet ekser hallarda subyektiv amiller hesabına dəyişir. 
Bunun esas səbeblərindən biri ondan ibaretdir ki, müessisənin fealiyyəti 
planlaşdmldıqda bu məsəle nezere ahnmır və istehsalın təşkili bezen kor-
təbii xarakter daşıyır. tkinci sebəb ise ondadır ki, bu göstəriciyə nəzaret 
edilmir. Deyilənleri aydm təsewür etmək üçün şərti rəqəmlərə müraciət edək: 

Sənaye məhsulları istchsahııda resurslar arasında nisbət 
N? Göstəricilər 2004 2005 2006 
1 Mehsul istehsalı (min man.) 

özündən əvvəlki ile nisbətən (faizle). 
8855950 

100 
11315428 

127 
12490293 

110 
2 Sənaye istehsal işçiləri (nefər) 

özündən əwəlki ilə nisbəten (fatzlə), 
305,6 

100 
271,6 

88 
246,1 

90 
3 Əsas istehsal fondlan (mlrd man.) 

Özünden ewelki ile nisbətən (faizle). 
18621 

100 
228291 

122 
228785 

100,2 

Reqemlerdən göründüyü kimi, ötən ildə her hansı şorti ilə nİsbeten 
məhsul istehsalı 27% çoxalmışdır. Məhsul istehsah İşçİlərin sayı İlə əlaqə-
dardır. Bu dövrdə onlann sayı 12% aşağı düşmüşdür. Əsas istehsal fondla-
nna gəldikdə, cədvəldən görünür ki, o, 22% çoxalmışdır. Göründüyü kimi, 
burada qanunauyğunluq pozulmuşdur. Adəten, esas istehsal fondlan çoxal-
dıqda, bu həm mehsul İstehsalına, hem də işçilərin sayının artmasına təsir 
göstərir. Deməli, işçilerin sayı ilə istehsal fondlan arasındakı kəskin fərq 
müşahidə edilir, Eyni mənzərəni son ilin rəqəmlərində də müşahidə etmek 
mümkündür. Əsas istehsal fondlan cari ilde demek olar ki, ötən ilin səviy-
yesində qalmışdır. Bu müddet erzində işçilərin sayı şərti teqvim iline 
nisbətən 10% azalmışdır. Məhsul istehsalı isə öten ile nisbeten 10% çoxal-
mışdır. Göründüyü kimi, burada da kenarlaşma müşahidə edilir. Qeyd et-
mek lazımdır ki, burada həm potensialdan zeif istifadə edilməsi, həm də 
resurslar arasında olan nisbetin pozulması özünü göstərİr. Bu kenarlaşmalar 
müxtəlif amillərin hesabına baş verir. Konkret tedbir görmək üçün konkret 
səbəbi müəyyən etmək lazımdır. Yalnız bu halda qeti tedbirler vasitəsilə 
resurslar arasında yaranan nisbəti tarazlaşdırmaq olar. Bu imkan demek 
olar ki, bütün müəssise rehbərlərinin gözü qarşısındadır. Lakin onlann se-
fərber edilmesi bir növ gizli xarakter daşıyır. Meselen, bu resurslann sefer-
ber edilməmesi diger resursun potensialına təsir göstərir, yəni potensial se-
fərber edilmediyi üçün o, müessisənin ehtiyat menbəyinə çevrilir. 
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Qeyd etdiyimİz kimi, istehsal prosesi resurslann mövcud olduğu halda 
baş verir. Bunlann arasmda əlaqe həm kəmiyyət, həm de keyfiyyət baxı-
mından öz səviyyəsındə olmahdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, resurs-
lar arasında həm optimal əlaqe, həm de optimal asılıhq mövcuddur. Bu 
əlaqenin özü de kemiyyət ve keyfiyyət baxımından nezerdən keçirilmelİ-
dir. Bu resurslar sabİt xarakter daşımır. Resurslann dəyişmesi bəzən rüb, 
ay erzinde, bəzən de gün ərzində baş verir. Bundan əlave, resurslann isti-
fadə səviyyesi də müxtəlif səbəblər hesabma deyişir. Baş verən kenarlaş-
malar resurslar arasında əlaqəyə təsir göstərir. Resurslar arasında optimal 
əlaqenin deyişməsi xırda proseslerden başlayır. Bezen bu prosesleri müşa-
hidə etmek belə imkan daxilinde olmur. Onu da qeyd etmek lazımdır ki, 
bazar iqtisadiyyatı şəraitində resurslar arasında optimal elaqe saxlamaq 
vacibdir. Buna göre de audit yoxlama-ekspertizası zamanı resurslar ve on-
lar arasındakı optimal əlaqənin səviyyəsi qiymətləndirilmelidir. Bu qiy-
metləndirme əlaqəli sintetik göstəriciler üzrə verilməlİ ve analitik məlu-
matlarla əsaslandınlmalıdır. Yuxanda deyildiyi kimi, resurslar arasında ela-
qənin pozulması ayn-ayn resurslar üzrə baş verir, Bunlann içərisinde 
əmək resurslan xüsusi əhəmiyyete malikdir, Çünki, əmək yaradıcı xarakter 
daşıyır və digər resurslan hərəkətə gətirir. 

Bildiyimiz kimi, emək resurslannm deyişməsi işçiierin sayı ilə bağ-
lıdır. İşçilərin saymın dəyişmesi digər resurslara da təsir göstərir. Əmək 
resurslannda hər adama düşən günlərin sayının dəyişməsinin mühüm əhə-
miyyeti vardır. Yeni, İşlenmiş adamgünleri deyişersə, bu həm məhsul is-
tehsalının, həm əsas fondlann istifadesinə, həm də xammal və materialla-
nn istifadəsinə təsir göstərir. Əmek resurslannın istifadəsinde esas göstə-
ricilərdən biri də əmək məhsuldarlığıdır. Bu göstericinin deyişməsi də 
resurslar arasında elaqəyə tesir gösterir. Əmek resurslannda əsas göstərici-
lərden biri de iş gününün uzunluğudur. Bu göstərici dəyişdikdə resurslar 
arasında elaqeyə təsİr göstərir. Nəhayet, əmək resurslannm istifadəsində 
hər saata düşən məhsul istehsalı göstericisi mühüm yer tutur. Bu göstərici-
nin özü də digər amillerden, meselen, eməyin fondlarla techiz edihnə se-
viyyesindən, maşm və avadanlıqlann mehsuldarlığmdan, əmeyin intensiv-
lik səviyyəsinden asılıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, işçilerin tərki-
bİnin dəyişmesi də resurslar arasında əlaqeyə tesir gösterir. Məselen, işçi-
lərin stajı, onlann yaş qrupu, tehsil seviyyesi və sair bu kimi amillər əmək 
resurslanm xarakterize eden göstəricilərdir. İşçilərin terkibinin dəyişməsi 
də son illərde özünü qabanq gösterir. Müasir dövrdə fiziki əmeyin texnika 
ilə əvəz edilməsi nəticəsində iş prosesi yüngülleşir ve məhsuldarlıq artır. 
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Lakin əmək məhsuldarlığı ilə əmək haqqmın artması arasında müvafiq qa-
nunauyğunluq gözlənilməlidir, yəni əmək haqqının artım sürəti əmək 
mehsuldarhğmın artım sürətini ötüb keçə bilməz. Ümumiyyətlə, əmək re-
surslanndan istifadə, audit yoxlama-ekspertizasmm esas tədqiqat obyektlə-
rindən biri olmalıdır. Auditor əmek məhsuldarhğı ilə emek haqqı arasında 
olan nisbətə diqqet yetirməlidir. Bu nisbət yalmz o zaman obyektiv halda 
pozula bilər ki, b/nncisı, dövlət tərəfmdən taarif dərəcələri artmlsın, 
ikincisıj müeyyən səbəblərə göre iş şəraiti deyişsin. Digər hallarda ise 
onun kenarlaşmasının sebebi müeyyen edilmeli vo zəruri todbirler görül-
məlidir. Əmək mehsuldarlığı ile emək haqqı arasmda olan nisbət ilk növ-
bədə yığımla istehlak arasında olan proporsiyanı əks etdirir, ikincisi, nor-
mativlərin reallığı barədə məlumat verir, äçüncüsü, bu göstəriciler geniş 
təkrar istehsalın barometridir, dördüncüsü, bu göstericiler emək haqqımn 
verilmesinde meyann düzgünlüyü barəde təsəwür yaradır, Əmək məh-
suldarlığı ile əmek haqqı arasmda olan nisbət təqribi müəyyən edilə 
bilməz. Bu göstəricilər arasmda olan nisbət milli iqtisadiyyatın sahələrinin 
spesifik xüsusiyyətlərindən, texnİkanm tetbiqi süretinden, istehsalın texno-
logiyasından asılıdır. Deməli, emək mehsuldarlığı ile əmek haqqı arasında 
olan nisbet konkret hesablamalar esasmda müeyyən edilməlidir. 

Əmək ödənişi üzrə vəsaitlərdən səməreli istifade onun düzgün plan-
Iaşdınlmasından da asılıdır. Müasir dövrde emek haqqına qenaət əsasen 
ağır emek tutumlu işlerin texnika vasitəsilə həyata keçirilməsi yolu ilə el-
də edilir. Ağır əmək tutumlu işlerin texnika vasitəsilə yerinə yetirilmesi 
birinci növbəde öz eksini plan göstericilerində tapmalıdır. Belə olduqda, 
teserrüfat rehbəri əmek mehsuldarlığı ilə əmək haqqı arasmda olan nisbəti 
qabaqcadan görməlidir. Əmək məhsuldarhğı ilə emek haqqı arasında olan 
nisbət sabit ola bilmez. Ayn-ayrı sahəler üzrə bu göstərici müxtəüf 
xarakterli olur. Müeyyen bİr iş prosesində texnikanm tətbiqinə imkan yara-
nırsa, bu bir terəfdən əl eməyinin qənaətinə gətirib çıxarar, diger tərəfden 
bir günə düşən əmek haqqımn miqdannı artırar. Texnikanm tetbiqi, əmek 
məsrəfinə qənaət etməyə imkan verir. Demeli, İş prosesinde fəhlə deyil, 
texnıka və texnoloji qurğular iştirak edir. Əlbəttə, bir günə düşən əmək 
haqqmın mebleğı emek məsrəfine qenaet yolu ilə əldə edilən məbleğe 
nisbətən az olnaalıdır. Buradan bele bir neticeye gəlmək olar ki, əmek 
məhsuldarlığı İlə əmək haqqının artması arasında olan nisbət yalnız iş pro-
sesİ və istehsal sahəsi üzrə müəyyen edilə bilər. 

Eyni sözləri esas istehsal fondlan üzrə de demək olar. Əgər respubli-
kamızın sənaye müessisəlerində əsas istehsal fondlan dinamik artıma ma-
likdirsə, onlardan səmərəli istifadə göstəricisi də dinamik olaraq proporsional 
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artıma malik olmalıdır. Kapital qoyuluşu yenidenqurmaya, yeniden techiz 
olunmaya serf olunursa, bu amil fondverimine müsbet təsir göstərməlidir. 
Belə ki, resurslar arasında əlaqə fondveriminin deyişməsi hesabına da 
deyişe biler. Yaxud, yeni mehsuldar maşm və avadanlıq əldə edilərsə, bu 
təkce mehsul istehsalına deyil, həm de əmek məhsuldarlığına tesir göstər-
məlidir. 

Son illərdə müəssisələrde yeni texnikanın tətbiqi nəticəsində fiziki 
köhnəlme amili azalmaqdadır. Şübhəsiz, bu amil de resurslar arasında ela-
qəyə təsir göstərir. Müəssisələrdə köhnelmiş maşın ve dezgahlann yenisi 
ilə əvez edilməsi əmək mehsuldarlığının yüksəlməsine, mehsul istehsalı-
nın artmasına, mehsul vahİdine xammal və materiallann az xərclenməsine 
müsbət təsir göstərir. Onu da qeyd etmek lazımdır ki, esas fondlann mütə-
rəqqi strukturu əmək məhsuldarlığına, yaxud da emək resurslannın səme-
rəli istifadəsinə müsbət tesir göstərir. Byni sözləri əmək resursları haq-
qmda da demək olar. Yəni, işçilərin ixtisas dərəcəlerinin yüksək olması, 
onlann təhsili, iş stajı əsas fondlann səmərəli istifadəsinə öz təsirini göstə-
rir. Resurslar arasında əlaqə xammal ve materiallann istifadesi ilə bağhdır. 
Xammal ve materiallann keyfiyyeti, onun müessisəyə vaxtında daxil olma-
sı resurslar arasında əlaqənin optimal saxlanmasına şərait yaradır. 

Yuxanda qeyd edildiyi kimi, bazar iqtisadiyyatında məhsul çeşidinin 
dəyişmesi tez-tez baş verir. Bu ise xammal ve materiallarla bağhdır. Yenı 
material tutumlu məhsulun istehsalı çoxalırsa, bu amil əlave materialın əl-
də olunmasım teləb edir. İstehsal prosesində diger amiller də iştirak edir. 
Məsələn, bu ve ya diger xidmət öz səviyyəsində olmadığına göre boşda-
yanmalar olur. Fehlə öz gündelik normasmı yerinə yetirmek üçün bir sıra 
göstəricilərə təsir göstərir. Birinci növbədə bu amil məhsul istehsalı ve 
eyni zamanda əsas fondlann istifadəsi ilə əlaqədardır. Yəni, təşkilati işler 
bilavasite resurslar arasmda elaqənin optimal surətdə saxlanılmasmda mü-
hüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, resurslar arasında əlaqə çoxsaylı mikro-
proseslər və mikroamillərlə bağhdır. Elə buna görə də onlara nezaret 
etmək, onlan istiqamətlendirmek xeyli derəcədə çətindir. Diger terəfdən, 
resurslar arasında optimal elaqə müəssisədaxili amillərdən başqa, mües-
sisədenkənar amillərle de bağlıdır. Bu amillərə nezaret etmək bir de ona 
görə çətindir ki, onlar hər zaman uçotda öz əksini tapa bilmir. Amillerin 
bezisi heç bir ölçüyə gəlmir. Yeni, onlan ne miqdar, nə də dəyər ifadəsine 
gətirmək olmur. Resurslar arasında elaqə gəlecekde də mürəkkəb xarakter 
daşıyacaqdır. Çünki, ən sadə sahələr bele elm tutumlu xarakter ahr. Yəni, 
idarəetmə üçün yeni informasiya, yeni amiller barəsinde təsewür yarat-
maq lazım gelir. Bütün bunlar idarəetme üçün yeni kadr hazırlığının sürətlə 
inkişaf etdirilmesini tələb edir. 
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Yuxarıda əməyiıı elmi təşkilinin resurslar arasmda əlaqəyə təsiri ba-
redə bezi meselelər nəzerdən keçirilmişdir. Burada işçilerin ixtisas derə-
cələrinin deyişməsi ön plana çəkilməlidir. Bu prosesde tekce fehlelerin 
ixtisas derecəsi deyil, həm de mühəndis-texniki işçilerin ixtisas derecele-
rinin artması diqqəti cəlb etmelidir. Resurslar arasmda əlaqələrin optimal 
saxlanması üçün informasiya menbeleri tekmilləşdirilməlidir. İnformasiya 
olmadan amillerin təsir derecəsi barede təsəwür yarana bilməz. Digər 
halda bəzi əmek tutumlu proseslerin helli de diqqeti cəlb etməlidir. Məsə-
len, işçilərin gündəlik iş nonnalannm yerine yetirilmesi mühüm ehəmiyyet 
kəsb edir. Lakin bu normalann yerinə yetirilmə səbəblerinin araşdınlması-
nm özu xeyli emək tutumludur. Resurslar arasında əlaqə mütərəqqi ideya-
lann həyata keçirilmesinden de asılıdur. Xarici ölkelərdə məhsul istehsa-
Iının ahəngdarlığım temin etmek üçün ehtiyat dəzgah və avadanhqlardan 
istifadə olunur. Gün ərzində bir və yaxud ıki dəzgah sıradan çıxxrsa, bele 
halda ehtiyatda olan dezgah və avadanlıq işe salınır. Resurslar arastnda ela-
qə müəssisələrdə apanlan tədbirlerle də bağlıdır. Bəzən keçirilen tedbir 
bir resursla bağlı olur. Belə halda bu tədbirin yerinə yetirilməsi digər re-
surslann istifadesine təsir göstərir. Belə disproporsiyamn yaranmaması 
üçün dİgər resurslann istifadesinden kənarlaşmanı nezərə almaq lazım ge-
lir. Müəssisələrde ayn-ayn dəzgah və avadanlıqlann buraxıhş imkammn 
müxtəlif olması da resurslar arasında elaqeyə təsir göstərə bilər. Müəssisə-
lərdə bir resursun səfərbər edilmesi bezen digər resursun səfərber edİlmə-
sine əks tesir göstərir. Bütün bunlar müəssisədə kortebii xarakter daşıyır. 
Doğrudur, bunlan araşdırmaq, vaxtında tədbir görraek bezi hallarda müva-
fiq çetinlikler yaradır. Lakin buna baxmayaraq audit yoxlaması zamam 
mümkün qedər bu prosesleri nəzarət altında saxlamaq lazımdır. 

Müasir dövrdə istehsahn yüksəlişi müəssisələrdə verilən səmerəli 
teklİflərin istifadəsi ile de bağlıdır. Bəzən müəssisələrdə potensialın səfer-
bər edilməsi diqqətdən kenarda qalır. Məsələn, müəssisənin fondlarla tə-
min olunmasını götürek. Müessisenin fondlarla təmin edilmesi fondverimi 
ilə bağlıdır. Bu göstericinin planlaşdınlması demək olar ki, kortəbii suretde 
hell edilir. Adeten planlaşdırma dövründe müəssisədə istehsal olunacaq 
məhsul esas fondlann dəyərine bölünür. Beləliklə də, fondverimi müey-
yənləşdirilir. Müəssisəde fondlann çatışmaması, yaxud onlann artıq olması 
nəzerə alınmır. Şübhəsiz, bu yolla potensialı səferber etmek qeyri-müm-
kündür. Resurslar arasında əlaqə bezən kenar müessiselərin hesabına da 
pozulur. Yəni, kenar müessisəlerden gönderilən xammal ve material bezən 
vaxtında çatdmlmır, bəzen de göndərilen xammahn-materialın keyfıyyetİ 
müvafiq təloblər səviyyəsində olmur. 
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İnkişaf etmiş ölkələrdə müəssisənin iş ahəngdarlığını saxlamaq üçün, 
adətən, müqavilə yazıldığı dövrdə 10% kənarlaşma nezərdə tutulur. Bu za-
man 10%-e qeder olan kenarlaşma müessisedə disproporsiya yaratmır. 
Müasir dövrdə potensialın səfərbər edilməsi öUcenin İnkişafinda, müəssisə-
nin semərəli fəaliyyətində esas şərtlerdən biridir. Ona görə de audit 
yoxlama-ekspertiza işleri apiarılan zaman ehtiyatlann aşkar edilmesi ve 
resurslararasmda optimal elaqenin qiymetlendirilməsi vacibdir. 

2.7. Sosial-iqtisadi məselələrin həlli səviyyəsinin 
qiymətləndirilmesi metodikası 

Apardığımız müşahidədən belə qənaəte gelmək olar ki, insamn bir 
şəxsiyyət kimi sosial fəalhğına ən çox ictimai-sİyasi ve ya sosial-iqtisadi 
amillər təsir göstərir. Diizdür, insanm formalaşmasına tebii-bioloji və mə-
nevi-psixoloji amillərin də zəruri təsiri vardır. Belə olmasaydı insanın inki-
şafi hərtərəfli ola bilmezdi. Onda bioloji və ya fizioloji qabiliyyetler 
inkişaf eder, ictimai, sosİal-siyasi ve mənəvi keyfiyyetlər kifayət qəder 
yetkin olmazdı. Ve ya eksine, sosial-siyasi qabiliyyətlər iııkişaf etsə də, fi-
zioloji ve mənəvi-psixoloji yetkinlik teleb olunan səviyyedə olmazdı. 
Məhz bunlar göstərir ki, ahəngdar inkişaf etmiş insan yetişdirmək üçün in-
samn həm təbii-bioloji, həm mənevi-psİxoloji, həm de ictimai-siyası ve ya 
sosial-iqtisadi amillerin qarşılıqlı tesirinde formalaşması xüsusi əhəmiyyet 
kəsb edir. Bu cəhətlərin her hansı birine laqeydlik göstermək olmaz. 

Bele ki, herterəfli inkişaf etmiş şexsiyyətin formalaşdmlmasında, in-
sanın sosial feallaşdınlmasmda sosial-iqtisadi amillər apancı yer tutur. Bu 
qanunauyğunluğu müsteqillik yolunda ireliləyən Azərbaycan Respublikası-
mn bazar iqtisadiyyatı münasibetlerine keçid şəraitində sosial-iqtisadi 
sahənin dirçəldilmesine yönəldilmiş fəaliyyəti, insanın maddi və menəvi 
tələbatının ödenilmesine, rifah hahmn yaxşılaşdınlmasına yöneldilmiş il-
kin tədbirleri ve bunun neticəsində insamn özünü dərk etməsi, sosial-siyasi 
fealiyyəte daha ciddi qoşulması hallan təsdiq edir. Normal cəmiyyetlərdə 
insanlann sosial-siyasi fəalhğınm artınlmasında dövletin ali icraedici qu-
rumlan ve diger dövlet institutlan maraqlı olurlar. Çünki insanlar sosial 
problemlərdən azad olduqca onlann siyasi fəallığı artır və özünüderketmə 
hissi yüksəlir. Müstəqil Azərbaycan Republikasında da dövlətin apardığı 
sosial-iqtisadi siyasətin mərkəzinde de bu mesele dayanır. 

Sosial-iqtisadi problemlerə qiymet verdikde dövlət büdcesinin tərki-
bi, yəni sosial-medeni tedbirlərə, tehsile, səhiyyəye aynlan vesaitler diq-
qeti celb etməlidir. Bunu aydınlaşdırmaq üçün respublikamızın 2001-
2005-ci illərdə Dövlet büdcəsinin xərc maddələrine nezer salaq: 
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Cədvəl 2.1 
mlrd. manat 

Göstəricllər 2001 2005 
2005-cİ ildə 2001-ə 

nisbətən artım Göstəricllər 2001 2005 
məbləğ %-Lə 

Umumi xərclər: 4037,5 10703,5 6666 265,1 
O cümlədən: 
Sosial-mədeni tədbirlərə 1981,8 4216,5 2234,7 112,7 
Təhsil 931,1 1862,5 931,4 100,0 
Mədeniyyət, idman və kütləvi infonna-
siya vasiteleri 109,9 253,0 143,1 130,2 
Sehiyye 210,1 576,5 366,4 174,4 
Sosial müdafıe və sosial təminat fondu 730,7 1524,5 793,8 108,6 

Cedvəlin reqəmlərinden görünür ki, dövlet büdcesinden sosial-mede-
ni tedbirlərə aynlan vəsaitler 2001-ci ildə 1981,8 mlrd. manat təşkil etmiş-
dirse, bu göstərici 2005-ci ildə 4216,5 mlrd. manata bəraber olmuşdur. 
Deməli 5 il ərzində bu sahəyə aynlan vesaitlər 2,5 defəden çox artmışdır. 

Burada tehsilə aynlan vəsait de diqqəti celb edir. Əger 2001-ci ildə 
respublikamızda təhsile aynlan vesait 931,1 mlrd. manat teşkil etmişdirsə 
2005-ci ilde bu reqəm 1862,5 mlrd. manata çatmış, yeni 2 dəfə artmışdır. 

ƏhaHnin sosial müdafiesi və sosial teminatı sahesine aynlan vesait-
lerin de müqayisə olunan dövrdə təqribən 2 defədən çox artması müşahide 
olunur. 

90-cı illerlə müqayisedə indi respubHkamızda İnsanlann həyat ter-
zİndə böyük keyfiyyet deyişikliklori baş vermişdir. Ölkəmizde ümidsizlik, 
işsizlik, gələcəyə inamsızlıq şəraitində, kor-koranə nizamsız bir həyat tərzi 
keçirmek aradan qalxmışdır. Ölkenin siyasi, sosial-iqtisadi və menəvi he-
yatında hərcmərclik, qarmaqanşıqhq bökm sürmür. 

Respublikamızın müstəqillik əldə etdiyi İlk illərdə sosial-iqtİsadi ve-
ziyyət çox gərgin olmuş, köhnə istehsal münasibetleri tamam pozulmuş, 
fabrik-zavodlar, sənaye və kənd təsərrüfatı müessisələri işləmirdi. Yeni 
istehsal münasibətləri ise helə yaradılmamışdı. Siyasi sahedə, dövlət quru-
culuğu sahəsındə sistemsizlik hökm sürürdü. Dövlet quruculuğu ciddi böh-
ran keçirirdi. Sosial sahede veziyyət daha acınacaqh idi. Bu sahede Sovet 
quruluşu şəraitində elde edilmiş az-çox nailiyyətler itib-getmiş, insanın 
sosial qayğılan tamam unudulmuşdu: insana qayğı, onun maddi ve mənevi 
tələbatımn ödənilmesi tedbirleri tam arxa plana keçmişdi, lakin bu çox 
davam etmedi. 
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1993-cü illerdən başlayaraq Ölkəmizde iqtisadİ quruculuq sahesində 
İlk addımlar atılmağa başlandı. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin 
İkİncİ defe hakimiyyete qayıdışınm ele ilk illerinden (1994-1995) siyasi 
sabitliyə nail olundu. Sosial-iqtisadi ve siyasi-herbi sahəde ciddi tədbirlər 
görüldü. Meqsedimiz sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən tədbirlerin 
insan amilinin inkişafina tesiri məselelerini təhlil etmek olduğundan, siya-
si, herbi, medəni sahəlerdə heyata keçirilen tədbirler üzərində dayanmağı 
lazım bilmirik. 

Məlumdur ki, şəxsiyyətin sosial-psixoloji ehval-ruhiyyesİnin və so-
sial fəallığımn yüksəldilməsində onun əməyə münasibeti, cemiyyətde tut-
duğu mövqe, maddi teminatı (xüsusilə emək haqqı ve pensiya teminatı) 
mühüm rol oynayır. Azərbaycan Respublikasında 1993-cü ildən başlayaraq 
müntezəm surətde bu mühüm saheyə xüsusi diqqət yetirilir. Respublika-
mızda insan amilinin təleb olunan səviyyedə sosial təminatı sahəsində 
ardıcıl siyasət yeridilir, əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdınlmasma yönəl-
dilən sosial fəaliyyət güclənir. Sosial rifahın yaxşılaşduılması amilləri 
sırasmda əhalinin işlə temin olunması, işsizliyin tədricen ləğv olunması və 
aradan qaldırılmasına yönəldilmiş tedbirlerin heyata keçirilməsi xüsusi yer 
tutur. Hazırda bütün MDB ölkələri içerisində Azərbaycanda əhalinin işlə 
teminatı meşğulluğu istiqamətində müvafiq işlər aparılır. Əhalinin işle tə-
min olunması vəzİyyeti emal senayesində, xidmət sahesinde və xüsusile 
neqhyyat sektonmda daha yüksək faiz teşkil edir. Məselen, egər 2002-ci ildə 
emal senayesinde işleyenlərin sayı 169,5 min nefer idise, 2005-ci üde bu 
reqem 188,7 min nefərə çatmışdır. Tikinti sahesində ise müvafiq suretdə 
bu nisbət 178 min nəferdən 194,4 min nəfəre çatmışdır. Nəqliyyat və 
rabitedə də müvafiq qaydada işleyenlerin sayı 169,8 min nəfərdən 191,5 
min nefere çatmışdır. Respublika əhalisinin işle temin oltmması ve bu yol-
la insanın sosial fəallığına kömek göstərmək sahəsində Azərbaycan Res-
publikası Əmek və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyinin fealiyyəti qeyd 
edilməlidir. Belə ki, əhalinin işle temin edilməsi, adamlann əmək fəaliy-
yətinə cəlb olunması meqsedilə nazirliyin son illərdə keçirdiyi əmək yar-
markalan, emək biıjalan xüsusi rol oynayır. Nazirliyin Bakı, Sumqayıt, 
Gəncə, Əli-Bayramlı və digər şəhərlerde keçirdiyi əmək yarmarkalan ne-
ticesində minlərle adam müxtəlif işlerle temin edilmiş, əmək fəaliyyətinə 
cəlb olunmuşdur. İşsizliyin baş alıb getdiyi bir şeraitdə, əmək fəaliyyətinə 
celb olunmayan insanın sosial feallığmdan söhbət gede bilməz. 

Ölkə rehbərliyinin 1993-cü ildən etibarən apardığı pul-kredit və 
emək haqqı siyasəti neticəsində Respublikanuzda sıçrayışlı inflyasiya ta-
mamile aradan qaldınlmış, manatın dollara nisbətde sabitliyi ve dönerliliyi 
təmin olunmuşdur. Bu gün manatın qiymetden düşmesi deyil, onun möh-



50 BİRİNCl BÖLMƏ. AUDİTİN NƏZƏRİ ƏSASLAKI 

kemlenmesinin tenzimlenmesi, valyuta siyasetinin esasında dayamr. 
Əhalinin emek haqqı təminatı da MDB Ölkələri içərisində qabaqcıl 

yerlərden birini tutur. Hökumət her ay vətəndaşlann emək haqqı və pen-
siyalannı vaxtında ödəyir. MDB ölkələri içərisinde Azərbaycan bu cəhət-
dən apancı yer tutur. Demək olar ki, bu sahede Azerbaycan yeganə ölkedir 
ki, dövlətin emək haqqı və pensiyalann ödenilməsi işində əhaliyə borcu 
yoxdur və orta əmək haqqının ve pensiyalann oıta həcmİ nisbətən, tədri-
con artır. Bu cəhətden 2005-ci ilde əhalinin sahələr üzre orta əmək haqqı-
nın yekunlanna nəzer salmaq kifayetdir. 2005-ci ildə ölkə üzrə əhalinin 
orta aylıq əmək haqqı 618,0 min manat təşkil edir. Emal senayesinde 
işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 576,5 min manat, neqliyyat və rabitə 
işçilerinin orta aylıq əmək haqqı 688,5 min manat təşkil edir. Idarəetmə 
aparatı işçilərinin orta ayhq nominal əmək haqqı 858,0 min manat, təhsil 
işçilərinin emək haqqı isə 330,0 min manat sevİyyəsindədİr. 

Əhalinin maddi rifah hahnm yaxşılaşdınlmasına yönəldilən sosial 
siyasetin müvəffəqiyyetli nəticələri pensiya təminatı sahesində daha 
qabanq hiss olunur. Ölkə üzrə əhalinin pensiya təminatımn orta məbləği 
son illərdə, demək olar ki, 2-3 dəfo, bəzi kateqoriyalar üzrə isə 3-4 dəfə 
artmışdır. Aylıq pensiyanın orta mebleği 2000-ci ilde 64968 manat toşkil 
etmişdirse, bu reqəm 2002-ci ildə 73705 manata, 2005-ci ilde ise 119900 
manata çatdmlmışdır. 2007-ci ilden başlayaraq minimum pensiya həddinin 
40 yeni manat müəyyənləşdirilmesi bu müsbət siyasetin tərkib hissəsidir. 
Aile başçısınm itirilməsinə göre pensiya təminatının orta ayhq məbleği 
2000-ci ildə 38384 manat, 2005-ci ildə isə 104707 manat teşkil etmişdir. 
Deməli, aile başçısım itirməyə görə pensiya təminatının orta aylıq məbləği 
2,5 dəfədən de çox artmışdır. Bütün bunlarla yanaşı Azərbaycan hökuməti 
insanlann feallığını temin etmək sahəsində meqsedli suretdə əhalinin iş 
yerleri ilə təmin edilmosi üçün işlemeyen senaye, kend təsərrüfatı, neqliy-
yat, ticarət obyektlərinin fealiyyətinin berpa edilmesi işini başa çat-
dırmışdır. Yeni iş yerlərinin yaradılmasında da böyük nailiyyətlər əldə 
edilmişdir. Bu sahodə ölkə rehberliyinin, xüsusilə də Respublikamızın 
Prezidenti İlham Əlıyevin apardığı ardıcıl və məqsədyönlü fealiyyəti ne-
ticesində 500 minden artıq yeni iş yerləri açılmışdır ki, bu da ölkə əha-
lisinin meşğulluq təminatında mühüm ehəmiyyət kesb edir. İndi Azər-
baycanm xalq təserrüfatma investisiya qoyuluşu günbəgün artır. Azər-
baycan xalqı özünü Konstitusiyada tesbit olunmuş başqa insan hüquq və 
azadlıqlan ilə yanaşı, əmek hüququna da malik olan ölkənin tam hüquqlu üzvü 
sayır. Odur ki, öz hüquqlan ile yanaşı, cəmiyyot qarşısında öz vezifelerini və 
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məsuliyyetini də derk edən insan kimi şüurlu və yaradıcı fealiyyet göstərir. 
Əhalinin sosial fealhğının artınlmasmda ve maddi rifah hahnın 

yaxşxlaşduılmasmda öikemızde müvəffeqiyyetle heyata keçirilən islahat-
lar, xüsusile kİçik və orta müəssiselerin özeltəşdirilmesinm başa çatdınl-
ması, torpaq islahatlannın həyata keçirilmesi, kolxoz və sovxozların eve-
zində fermer tesərrüfatlanmn təşkil edilməsi, adamlar üçün Özel bölmeler-
də yeni-yeni iş yerlərinin yarathlmast da artıq öz nəticəlerini göstərmek-
dədir. Hazırda işləyən əhalinin azı 70-75%-i özel müessiselərdə, mülkiy-
yətin qeyri-dövlet bölməsində çalışırlar. 2005-ci ilin neticələrine görə iştə 
temin olunmuş əhalinin 31,9%-i dövlət bölməsində, 68,1%-i qeyri-dövlət 
bölməsində çalışır. Bu isə bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə, mülkiyyət 
plüralizminə keçidin üstünlüklerini aydın eks etdirir və müsteqillik şerai-
tində ölkemizdə işsizlik problemini həll etmək, adamlann sosial fəallığını 
artırmaq üçün çoxlu potensial imkanlardan istifadə olunduğunu aydın gös-
terir. Lakin bu sahədə hələ çox iş görülməlidir. Respublikamızda işsizlik 
problemi tam aradan qaldmlmah, insanlann firavan yaşaması üçün yox-
sulluq həddi minimum səviyyəyə endirilməlidir. 

Əhalinin sosial fəallığının artınlmasma menfi tesir eden problemlər-
dən biri de menzil mesələsidir. Ölkemizde son illərdə yaşayış evleri-mən-
zil tikintisinin sürətinin İlbeil artması, ailələrin mənzilə olan ehtiyaclannın 
ödenilmesi əhalinin sosial şəraitini yüksəltmişdir. Təkce onu demek kifa-
yətdir ki, hazırda Bakı şehərində özel sektorla yanaşı dövlət idareleri ve 
müəssiseler de dövlet büdcəsi hesabına yaşayış binalan tüdblər. Bakıda və 
respublikamızm rayonlannda yaşayış evləri üçün torpaq sahələrinin aynl-
ması və vətəndaşlann şəxsi büdcələri hesabına yaşayış evləri tikilmesi for-
masında heyata keçirilir. Respublikamızda sosial-siyası sabitliyin berqerar 
edilmesi ile hər yerde xüsusi - şəxsi tikintilər boyük vüsət almışdır. Xarici 
sermayeçiler de mənzil tikintisine vesait qoymaqda maraqlıchrln:. Çünki, 
tikilən mənzillər xarici ölkələrlə müqayisədə çox da baha başa gəlmir. 
Azərbaycan iqtidannm ciddi səyləri nəticesində son illərdə mənzil tikintisi 
sahəsində ciddi irəliləyişlər olmuşdur. Belə ki, 1996-cı iidə istifadeye ve-
rilmiş yaşayış evlerinin ümumi sahesi 536,0 min kv.m. təşkil etdiyi halda, 
2005-cİ ildə bu gösterici 1593 min kv.m. olmuşdur. Yəni təqribən 3 dəfe 
artmışdır. Bütün bunlar Bakı şəhərinde və respublikamızın regionlannda 
əhalinin menzile olan telebatının yaxm gelecəkde tam Ödəniiməsinə tə-
mİnat verir. Göründüyü kimi, ölkəmizde sosial-iqtisadi meselelerin kom-
pleks helli Dövlet Proqramı üzrə müsbət istiqametdə gedir. 

Bu qısa tehlildən bele nəticə çıxarmaq olar kı, şexsiyyətin formalaş-
ması ve insan amilinin fəallaşdınlmasında sosial-iqtisadi şerait apancı rol 
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oynayır. Yalmz sosial-iqtisadi amillərin feal tesiri ile insamn sosial-İctimai 
münasibetlərə girmesi, ıctimai istehsal sistemindo fəal mövqe tutması, 
onun maddi tələbatımn ödənilməsi mümkün olur. Bunlar isə, həm də şəx-
siyyetin menəvi və ideolojİ tələbatlannın ödənilmesinə, insanın ahengdar 
(fiziki, əqli və mənəvi cəhetdən) inkişafına təminat verir. Bütün bu kimi 
amiller audit tədqiqatı zamanı diqqəti celb etməlidir. 

2.8. Elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqi səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi metodikası 

Elmi-texniki fəaliyyetin qiymetləndirilməsi audit nezaretinin əsas 
istiqamətlərindən biridir. Ona görə də tedqiqat işlərinın tətbiqində elmi 
təkliflərin bütövlükdə seməreliliyi ön plana çekilməlidir. Audit işində el-
mi-texniki nəticələrin qiymətlendirilməsi üçün qiymətləndirme meyarla-
rmı müəyyənləşdirmək lazımdtr. Qeyd etmək lazımdır ki, mürekkeb kom-
pleks sistem olan elm sisteminin bütövlükde ehemiyyəti onun ayn-ayn 
predmetləri üzrə fəaliyyetinin səməreliliyi ilə bilavasitə bağlıdır. Elmi-
tədqiqat əsasən, iki istiqamətdə: yeni texnika və texnologiyanın yaradılma-
sı ve idarəetmenin təkmilləşdirilməsi üzrə apanlır. İdareolunmamn tək-
milleşdirilməsi üçün ewelceden onım fealiyyətinin kompleks sistem şək-
linde qiymetləndirilməsi zəruridir. Ümümiyyətlə, hal-hazırda dünyamn qa-
baqcıl ölkələrində idareetme konsaltinqi geniş tətbiq olunur. Konsaltinq -
ingilisce consaMng sözündəndir, mənası mesləhetvermə, tövsiyeetmə de-
məkdir. Konsaltinqin esas meqsedi müessisenin idareetmə yolu ilə səme-
rəli işləməsini temin etmekdir. Doğrudur, SSRİ-də də müessisələrin təsər-
rüfat-maliyye fəaliyyəti qiymətləndirilən zaman elmi-tədqiqat işlərinin tət-
biqinin nəticəlerini təmin edən müxtəlif sistemlərden geniş istifadə 
olunurdu. Hətta o dövrdə Dövlet Elm və Texnika Komitesi tərəfindən tes-
diq edilmiş vahid qiymətləndirme metodikası da mövcud idi. Lakin bu 
sistemin əsas nöqsanı onun tətbiqinin əkser hallarda formal apanlmasmdan 
ibarət idi. Əlbəttə, həmin qiymətləndirme metodlan hazırkı dövrün tələb-
lerine cavab vere bilmez. İdarəetmə konsaltinqini öz iqtisadiyyatını ye-
nıden teşkil etmək yolunda addımlayan respublikamızda müxtəlif fea-
liyyət sahelərinə və xüsusile de istehsalat sahəlerine geniş tətbiq etmək 
zerurəti yaranır. İstehsalatın dirçelmesi, cemiyyət həyatmın yeniləşdiril-
məsi, innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi ve derinleşdirilmesi şə-
raitində öz ehəmiyyetini qismen ve tamamilə itirmiş qiymetləndirmə me-
yarlanndan, metodlanndan istifade etmək artıq mümkün deyildir. Elmi iş-
lərin, onun ayn-ayn istiqametlərdeki neticelərinin, innovasiyamn semere-
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lilİyinin qiymətləndirilməsində qabaqcıl təcrübələrdən istifadə edilməsi 
çox əhəmiyyətlidir. 

Elmi-texniki nəticələrin qiymətləndirilməsində kəmiyyət və keyfıy-
yət amili əsas meyarlardan sayılır. Lakin kəmiyyət meyarlanmn tətbiqi çə-
tin olduğundan keyfiyyeti müəyyən eden meyarlar bu baxımdan daha əhə-
miyyətli olur. Elmi-texniki nəticelerin qiymetiendirilməsində tətbiq edilən 
metodlardan biri də inteqral metodudur ki, bu da riyazi ifadələrin işlədil-
məsi ilə bağhdır. İnteqral göstəricilərin qurulması metodlarınm əsasraı for-
mal statistik yanaşma təşkii edir ki, burada ekspertlərin rəyi əsas götürülür. 

Beləliklə, elmi-tədqiqat fəaliyyetinin qiymətləndirilmesi üçün gÖstə-
riciler sıstemi tətbiq edilmeli ve bu sistemin derin, hertərefli kompleks teh-
lili apanlmalıdır. 

Metodoloji baxımdan elmi-tədqiqat müəssisələrinin fəaliyyətinin qiy-
mətlendirilməsində kompleks yanaşmadan istifadə çox aktualdır. Belə hal-
Iarda bəzən qiymətləndirmeyə bal sistemi tətbiq edilməklə, fealiyyetin ne-
ticəsini xarakterizə edən çoxlu sayda amillərin nezerə alınmasına imkan 
yaranır. Bu zaman «kompleks yanaşma» ilə «kompleks qİymətləndirmə»ni 
qanşdırmaq olmaz. 

Elmi-texniki nailiyyətlərin nəticələrinin keyfiyyət və kəmiyyət gös-
təricilərinin vəhdeti qiymetlendirme sisteminin kompleksliyi üçün ən 
vacib şertlərdən biridir. Komplekslik göstəricilərin sistemləşdirilməsinin 
prinsiplərindən bilavasitə asılıdır. Eyni zamanda elmi müəssiselərin fea-
liyyətinin nəticələrinin qiymətlendirilməsi zamanı kemiyyət və keyfiyyət 
göstəricilərinm vehdəti, qiymetlendirmənin kompleks şəkildə apanlması 
təkcə göstericilərin sistemleşdirilməsindən asılı deyildir. Qiymetlendirmə 
prosesində hər bir göstərici dinamikada və həmçinin biri-birinden asılı şe-
kildə müqayisə olunmaqla təhlil edilmelidir. Gostericilerin müqayisəli teh-
lili ilə dinamika meyli de müəyyən edilməlidir. Göstəricilerin qarşılıqlı 
əlaqə mexanİzmİ də fealiyyetin xarakterindən, onun xüsusiyyətlərindən 
asılı olaraq seçilməlidir. 

Beləliklə, yuxanda göstərilənləre əsasən belə nəticəyə gəlmek olar 
ki, elmi əməyin nəticəsinin qiymetləndirilməsi keyfiyyet ve kemiyyət me-
yarlanmn sintezİ əsasında apanlmalıdır. Əslində elmi-tədqiqat işlərinin 
nəticələrinin qiymətləndirilməsi ve təhlilinin keyfiyyət tərəfi əsas meyar-
lann seçilməsindən asılıdır, kəmiyyət tərefi isə onlann əhəmiyyətinin me-
yandır. Tam və ya obyektiv qiymətləndirme isə elmi əməyin keyfiyyet ve 
kəmiyyətini xarakterizə edən göstəricilerin kompleks şekilde nezere alın-
masmı təmin edən metod vasitesile mümkündür. Qiymətlendirmə üçün 
əsas məselelərdən biri meyarlann optimal sayının və əlaqəsinin müeyyən 
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edilmesidir. Bir terefden, meyarlann sayının çoxluğu hesablama işini çətin-
leşdirir, ümumiyyetle işi ağırlaşdmr, digər tərəfdən ise meyarlann sayının 
azlığı fəaliyyet haqqında kifayet qədər təsəvvür yaranmasına ve lazımınca 
netice elde edilməsine mane olur. 

Qiymetlendirmənin meqsədi bir qayda olaraq elmi-tədqiqat işlerinin 
tetbİqinden əldə olunan nəticə üçün qərar qəbul edilməsidir. Bu da bütün 
elmi-tedqiqat işlərinin nəticelərinin qiymətlendirilmesi metodunun tama-
milo eyni olmasına imkan verir. Aydın olur ki, qiymətləndirmənin metodo-
logiyası mehz sistemli yanaşmaya əsaslaxunalıdır, Mövcud metodologiya-
nm təkmilleşdirilmesi baxımmdan aşağıdakı elmi-metodik məselələrin qar-
şılıqlı surətdə kompleks helli ən ümde məsələdir: 

- elmi-tədqiqat prosesi modellerinə qiymetləndirmə obyektləri kimi 
baxılmalı; 

- qİymətlendirmə obyekti konkretləşdirilməlİ (elmi-tedqiqat müessi-
səlerinin fəaliyyətinin neticelerinin xüsusiyyətleri nəzərə almmaqla); 

- elmi foaliyyetin məqsedler sistemi və qiymetlendirmə meyarlan müəy-
yenləşdirilməli; 

- məqsədlər sistemindən ireli gelen səmerelilik sistemi müeyyənləş-
dirilməli; 

- ölçü proseslerinin ve hemçinin semoreliliyin tehlili ve qiymətləndi-
rilməsi prosesinin teşkilati ve İnformasiya prinsipleri müeyyən edİlməlidir. 

Elmi-tədqiqat işlerinin semereliliyinin qiymetlendirilməsi meyannın 
işlenib hazırlanması zamanı əsas metodoloji meselə ondan ibarətdir ki, 
elmİ-tedqiqat işlerinin bir qiymetləndirmə obyekti kimİ çoxsahəliliyi nəzə-
rə alınmalıdır, Əsas istehsal saheleri kimi ictimai-faydah məqsədlər gö-
türülməlıdir. Məqsədlərin və semerelerin esas xüsusiyyetleri ondan ibarət-
dir ki, onlar elmi-tedqiqat işlerinin qiymetlendirilmesinde esas meyar kimi 
götürülə bilər. Onlann digər xüsusiyyəti də məqsədə və səmərəye nail 
olunmasının vacibliyidir. 

Elmi-tedqiqat işlərinin qarşısında duran meqseddən asılı olaraq müx-
təlif elmi-tədqiqat işlərinin qiymətlendirilməsi meyarlan da müxtəlifdir. 
Bir qayda olaraq, elmi-tədqiqat işlərinin neticelerinin qiymetlendirilməsin-
də aşağıdakılar əsas götürülür: 

- elmi-tedqiqat baxımından əhəmiyyət; 
- ictimai-siyasi ehemiyyet; 
- texniki-iqtisadi ehəmiyyet; 
- tərbiye-pedaqoji ve estetik ehemiyyet. 
Əslində isə bütün bunlann evəzine iki meyar; elmi-texniki ve sosial-

iqtisadi əhemiyyet meyarlannı esas götürmək olar. Elmi-tedqİqat işlerinin 
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nətİcələrinin mövcud qiymətləndiraıə metodlarının müqayisəsi göstərir ki, 
səmerəliliyin qiymətləndirilməsi aşağıdakı prinsiplerə əsaslanmabdır: 

- qiymetləndirmə obyekti elmi əməyin son neticesidir; 
- qiymetiəndirmə metodu keyfiyyət və kemiyyet tehlilinin sintezidir; 
- qiymetləndirmə meyarları elmi əməyin ve onun məhsulunun iqtisa-

di xüsusiyyətlərini əks etdirir; 
- kemiyyət parametrləri obyektiv göstəricilər üzrə reqəmler əsasında, 

keyfıyyət parametrləri İsə ekspert qiymeti əsasında müəyyənləşdirilir. 
Yuxanda göstərilənləri nəzərə alaraq qiymətləndİrmə üçün vacib 

olan əsas məsələni bele ifade etmək olar: elmi və elmi-texniki fəaliyyət 
çoxşaxəli ve çoxsahəli mürəkkəb proses olduğundan elmi fəaliyyətin se-
mərəliliyinİn qiyraətləndirilməsi sistemli yanaşma təleb edir. Qiymətlən-
dirmə işinin çətinliyi və mürəkkebliyi müəyyən şərtlərlə bağhdır: əslində 
bir-birine mane olan bir sıra telebləre riayet olunması, elmi-tədqiqat işle-
rinin bütün cəhətlərinin əhatə olunması (komplekslik), bütün elmi işler 
üçün oxşar və ya eyni metodikamn tətbiqinin temin edilmesi (universalhq), 
elmı-tədqiqat fəaliyyətinin səmerəliliyine dair əldə edilen neticələrin 
birmenalıhğı, praktik istifadə üçün elverişliliyi və sadəliyi. 

Beləliklə, elmi-tədqiqat fəaliyyetinin qiymetləndirilməsi üçün onu 
hərtərəfli xarakterizə eden aşağıdakı meyarlan əsas götürmək kifayətdir: 
elmi-tedqiqat işlərinin yerine yetirilmesi ve onun nəticələrinin tətbiqinin 
vəziyyəti; elmi-tedqiqat işlerinin tetbiqindən əldə olunan sosial-iqtisadi 
semerə; tetbiq olunan elmi işlərin müessisənin elmi-texniki potensialının 
yükselmesinə təsiri. 

Göstərilən meyarlann her biri göstericiler sistemi ile ifadə olunur. 
Təserrüfat-maliyyə fəaliyyetinin audit yoxlaması və ekspertizası zamanı 
müessisənin elmi-texniki istiqametlerdə gördükleri İşler bu prinsiplərə 
əsasen qiymətləndirile biler. Elmi-tedqiqat, layihə-konstruktor və layihə-
texnoloji işlerin elmi-texniki fəaliyyətlər üzrə tehlili və qiymetləndirilmə-
sinin esas vəzifəsi onlann istehsalatın texniki-iqtisadİ səviyyəsinə təsirinin 
müeyyənləşdirilməsidir. Auditor müəssisənin elmi-texniki fəaliyyətini teh-
lil edən zaman onun bütün tərəflərini əhate eden ve aşağıdakı cəhətləri xa-
rakterizə edən göstericilere esaslanmalıdır: başa çatmış tədqiqat və işləme-
lerin elmi-texniki səviyyəsi, mövzulann yeniliyı və tətbiqi mümkünlüyü, 
tedqiqatlann nəticələrinin ve işlemələrin tətbiqinin vəziyyeti, tetbiqin nə-
ticələri və səmərelihyinin istehsalatm texniki-iqtisadi səviyyesinə təsiri, 
müəssisənin elmİ-texniki potensİah, əsas fondlann aktiv hissesinin hər bir 
işçiyə göre xüsusi çəkisi, yeni tekliflərin tətbiqi neticesinde canlı emeyə 
olan teləbatın azalması. 
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Əsas məselelerdən biri də qeyri-maddi aktivlerin qiymetlendirilmə-
sidir. Tedqiqat və İşləmelerin elmi-texniki seviyyəsi onların yeniliyi ve 
kompleksliliyi, patentlə müdafiesi, elmi mehsulun dünya bazarında rəqabə-
tə davamlıhğı ile xarakterizə olunur. 

Baxılan dövr ərzinde her bir başa çatmış işə düşən müellif şehadetna-
məsinin sayı müəyyənleşdirilir, patentlər ve satılmış lisenziyalann sayı nə-
zərə alımr. Hemçinin her bir elmi-texniki, yaxud elmi işe düşen müəllif şe-
hadetnamələrinin sayı da nezerə alımr. Audit yoxlaması zamanı müessise-
nin qeyri-aktivlərinin veziyyeti, onların qorunması imkanları öyrenilmeli-
dir. Qeyri-maddi aktivlərin sehmləşdirilən istehsalat müəssisələrinin inno-
vasiya yolu ile dirçəldilmesində rolu müeyyenleşdirilmelidir. 

Yoxlama-ekspertiza zamanı esas məselelerdən biri elmi müəssisənin 
respublikanm sosial-iqtisadi həyatımn teləbatına uyğun gelib-gelməmə-
sinin müəyyənləşdirilmesidir. Belə ki, qiymətləndirmənin məntiqi neticesi 
olan qərar qəbuletmə tövsiyəleri içerisində mütleq müəssisələrin bu ve ya 
diger sahələrdə dəyişikliklər etmesinə dair tövsiyeler də olmalıdu-. Bundan 
başqa müessise fəaliyyetinin bazar münasibetlərine uyğun qurulmasımn 
elmi-tedqiqat prosesinin, onun məhsulunun realizə edilmesinin yeni isteh-
sal nıünasibətleri sistemine uyğunlaşmasımn konkret yolları gösterilmə-
lidir. Elmi-texniki nailiyyetlerin neticelərinin istifadesi aşağıdakı amillərlə 
xarakterize oluna bilər: tətbiqin miqyası, «tedqiqat-işləmə-tətbiq» dövriy-
yəsinin müddeti elm ve istehsalat sahəsinin xüsusiyyetlerine uyğun olan, 
onları xarakterizə eden göstericilerdir. Bununla yanaşı, tedqiqat və işləme-
lerin neticələrinin tetbiqinin semərəliliyini xarakterize eden göstəricilər də 
diqqet merkezindo olmalıdır, yəni tedqİqat və işlemelerin yerinə yetiril-
mesinə serf olunan xərclərin, ixtiralann istifadesinin iqtisadi seməreliliyi, 
elmi-tədqiqat ve işlemələrlə məşğul olan hər bir elmi ve mühəndis-texniki 
işçiye düşen iqtisadi səmere, ixtiralann tetbiqindən əldə edilen iqtisadi sə-
mərə, lisenziya satılmasından, yaxud elmi-məhsul ixracmdan əlde edilen 
səmərə. Audit yoxlaması zamanı müəssisənin tedqiqat işlərine sərf olunan 
xerclərin iqtisadi semereliliyinİ müəyyənləşdirmək üçün qiymətləndirmə 
üsullanndan biri də ahnan iqtisadı semere ve bu səmərəni yaradan xerc-
lerlə müqayisə etməkdir. Auditor hemçinin nəzərə almahdır ki, iqtisadi 
səmerelilikle yanaşı, tədqiqatlann yerinə yetirilməsindən əlde edilen sosial 
ve ekoloji nəticeler esas amillordən biridir. Müəssisənin müvafiq istehsal 
sahesinin texniki-iqtisadi səviyyəsi hemin sahədə texnoloji ve mehsul in-
novasiyalannın kemiyyət və keyfiyyeti ile müeyyen edilir. Hemçinin mü-
vafiq istehsal sahəsində menimsenilmiş innovasiyalar, baxılan müəssisenin 
elmi-tədqiqat və işlemələrinin nəticelerinin xüsusi çəkisi nəzerə alınmahdır. 
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Elmi-texniki potensiahn əsas göstəricisi müəssisənin yüksək ixtisaslı 
kadrlarla təminatıdır. Vacib göstəricilərdən biri de müəssisenin aktivləri 
içerisində qeyri-maddi aktivlərin xüsusi çəkisidir. Bu hemçinin kadrlann 
ixtisas seviyyəsinin de əyani göstəricisidir. Yüksək ixtisaslı kadrlarla temi-
nat hemçinin işçilerin ümumi sayında elmi amillərin xüsusi çekisi ile 
müəyyən edilir. Elmi prosesin texniki teminatı istifadə edilen tecrübi və la-
boratoriya avadanhqlannm, cihazlann, kompüterlerin, elmi işləməlerle məş-
ğul olan elmi və mühəndis-texniki işçilerin hər birinə düşən dəyəri ilə də 
ölçülə bitər. Bundan başqa müəssisenin əsas fondlan içerisində tecrübi ve 
laboratoriya avadanlığı, cihazlar, kompüterlerin xüsusi çəkisi nəzərə ahn-
mahdır. Müessisənin elmi fealiyyətinin qiymetləndirilməsi bir neçə il üzrə 
müqayisəli təhlilə əsaslanmahdır. İqtisadi münasibetlərin yenidən qurul-
duğu bir dövrdə elmi ve elmi-texniki fealiyyətin qiymetlendiriiməsini, el-
mi potensialm tenəzzülünün derəcəsini müeyyen etmək xüsusilə əhəmiy-
yətlidir. Yuxanda göstərilən qiymətlendirme göstericilərinin araşdınlma-
smı yekunlaşdıraraq təsərrüfat-maliyyə fəaliyyetinin audit yoxlamasına 
elmi-texniki tədqiqat neticələrinin tetbiqinin qiymətlendirilmesində aşa-
ğıdakı ümumiləşdirilmiş və iş üçün əlverişli derecede sadeleşdirilmiş gös-
tericiler sistemindən istifade etmek olar: 

• müəssisenin elmi-tedqiqat işlərinin ümumi xərcleri (fundamental 
tədqiqatlann xərcləri, tetbiqi tədqiqatlann xercleri, tecrübi işlərin xercləri); 

• işçilerin ümumi sayı; 
• her bir işçiyə düşən xərclər; 
• müəssisənin esas fondlanmn deyəri; 
• maddi aktivlerin her bir işçiyə düşen deyəri; 
İxtira üçün verilen ərizelerin sayı, almmış müsbət qərarlann və müəl-

lif şəhadətnamələrinin sayı, tətbiq edilmiş ixtiralann sayı, patentləşdirilmiş 
ixtiralann sayı, satılmış lisenziyalann sayı; 

• elmi-tədqıqat işlərinin nəticələrinin və işlemələrin tetbiqindən əldə 
edilen illik səmərə, o cümləden, ixtiralann tətbiqindən əldə edilen iqtisadi 
səmere; 

• elmi-yaradıcı kadrlann hazırlanmasımn veziyyeti. 
Audit yoxlaması zamanı esas göstericilər üzrə müəssisenin fealiyye-

tinin səmərəliliyinin qiymətlendirilmesi ve xüsusüə də onun elmi-texmki 
səviyyesinin müəyyenləşdirilmesi mümkündür. 
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IIIFƏSİL. AUDİTİN HÜQüQİ VƏ TƏŞKİLATİ ƏSASLARI 

3.1. Auditin normativ hüquqi bazası 

Her bir xidmət növünün fəaliyyəti üçün qanunverici normativ hüquqi 
aktların olması vacibdir. Çünki, hüquqı və təşkilati formasından asılı olma-
yaraq her bir xidmet növünün hüquqi vəzifələri, məsuliyyəti və digər öh-
dəlikləri qanunverici normativ hüquqi aktlarla tenzimlənir. Audit də xid-
mət növü olduğu üçün onun fəaliyyəti qanunverici və normativ hüquqi 
aktlarla tənzimlenir. Azərbaycan Respublikası ərazisində hüquqi və fıziki 
şoxs statusunda fealiyyət göstərən audit xidməti Azərbaycan Respub-
tikasmın Ali Qanunvericilik orqanı terefinden qəbul edilmiş qanunlara və 
Azerbayean Respublikası Ali İcraedici orqanları tərəfindən qəbul edilmiş 
bir sıra qərar ve qətnamelerə əsasen təşkil olunur. Bu qanunverici norma-
tiv sənədlərə «Auditor xidmeti haqqında» Azərbaycan Respublikasınm 16 
sentyabr 1994-cü il tarixli Qanunu, Azərbaycan Respublikasmın Milli Mec-
lisınin 19 sentyabr 1995-ci il tarixli qeran ilə tesdiq edilmiş Azərbaycan 
Respublikasımn «Auditorlar Palatası» haqqında əsasname, Azerbaycan 
Respublikasının Milli Meclisinin 12 mart I996-cı il tarixli qərarı ile təsdiq 
edilmış «Azerbaycan RespubHkasmda auditorlann ve audit teşkilatlannın 
qeydiyyatı» barede qərar, Azərbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin 
11 aprel 1996-cı ildo «Azərbaycan Respublikası Auditor Palatasınm bezi 
mesəlelerinə edilən dəyişikliklər» haqqmda qerarı və Azerbaycan Respub-
likasında Auditorlar Palatası haqqmda Azerbaycan Respublikasımn Prezi-
denti terəfindən verilmiş bir sıra fərmanlar daxildir. Bu qanunverici və nor-
mativ hüquqi sənədlər Azerbaycan Respublikasmda auditor fəaliyyətinin 
təşkilinin ve nizamlanmasmın ümumi hüquqi bazasmı teşkil edir. 

«Auditor xidməti haqqmda» Azərbaycan Respublikasımn Qanunu 
Respublikamızda audit xidmətinin təşkili vo nizamlanması üçün ilk ve əsas 
qanunudur. 

Bu qanun 5 fəsil, 20 maddəden ibarətdir və ona müvafiq dəyişikliklər 
edilsə də, hazırki dövrə qədər esasən bütövlükde öz qüwəsində qalır. Qa-
nun Azerbaycan Respublikasında audit xidməti anlayışını, onun hüquqi-
təşkilati formalannı, auditorun bir sıra teşkilati prinsiplerini aydınlaşdır-
maqla yanaşı, əsas etibarile Azorbaycan Respublikasında audit xidmətini 
tenzimləyir. Daha doğrüsu, Azerbaycan Respublikasında audit xidməti ilə 
meşğul olmaq üçün Hsenziya verilmesinin əsas prinsipləri, serbest auditor-
lann və auditor teşkilatlannın qeydiyyat qaydalan, auditorlann hüquqlan, 
vəzifələrinin və onlann mesuliyyətinin hüquqi prinsipləri, audit xidmeti ile 
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məşğul olmaq hüququ verən lisenziyalann geri ahnması qaydaiannın əsas 
prinsiplərini özündə əks etdirir. 

Bununla yanaşı «Auditor xidmeti haqqında» Azərbaycan Respublika-
sının Qanununda Azerbaycan Respublİkasında audit xidmətinin təşkilinin 
ümumi qaydalan, o cümleden təserrüfat subyektlərinde audit xidmətinin 
təşkili subyektiərinin vəzifələri ve hüquqlan da öz əksini tapmışdır. 

Qanunım 5-ci fəsli xüsusi müddəalann şərhinə həsr olunmuşdur ki, 
burada audit xidmeti sahəsinde tetbiq olunan qadağalar, audit xidmətində 
baş vermiş mübahiselerin hell edilmesi qaydalan və auditor teşkilatlanmn 
fəaliyyətində yoxlama-nəzarət işinin teşkili prinsipleri göstərilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında auditor fealiyyetinin səmerəli teşkili 
Azərbaycan Respublikasmda «Auditor xidmeti haqqında» qanunla yanaşı 
bir sıra normativ senədlərin, o cümləden Azərbaycan Respublikasında «Audi-
torlar Palatası haqqında Əsasname»nin təleblerinin düzgün icra olunmasın-
dan çox asılıdır. Azərbaycan Respublikasımn «Auditorlar Palatası haqqında 
Əsasnamə» 8 bölmedən ibarətdir. Bu esasnamə Azerbaycan Respublika-
sında audit fəaliyyətinin təşkilinin prinsip ve qaydalannı tənzimləyən nor-
mativ hüquqi sənəddir. Hemin əsasnamə Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin 1995-ci il 19 sentyabr tarixli qeran ile tesdiq edilmişdİr. Azər-
baycan Respublikası Milli Məclisinin 1996-cı İ1 5 noyabr tarixli qeran ilə 
müvafiq deyişiklikler nezerə alınmaqla Azerbaycan Respublikasınm Audi-
torlar Palatası haqqında əsasname bilavasite palatamn vezife ve funksiya-
larını, palatanm selahiyyetlərini, palatanm idarə edihnesi qaydalannı, pala-
tanın əmlak hüquqlannı, palatanın üzvləri arasında münasibətləri özünde 
eks etdirir. 

Azərbaycan Respublikasında audit fəaliyyətinin hüquqi bazasmı təş-
kil edən normativ hüquqi sənedlerden biri də Azerbaycan Respublikası 
ərazisinde audit fealiyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziya verilməsi qay-
dalandır. Bu qaydalar Azərbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin 13 
yanvar 1998-ci il tarixli 9 saylı qeran ile təsdiq edilmişdir. Hemin qaydalar 
adından göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikası erazisində audit fəaliy-
yəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziya verilmesi prinsiplərini ve mexanizm-
lərini tənzimleyir. Bu qaydalar 7 fesil ve 78 maddədən ibarət olmaqla, 
Azerbaycan Respublikası erazisində audit fəaliyyeti ilə məşğul olmaq üçün 
xüsusi razıhq (lisenziya) anlayışını, həmin lisenziyanm qüwede olması 
müddətini, verilməsi və alınması üzerinde nəzaret, lisenziyamn verilmə-
sinə dair apanlan hazırlıq işleri, lisenziya müddeti, Iisenziyanın fəaliyyeti-
nin dayandınlması ve leğv edilmesi prinsiplərini özündə eks etdirir. Qeyd 
olunan normativ hüquqi senedlerle yanaşı, bir sıra telimat xarakterli səned-
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lər də vardır ki, bunlar Azərbaycan Respublıkası Auditorlar Palatası tərə-
fitıdən qəbul edilmişdir. Bu sənədlər də normativ hüquqi aktlara bərabər 
tutulur və Azərbaycan Respublikasında audit fəaliyyətinin səmərəli təşki-
linə xidmet edir. Bu normativ sənədlər Auditor Palatası terəfındən təsdiq 
olunmuş «Auditorun Planlaşdınlması» - audit standartlannın tətbiq edil-
məsi barədə təlimat, banklarda auditin aparılmasma dair proqram, audit 
standartlan, Azərbaycan Respublikasmın Auditorlar Palatasmda ilin ən 
yaxşı, sərbəst auditorunu, auditor təşkilatını və xarici auditor təşkilatını 
müəyyən etmək üçün keçirilən yarış haqqmda esasnamə və sair bu kimi 
sənədlər aiddir, Bu normativ sənedler Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası tərəfındən hazırlanır ve onun şurasının qəran ilə təsdiq edilir. 
Meselen: «Auditin planlaşdınlması» standartı Azərbaycan Respublikası 
Audİtorlar Palatası Şurasmın 24 mart 1999-cu il tarixli 32/2 sayh qəran ile 
təsdiq edilmişdir, Həmin standartın əsas məqsədi müəssise və teşkilatlarda 
tesərrüfat-madiyyə fealİyyetinin audit yoxlama-ekspertiza işlərinə başla-
mazdan əwəl auditor tərəfindən tetbiq edilen planlaşdırma prosedurlannı 
müəyyən edən esas sənəddir. Telimatm əsas vezifələri auditin planlaşdınl-
ması ve onun ilkin mərhələsini müeyyən etmək, auditin ümumi plawmn 
hazırlanması, audit apanlması üçün proqramm hazırlanması və tətbiqi 
qaydalannı izah etmekdir. Bu telimat auditorun ümunai plan formasım və 
auditin proqram formalannın maketini də təsdiq etmişdir. Telimat bütöv-
lükdə 4 fəsilden, 28 maddəden ibarətdir. Həmin təlimat eyni zamanda 
auditorun planlaşdınlma ve ilkin fəaliyyət mərhələsini, auditonm ümumi 
planınm hazu-lanması və tərtibatı qaydalannı, auditorun teqribi apanlma 
proqramının hazırlaııması qaydalannı əks edir. 

Respublikamızda audit xidmətinin semereli təşkili üçün normativ hü-
quqi aktlarla yanaşı, Auditorlar Palatası bir sıra metodik sənədlər də işleyib 
hazırlamışdır. Həmin metodik sənedlerden biri de müessise və teş-
kilatlarda audit apanlmasına dair xüsusi proqramlardır. Bele proqramlar hər 
bir təsərrüfat subyektinİn spesifık xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla işlənib 
hazırlamr və audit xidmətinin respublikamızda təşkilini zənginləşdirir. 
Azerbaycan Respublikasmın Auditorlar Palatası Şurasımn 16 sentyabr 2000-ci 
il tarixli 61/2 saylı qeran ile «BankIarda audit apanlmasına dair proqram» 
tesdiq edilmişdir. Həmin proqramda mezmun baxımmdan respubli-
kamızda fealiyyet göstərən banklann fealiyyətinin auditine dair bütün 
prinsipial mesələlər öz eksinı tapmışdır. Proqram 13 fesilden, 93 madde-
dən ibarətdir. Proqram banklann maliyye hesablarının müştərilərə veril-
miş kreditlerin audit qaydalannı özünde əks etdirməklə, müştəri hesab-
lannın inventarlaşma edilmesi qaydasmı müeyyenleşdirmişdir. Proqramda 



IIIFƏSİL. AUDİTİN HÜQUQİ VƏ TƏŞKİLATİ ƏSASLARI 61 

həmçinin nağd pulun banklarda yerləşdirilməsi ve onlann herəkəti üzə-
rinde nezaret qaydalannı, qiymətli kağızlar, investisiyalar və onlardan 
istifadə effektivliyinin audit qiymetləndirilməsinin metodikası da verilmiş-
dir. Proqram hemçinin banklann özüneməxsus aktivləri, esas vəsaitlərdən 
semerəli istifadenin qiymetlendirilmesini özündə əks etdirmiş ve eyni za-
manda xarici valyutamn banklar terefindən alınması ve onlann müştərilere 
verilməsi prosedurlannın təhlilini özünde eks etdirir. Bu formada mövcud 
telimat proqramlan respublikamızda audit xidmətinin təşkilində lazımi nor-
mativ senədlerin tətbiqi bazasını zənginləşdirir. 

3.2. Anditin formaiarı, növləri və tipləri 

Hər bir fəaliyyət istiqaməti ehate etdiyi obyektİn həcminə, tətbiq 
olunduğu subyektin xüsusiyyətlərinə, apanlma müddətinə, baş veren emə-
liyyatlann xarakterine ve teşkilati xüsusiyyetlərinə görə müxtəlif forma-
lara və növlərə aynlır. Audit fəaliyyetini müvafiq elamətlerine görə fərdi 
və kollektiv formaya, tetbiq olunma xüsusiyyetlərinə görə təsərrüfatdaxili 
və xarici (yaxud müstəqil) audit növlərinə, yoxlamlan əməliyyatiann xüsu-
siyyetİerinə ve ekspertiza edilən tesərrüfat əməİiyyatlannın əhatə dairə-
sine görə isə emeliyyat auditinə, maliyyə hesabatlan auditine ve idarəetme 
auditine bölmək olar, Ferdi formada tətbiq edilən audit fealiyyeti peşekar 
və yüksək səviyyəli mütəxəssislər vasitesile icra edilİr. Bu mütəxəssislərə 
(iqtisadçılara və hüquqşünaslara) lisenziya (xüsusi icazə) almaq üçün mü-
vafıq imtahan verdücden sonra fəaliyyete icazə verilir. Kollektiv fealiyyət 
fırmalan olan audit, hüquqi şexs statusu almaqla müxtelif növ audit xıdme-
ti göstərmek imkanma malikdir. Bir qayda olaraq audit fırmalan hüquqi 
şəxs kİmİ dövlət qeydiyyatından keçməli və audit xidmeti göstərmək üçün 
müvafiq növlər üzrə auditor palatasmdan lisenziya (xüsusi icaze) almalı-
dırlar. 

Müxtəlif mülkiyyət formalannm geniş şəbəkəli inkişafi, iri şirkət-
lərin struktur genişlenmesi və həmin şirkətlərin, kompaniyaların terkibinde 
kiçik ve orta hecmli müəssiselerin meydana gəlməsi təsərrüfatdaxili audit 
xidmətinin zəruriliyini meydana çıxanr, Bu hər şeyden əwel onunla izah 
olunur ki, çoxsaylı kiçüc və orta hecmli müessiselərə malik olan İri şirkət 
ve kompaniyalann sahibkarlan, səhmdarlan teserrüfat-maliyyə əmeliyyatı-
nın ümumi yekun göstəriciləri ilə yanaşı, teserrüfat daxilində - tabeçilikde 
olan kiçik və orta həcmli müəssisəlerin fəaliyyəti verilən tapşınqlann, 
serəncamlann hansı səviyyədə yerinə yetirilməsində maraqlıdırlar. Bu ba-
xımdan tesərriifatdaxili audit de idarəetmə elementlərinin tərkib və aynl-
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maz hissəsidir. Çünki, tərkibində çoxsaylı kiçik və orta həcmli müəssisələ-
rə malik olan iri şirkətlərin və kompaniyaların rəhberləri həmin sahələrdə 
sistemli idareetmə və iqtisadi nezaretİ heyata keçirmek üçün müvafıq qay-
dada təsərrüfatdaxili audit xidmətindən istifadə edirlər. Tesərrüfatdaxili 
auditxarici auditə nisbetən geniş imkanlara və məlumatlara malik olur. 

Müessisənin (şirketin), firmanın daxili ehtiyat mənbelerinin aşkar 
edilmesi, onların istehsalm seməreliliyi istiqamətində səfərbər edilməsi, 
resurslardan Iazımmca istifadə edilmesinin qiymətləndirilmesində tesərrü-
fatdaxili audit holledici ehemiyyetə malİkdir. Təserrüfatdaxİlİ audit cari 
proseslərin operativ yoxlanması zamanı iqtisadi proseslərde baş vermiş və 
baş verecek qeyri-seməreli emeliyyatlann aradan qaldınlmasma şərait 
yarathr. Bu baxımdan təsərrüfatdaxili auditi bu günün, xarici auditi ise dü-
nenİn və ya keçmiş əməliyyatlann auditi saymaq olar. Ona görə ki, xarici 
audit ötən dövrdə baş vermiş tesərrüfat eməliyyatlarının hesabat sənəd-
lərinde öz eksİni tapmış məlumatlar üzre yoxlama-ekspertiza apanr. 

Diger bir amili də nəzerdən qaçırmaq olmaz ki, xarici audit bir çox 
hallarda ümumi yoxlamalarla məhdudlaşır. Daha doğrusu, tesərrüfat-maliy-
ye əmeliyyatlannm ümumi yekununu ekspertiza edən ve qiymətlendiren 
xarici auditin iri hecmh təserrüfatlarda daxili prosesləre tam daxil olmaq 
imkam vaxt ve digər amiller baxımından məhduddur. Ona göre de xarici 
audit əsas diqqəti maliyye hesabatlannın deqiqliyi, mühasibat hesabatla-
nnm düzgünlüyü, təserrüfat-maliyyə emeliyyatlannı xarakterizə edən sin-
tetik göstericüer üzre iqtisadi semerəliliyin müəyyən edilmesi, dövlət öh-
dəliklərinin yerinə yetirilməsi seviyyesi ve sair bu kimi vacib məsələləri 
yerinə yetirir. Dİger meseleler üzrə analitik neticeleri xarici audit təsərrü-
fatdaxili auditin yoxlama arayışlanna esasən eide ede bilər. 

Daxilİ ve xarici audit eyni meqsəde xidmət etse də, onlar bir çox 
oxşar xüsusiyyetlerle yanaşı, fərqli xüsusiyyətlere də malikdir. İqtisadi 
edebiyyatlarda tesərrüfatdaxili ve xarici auditin oxşar və fərqli xüsusiyyət-
leri haqqında yekdil fıkir yoxdur. Məlumdur ki, istər tesərrüfatdaxili audi-
tin ve isterse də xarici audıtin tedqiqat, yoxlama-ekspertiza obyekti mües-
sisenin teserrüfat-maliyyə fəaliyyətidir. Ona görə də onların qarşısında du-
ran meqsed ve vezifeleri yerinə yetirmək üçün eyni metod və üsullardan 
istifade edilir. Qeyd olunan amillərə görə təsəırüfatdaxili və xarici audit 
eynileşdirilir ve yaxınlaşdınlır. 

Təsərrüfatdaxili və xarici auditin tabeçilik baxımından bir çox ferqli 
xüsusiyyətləri meydana çıxır. Bele ki, teserrüfatdaxili audit müəssisenin 
baş təşkilatımn rəhberliyine tabe olduğu üçün ve onlann işçisi sayıldığı 
üçün iş fəaliyyəti planı da müessisenin baş təşkilatının rehberliyi terefin-
dən təsdiq edilir. 
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Təsərrüfatdaxili audit yoxlamasının neticə arayışı yalnız müəssisənin 
rəhbərliyinə təqdim olunur. Təserrüfatdaxili audit fəaliyyetinin başlıca və-
zifəsi müessisənin baş təşkilatı tərəfindən verilən sərəncamların, qərarlann 
yerinə yetirilməsi vəziyyetini müəyyən etmek və onlann icrası haqqında 
yaimz tnüəssisənin rehbərliyine melumat vermekdir. Tesərrüfatdaxili audit 
istehsalın semereliliyini, resurslann optimal əlaqəsini müeyyənleşdirir və 
ehtiyyatlan səfərbər edir. 

Yuxanda qeyd olunanlardan fərqli olaraq, xarici audit müəssise ile 
bağladığı müqavilə esasında fəaliyyət göstərir və iş planını müstəqil surət-
də müəyyen edir. Xarici audit təserrüfatdaxili auditdən fərqli olaraq, müəs-
sisenin uçot-hesabat işlerinin veziyyətini öyrənir, istehsalat-tesərrüfat-ma-
liyyə fəaliyyətindo yol verilmiş qanunsuzluqlan aşkar edir. Xarici audit 
tertib etdiyi netice arayışmı müəssisə rəhbərlərinə teqdim etməklə bera-
bər, hemçinin tabe olduğu auditor fırmasma verir. Xarici audit yalnız aidiy-
yatı üzrə auditor firmasma tabedir və həmin firma qarşısında hesabat verir. 

Audit təsərrüfat-maliyye əməliyyatlanntn xarakterinə, ekspertiza et-
diyi iqtisadi və idareetmə proseslərinin xüsusiyyətinə göre de fərqlənir, 
Əlbəttə, hər audit yoxlamasının bir növü özlüyündə mühüm əhəmiyyet 
kesb edir. Bu yoxlamalar arasında müvafiq ferqlər mövcuddur. Əmeliyyat 
auditi tesərrüfat-maliyye eməliyyatmın müvafiq bölmesini, şöbəsini, is-
tehsal sexini ve sair sahələri əhatə edir. Bu tematik yoxlama xarakteri daşı-
yn- və yoxlanılan sahənin semereliliyini və məhsuldarhğmı qiymətləndırir. 
Mesələn, eyni gücə, eyni tipli istehsal qurğulanna malik olan və eyııi tapşı-
nğın icrası ilə meşğul olan iki istehsal sexinin arasında mövcud olan məh-
suldarlıq üzre fərqin sebəblərini aşkar etmək və müvafiq tədbirler işləyib 
hazırlamaq üçün əməliyyat auditindən istifade edilə biler. Əlbəttə, bu pro-
ses uçot və hesabatdan kənar prosesdir, onun tədqiqi üçün operativ emeliy-
yatlar tətbiq edilmelidir. Bu prosesdə müəyyən qedər idarəetmə auditinin 
köməyindən istifade edilməsi mümkün olsa da, maliyyə hesabatlan üzre 
apanlan audit yoxlamasmm imkanlanndan xaricdir. Çünkı, maliyyə hesa-
batlan üzrə audit yoxlama-ekspertizası uçot və hesabat melumatlan əsasm-
da müvafıq meyarlarla qiymətləndirilir. Hesabatlar üzrə apanlan audit 
yoxlama-ekspertizası əsas etibarile xarici audit fealiyyəti üçün xarakterik-
dir. Daha doğrusu, müvafiq dövrlərde teserıüfat-maliyyə əməliyyatlanmn 
yekunlanmn yoxlanması, maliyyə nəticelerinin dürüstlüyü, maliyyə ne-
ticelerinin düzgün bölüşdürülmesi, onlann təyinatı üzre istifade edilmesi 
səhmdar ve sahibkarlar tərəfindən maraqla izlenilir. Bu növ audit yoxlama-
ekspertizası biznes baxımmdan çox faydalıdır. Bele ki, apanlan reklam 
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nəticəsində əldə edilən informasiya mövcud vəsaitlərin səfərbər edilməsi 
üçün variantlar hazırlamağa imkan verir. 

İstehsalın semərəliliyi, yüksək maliyyə neticəlerinin əlde edilməsi 
mehz bir çox hallarda idarəetmənin seviyyesİ ve idarəetmə, sərencam ve 
qerarlarm yerinə yetirilme səviyyesinden asılıdır. Verilən qərarlann, se-
rəncamların yerine yetirilmesinin qərar və serəncamverici orqanla (yuxarı, 
baş teşkilatla) elaqesınin teşkilini idareetme auditi vasitesilə müeyyen et-
mək olar. İdarəetmə auditi ile eməliyyat auditi müeyyen oxşar xüsusiy-
yetlərə malik olsa da, yerine yetirilen işlerin mahiyyetİ etibarile onlar ta-
mamilə ferqlidirlər. 

İdarəetmə auditinin analitik nəticeləri əsasında İdarəetmə mexanizm-
lerinin tekmilleşdirilmesi ve yenİ idareetmo modellərinin hazırlanması ted-
birləri apanhr. İdarəetmə auditinin yerinə yetirdiyi funksiyalar xarici audi-
tor terefınden icra edilerse, bu zaman idarəetmənin səmerəliliyinin yük-
seldilmesi üzre hazırlanan tedbirler mesləhet xarakteri daşıya bilər. Çünkı, 
o, tedbirlərin həyata keçirilməsində və cari proseslərde birbaşa iştirak et-
mir. Verilen meslehetlerin ise nə derecede semereli neticeleneceyinə tam 
təminat verile bilməz. 

Audit firmasımn məhsuldar olması, onun nüfuzunun artırılması, veri-
lən vaxtdan maksimum səmereli istifadə edilmekle qarşıya qoyulan vezife-
lərin yüksek seviyyede yerinə yetirilməsindən, yoxlamamn təşkilı texnika-
smdan, senedlerin tedqiqi ve öyrenilmesinden əlde edilen faktlann ümu-
miləşdirilməsi, qiymətləndirilməsində seçilən meyarlardan ve yoxlama 
texnİkasından çox asılıdır. Çünki, audİt yoxlama-ekspertizası məhdud vaxt 
çerçivəsində apanlır. İstehsal prosesi və maliyye fealiyyəti çoxsaylı amil-
lərin təsiri altında baş verir. İnformasiya axını, elmi-texniki tereqqinin neti-
celerinin istehsala tətbiqi, resurslann optimal əlaqəsi və sair bu kimi mü-
rekkəb proseslerde auditor öz işini ele qurmalıdır ki, yoxlama-ekspertiza işi 
maksimum semərəli teşkil olunsun və heç bir əməliyyat diqqətdən kənar 
qalmasın. Yoxlama-ekspertiza işinin qeyd etdiyimiz formada teşkil edil-
momesi bütövlükde audit neticelerinə mənfi tesir göstere biler, Eyni 
zamanda audit yoxlama-ekspertiza işinin təşkilində yol verilmiş bu və ya 
digər nöqsanlar büavasitə audit fəaliyyetinin nüfuzuna xələl getire bilər. 
Qeyd etmek Iazımdır ki, auditin təşkili nəzəri məsəle olsa da, omm praktiki 
icrası auditin effektliliyİne birbaşa təsir edən amildİr. Ona göre də isteh-
salın spesifik xüsusiyyetleri və diger nəzerde tutulmayan meselelor de 
auditin teşkili tecrübəsində diqqət mərkəzində olmalıdır. 
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3.3. Audit fəaliyyətmin lisenziyalaşdırılması 

Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinde hər bir sahibkarlıq fəaliyyətinin 
dövlet tərəfindən tenzimlənməsi ilk növbədə bu fəaliyyetə xüsusi razılıq 
(lisenziya) vasitesi İlə heyata keçirilir, 

Audit fealİyyetinin Usenziyalaşdmlmasmda da esas məqsəd bu fealiyyət 
üzərinde dövlet nəzarətini həyata keçirmeklə yanaşı, onun müvafıq stan-
dartlara uyğun olaraq təşkilini təmin etmək, keyfiyyetini yükseltmək və sə-
mərəli fealiyyətine müvafiq təminat verməkdən ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikasmda bu proses lisenziya haqqında Azərbay-
can Respublikasının Qanununa, «Auditor xidməti haqqmda» Azərbaycan 
Respublikasınm Qanununa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-
ci il 27 yanvar tarixli 543 sayh fermanı ilə təsdiq edilmiş «Bəzi sahibkarlıq 
fəaliyyeti növlerinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqmda əsasna-
mə»yə, «Xüsusi razılıq (lisenziya) teləb olunan fealiyyət növlərinin siya-
hısınm təsdiq edilməsi haqqmda» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 
oktyabr 1997-ci il tarixli 637 Ns li fəraıam və bu fermana edilən müvafiq 
dəyişiklikler, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 yanvar 
1998-cİ il tarixli 9 saylı qəran ilə təsdiq edilmiş «Azerbaycan Respublika-
sının erazisİndə audit fealiyyeti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılıq (li-
senziya) verilmesi qaydalan»na müvafıq olaraq heyata keçirilir. 

Həmin qanunverici ve normativ hüquqi aktlara əsasən Azerbaycan 
Respublikasında audit fealiyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilmesini 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası icra edir. Mülkiyyət və təş-
kilati-hüquqi formadan asılı olmayaraq hüquqi şəxsləre habelə, hüquqi 
şəxs yaratmadan audit fəaliyyəti ile meşğul olan fiziki şəxslərə verilen Ii-
senziyalar Azərbaycan Respublikası ərazisində audit fealiyyəti ilə meşğul 
olmaq üçün resmi icazə sənədidir. Audit fəaliyyeti ilə məşğul olmaq üçün 
xüsusi razılıq (lisenziya) almaq tələb olunur. Bunun üçün mülkiyyət ve təş-
kilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bir qayda olaraq aşağıdakı sə-
nedlər təqdim edilməli və müvafiq prosedurlardan keçməlidir. Yəni xüsusi 
razıhq (lisenziya) almaq üçün hüquqi və fiziki şəxs (ona bəzən iddiaçı da 
deyilir) Auditorlar Palatasına erize ilə rəsmi müraciet etməlidir. Həmin 
iddia ərizesində aşağıdakı telebler öz əksini tapmalıdır: 

* iddiaçımn ünvanı, adı, təşkilati-hüquqi forması, bank rekvizitleri, 
meşğul olacağı fealiyyet növü, hansı vergi orqanlannda uçota durması haq-
qında melumatlar. 

İddiaçınm erizesinə aşağıdakı senedler də elavə edilməlidir (hüquqi 
şəxsler üçün): 
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• müəssisənin təsis sənədlərinin surəti, müəssisənin dövlət qeydiy-
yatı haqqmda şəhadətnaməsinin surəti, xarici hüquqi şəxslərin nümayəndə-
ləri üçün Azərbaycan Respublikasmda nümayəndəhk yaradan hüquqi şəx-
sin Öz ölkəsində audit fəaliyyəti göstərməsi haqqmda rəsmi təsdiqedici 
sənədlər, fiziki şəxslər üçün ise vergi orqanlan tərəfindən uçota almması 
haqqında sənədin surəti. 

Bütün gösterilən sənədlərlə yanaşı xüsusi razılıq (lisenziya) almaq 
üçün ödənilmiş dövlət rüsumunu tesdiq eden sənəd də iddiaçınm ərizesine 
əlavə edilməlidir. 

Tesdiq olunmuş qaydalara əsasen xüsusi razılıq (lisenziya) almaq 
üçün iddiaçının Auditorlar Palatasma təqdim etdiyi kompleks sənədlər pa-
lataya daxil olduğu gündən 15 gün ərzində araşdmlıb lisenziya verilməsi 
haqqında xüsusi qərar verilməlidir. Araşdırma zamanı təqdim edilmiş sə-
nedlərde müəyyən çatışmamazhqlar və ya kənarlaşmalar aşkar edilersə, bu 
barədə iddiaçıya yazılı melumat verilir, göstərilən çatışmamazhqlar aradan 
qaldırıldıqdan sotıra və çatışmayan senedler təqdim edildikdən sonra Audi-
torlar Palatası 5 gün müddotinə iddiaçının erizəsinə baxmalı və müvafiq 
qərar qəbul etmelidir. Lisenziya verilməsi qaydalanna esasen, əgər lisenzi-
ya verilməmesino dair əsaslı sebeb varsa, bu səbəb gösterilməklə iddiaçıya 
yazılı imtina verilir. Bir qayda olaraq audit fəaliyyətinin lisenziyalaşdırıl-
ması qaydalarına esasen lisenziya verilmesində aşağıdakı hallarda imtina 
edile bilər: 

• nezerdə tutulmuş sənedler tam teqdim edilmədikdə, iddiaçmm əri-
zesinə əlavə edilmiş sənədlərdə məlumatlar tehrif olunduqda ve ya qeyri-
dürüst göstərildikdə; 

• iddİaçmın təqdim etdİyi senedler «Auditor Xİdməti haqqında», 
«Sahibkarlıq fealiyyeti haqqmdaw Azərbaycan Respublikası Qanunlanna, 
Azərbaycan Respublıkası Prezidentinin 27 yanvar 1997-ci il tarixli 543 
saylı fermanı ilə tesdiq olunmuş «Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xü-
susi razılıq (lisenziya) verilmesi haqqmda» əsasnameyə və xüsusi razılıq 
(lisenziya) verilməsi qaydalanna zidd olduqda; 

• audit fəaliyyetinin həyata keçirilməsi üçün qanunvericilikdə müey-
yen olunmuş şərtlər temin olunmadıqda, o cümlədən ixtisas hazırlığı, təh-
sil, staj ve s.; 

• iddiaçının ewellər audit fəaliyyeti göstərmek üçün aldığı lisenziya-
mn müvafıq qaydalan pozduğuna göre leğvinden 2 il vaxt keçmemişsə və 
qanunvericilikde nəzerdə tutulmuş diger teləbler ödənilmədikde. 

İddiaçı Auditorlar Palatasının lisenziya verilməsinə dair rəsmi redd 
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cavabı göstərilən əsaslı səbəblərlə razı olduğu halda o, nöqsantan aradan 
qaldırmaqla lisenziya almaq üçün yeniden Auditorlar Palatasma müraciet 
edə biler. Əks halda isə iddiaçı Auditorlar Palatası ilə onun arasında yaran-
mış ziddiyetli problemlərin həlli üçün mehkeməyə müraciet etmək hüqu-
quna malikdir. 

Auditorlar Palatası tərefinden audit fəaliyyəti üçün verilmiş xüsusi 
razılığm (lisenziya) struktur quruluşu aşağıdakı Idmidir; 

• lisenziyada hüquqi şexsin adı, fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı, 
şexsiyyətini təsdiq edən sənəd haqqında məlumat, yerləşdiyi ve ya yaşa-
dığı yerin ünvanı, lisenziyamn qüwədə olma müddəti, lisenziyamn qeydiy-
yat nömresi və verilme tarixi, fəaliyyət növünə dair melumatlar öz eksini 
tapır; 

• bir qayda olaraq lisenziya audit fəaliyyətini heyata keçirmək üçün 5 
il müddətinə verilir. Müddəti bitmiş lisenziya öz hüquqi qüwəsini itirmiş 
hesab olunur. 

Audit işi ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi, 
və bu fəaliyyətin ləğv edilmesi prosedurlan müxtelifdir. Bele ki, müxtəlif 
obyektiv və subyektiv səbəbler üzünden audit fəaliyyetinə verilmiş xüsusi 
razılıq (lisenziya) ləğv edilə və geri alına biler. 

Azerbaycan Respublikasmda audit fəaliyyəti ile məşğul olmaq üçün 
hüquqi ve fıziki şəxslere, habele xarici vətəndaşlara verilmiş lisenziyalar 
aşağıdakı hallarda leğv edile bilər: 

• Iisenziya sahibi terəfindən audit xidməti göstərməsinden rəsmi ola-
raq imtina edildikdə və bu barəde yazılı erizə təqdim etdikdə; 

• lisenziya sahibi terefinden normativ hüquqi aktların təleblərinə 
emel edilmədikdə ve yaxud Azərbaycan Respublikasmm qanunvericiliyinə 
uyğun olaraq müvafiq dövlet orqanlan terefinden ərizəçinin fealiyyəti da-
yandınldıqda; 

• Azərbaycan Respublikasmm qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş 
qaydada audit fəaliyyəti ile məşğul olan hüquqi subyektin müflisləşməsi 
faktı təsdiq edıldikdə; 

• xarici auditor təşkilatmm filiallan ve nümayəndelikleri fealiyyəte 
başladıqdan sonra tərkibində üçden artıq auditor olarsa müəyyen olunmuş 
vaxt əızində üç auditorun olmasını temin etmedikdə; 

• auditor teşkilatlannm ve müsteqil auditorlann müeyyen olunmuş 
forma üzrə hesabatlan xəbərdarlıq edildikdən sonra belə vaxtmda təqdim 
edilmədikdə; 
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• Azərbaycatı Respublikasmm qanunvericiliyində nezərde tutulmuş 
digər hallarda. 

Bir qayda olaraq lisenziyanın dayandınlmasına dair qərar qəbul edil-
dikdə Auditorlar Palatası bu barədə 5 gün müddətində lisenziya sahibinə 
və dövlət vergi xidmət orqanlarma yazılı şəkildə məlumat verir. Lisenziya-
nın dayandmlmasına səbəb olan hallar dəyişdirildikdə lisenziyanm sahibi-
nin müraciətinə əsasən lisenziya yenidən bərpa edilə bilər. Lisenziyanm 
bərpası hüququna Auditorlar Palatası qərar verdikdən sonra icra edilir ve 
qərar qəbul edildikden 5 gün müddətine lisenziya sahibinə, döviət vergi 
xidməti orqanlanna resmi melumat verİlir. 

Qeyd olunanlarla yanaşı Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 
audit fealiyyətinə dair verilmiş lisenziyanı (xüsusi razılıq) müvafıq qaydada 
leğv etmek hüququna malikdir. Bu hallar aşağıdakılardır: 

• lisenziyamn verilməsi üçün lisenziya sahibi terəfindən teqdim edi-
len senedlerdə düzgün olmayan məlumatlar aşkar edildikde; 

• lisenziyanm qüwədə olan qaydalan lisenziya sahibi tərefinden po-
zulduqda; 

•hüquqi şəxs bu ve ya diger səbəblərle ləğv edildikde və dövlet qey-
diyyatı haqqında şehadətnamə öz hüququnu itirdikde; 

•təqvim ili ərzinde keyfiyyətsiz audit apanlmasına təkraren 3 dəfe 
yol verildikdə; 

•audıt apanlan zaman «Auditor Xidməti haqqmda» Azərbaycan Res-
publikası Qanunu ve digər qanunverici aktların telebleri kobud surətdə po-
zulduqda; 

•serbəst auditor haqqmda maliyye-təsərrüfat münasibətleri sahesində 
müəyyen vəzifələr tutma ve ya müeyyen fealiyyət ilə məşğul olmaq hüqu-
qundan məhrumetmə cezasmı və habelə tamah meqsədilə törədilmiş cina-
yetə görə cəzanı nəzerdə tutan mehkəme hökmü qüwəyə mindikdə; 

•qammvericilikdə nəzerde tutulmuş hallar istisna olmaqla, audit za-
mam eldə edilmiş məlumatlar sərbest auditor (auditor təşkilatı) tərefmdən 
teserrüfat subyektinin rehberinin razılığı olmadan üçüncü şəxsə verildikdə; 

•yoxlanılan müessisəde şəxsi emlak menafeyi, yoxlamlan müəssisə-
nin rəhbərliyindən her hansı şəxsle birbaşa qohumluq elaqəsi, müessise-
nin təsisçisi, mülkiyyetçisi və ya sehmdan olduğunu, müəssisədə bundan 
əwəl Öz peşə fealiyyeti ilə bağlı xidmet gösterdiyini gizlətdikde; 

•Auditorlar Palatasının üzvləri üçün müəyyən olunmuş üzvlük haq-
qını ödəmədikde; 

• Azerbaycan Respublikasımn qanunvericiliyində nəzərde tutulan di-
gər hallarda. 
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Auditorlar Palatası liseııziyanın ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul 
etdiyi andan 5 gün müddətində lisenziyanın sahibüıe de dövlət vergİ xid-
məti orqanlanna yazılı şekildə məlumat verir. 

Auditorlar Palatasmın rəhbərliyi və vəzifeli şexsləri lisenziyalaşdır-
ma haqqmda Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulmasına, ya-
xud onun lazımi şəkildə icra olunmamasına görə mövcud qanunvericiliyə 
uyğun məsuliyyət daşıyırlar. Auditorlar Palatasımn qerarlanndan və here-
kətlərindən müeyyən olunmuş qaydada məhkəmə orqanlanna şikayət edilə 
biler. Audit fəalıyyəti ilə lisenziyasız məşğul olanlar mövcud qanunveri-
ciliye uyğun məsuliyyet daşıyırlar. 

Ona göre də, audit fealiyyəti ilə məşğul olan hüquqi ve fiziki şəxslər 
müessiselorin tesərrüfat-maliyyə fəaliyyətine yoxlama-ekspertiza işləri 
aparan zaman Azərbaycan Respublikasmın qanunverici ve normativ hüquqi 
aktlann tələblərine ciddi riayət etmeli, audit xidmətlərini keyfiyyetli həya-
ta keçirməli və yüksək peşekarlıq nümayiş etdirməlidir. 

3.4. Audit fırmalarının (müsteqil auditorların) hüquq və vezifələri 

Her bır xidmot növü öz fealiyyətini teşkil etmek üçün müvafiq hü-
quqi səlahiyyətlərə, vəzifələre ve öhdehklərə malik ohnalıdır. Audit 
fəahyyəti sahibkarlıq fealiyyetine aid edilmeklə, onlann hüquq ve vezife-
ləri «Auditor Xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikasımn Qanunun III 
fəslinin 12-ci və 13-cü maddeleri ile ve Azerbaycan Respublikası Auditor 
Palatasmın digər normativ sənədləri ilə tənzimlənir. Bele ki, həmin qanuna 
müvafiq olaraq serbəst auditor və audit firmalan aşağıdakı hüquqlara ma-
likdirler: 

• həmin qanuna və sifarişçiylə bağlanmış müqavilənin şərtlərine uy-
ğun olaraq auditin forma və metodlanm serbəst müeyyenləşdirmək; 

• sifarişçinin təserrüfat-maliyye fəaliyyetine dair bütün sənədlerle (o 
cümləden kenar hüquqi şəxslerdə saxlamlan sənedlerle) tanış olmaq və 
yoxlama üçün onlan almaq, pul mebləğlərinin, qiymetli kağızlann, maddi 
servətlerin mövcudluğunu yoxlamaq və audit üçün lazımi məlumatlan al-
maq; 

• sifarişçinin rəhberliyinden və işçilerindən yazılı izahat almaq; 
• selahiyyetli dövlət orqanlarmm sifarişi ilə audit xidmeti göstererkən 

müəyyen etdikleri pozuntu və nöqsanlar haqqında onlann qarşısında məsə-
lə qaldırmaq; 

• audit xidmətini səmerəli teşkil etmək üçün müqavilə esasında başqa 
auditorlan (mütexessisleri) celb etmək; 
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• yoxlanılan təsərrüfat subyekti tərəfindən audit üçün lazım olan sə-
nədlərin təqdim edilmediyi halda audit yoxlamasım keçirməkdən imtina et-
mək. 

Azərbaycan Respublikasında audit xidmətinin səmərəli təşkil edil-
məsi qalan digər hallar üçün audit və auditor teşkilatlarxnın hüquq və sela-
hiyyətləri Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasmm normativ hüquqi 
sənədlerine uyğun olaraq tenzimlenir. Bu normativ hüquqi senədlerdə 
(milli audit standartlarında) sərbəst auditorlarm və audit firmalarımn diger 
öhdəlikleri də tənzimlenir. Audit xidmetində keyfiyyətin təmin olunması 
üçün serbest auditorlar və audit firmalan öz fəalıyyetinde bir sıra prinsipial 
məseləlerin helli üçün müvafıq vəzife öhdəliklerine malikdirler, Belə ki, 
auditin apanlmasında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tə-
ləblerinə hökmən riayət etmeli və normativ aktlardan ireli gelen tələbləri 
öz fəaliyyətində esas götürməlidirlər. Serbest auditorlar və audit firmaları 
audit yoxlamalarım ve diger audit xidmətlərini keyfiyyətlə həyata keçir-
məli ve «Auditor xidməti haqqmda» Azərbaycan Respublikasınm Qanunun 
18-ci maddesində nəzərdə tutulduğu kimi, (yoxlanılan müessisədə şexsi 
emlak mənafeyi, yoxlamlan müəssisənin rehbərliyinden hər hansı şexslə 
birbaşa qohumluq elaqesi, müəssisənin tesisçisi, mülkiyyetçisi ve ya səhm-
dan olduqda, müəssisedə bundan əlavə öz peşə fəaliyyəti ilə bağlı xidmət-
lər gösterdikdə auditorlara həmin müessiselerde audit aparmaq qadağan-
dır) auditin apanlmasında iştirakımn qeyri-mümkünlüyü barədə dərhal sifa-
rişçiye ve ya selahiyyetli dövlet orqanına melumat verməye borcludur. 
Bununla yanaşı sərbest auditorlar ve audit firmalan sifarişçinin hesabattnm 
veziyyetini, düzgünlüyünü, qüwədə olan qanunlara və normativ hüquqi 
aktlara uyğunluğunu yoxlamah və audit yoxlaması zamanı aşkar edilmiş 
bütün pozuntular mühasibat uçotunun apanlması ve hesabatlann tertibi ile 
bağlı nöqsanlar haqqmda sifarişçinin rehberliyine məlumat vermelidir. 

Serbəst auditorlar və audit firmalan sifarişçinin tələbi ilə apanlan 
audit zamanı eldə edilen məlumatlan (hüquq mühafizə orqanlannın telebi 
ilə apanlan audit yoxlaması istisna edilməldə) mexfi saxlamahdır. 

Sərbest auditorlar ve audit firmalan tesərrüfat subyektlərinin telebi 
ile ona audit xidmeti gösterilən zaman qanunverici və normativ hüquqi 
aktlann tələbləri haqqmda, eyni zamanda tərəflerin hüquq və vezifələri 
haqqında ətraflı məlumat vermeli, auditin yekun rəyinde olan irad və tək-
liflər normativ hüquqı aktlann tələbləri ilə əsaslandınlmalıdır. 

Qeyd olunanlarla yanaşı serbest auditorlar ve audit firmalannın xid-
məti vəzifelerinin yerine yetirilmesi ile əlaqedar olaraq onlann elave 
öhdelikləri, hüquq və vezifələri Azerbaycamn milli audit standartlannda 
öz əksini tapmışdır. 
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Belə ki, təserrüfat subyektinin fəaliyyətinde yol verilmiş nöqsanlan 
və ciddi maliyyə pozuntulannı dəqiqləşdiımək üçün hemin obyektdə 
təkrar audit keçirilen zaman Azərbaycan Respublikasımn Auditorlar Pala-
tası Şurasınm 1997-ci il 26 noyabr tarixli 15/2 saylı qəran ilə tesdiq edilmiş 
«Tekrar audit standartlan»na esason birinci dəfə hemin obyektdə audit 
yoxlama-ekspertiza işleri aparmış auditor həmin obyektdə təkrar audit 
aparmaq selahiyyətine malik deyildir. Lakin zəruri hallarda həmin proses-
də iştirak edə bilər. Təsərrüfat subyektinde tekrar audit aparan sərbəst 
auditor və audit ftrmalan əwelki audit nəticələrində buraxılmış nöqsan və 
çatışmamazlıqlan tam aşkar etmelidir. Eyni zamanda təkrar audit keçiril-
məsi nəticəsində təsərrüfat subyektində aşkar edilmiş nöqsan ve çatışma-
mazlıqlann yol verilməsində təqsirkar olan şəxslər konkret olaraq müey-
yənləşməlidir. Müəyyən olunmuş təsəmifat əmeliyyatlannda nöqsanlar ve 
cinayət tərkibi olmayan çatışmamazhqlann aradan qaldınlması üçün 
müvafiq tədbirler görülməlidir. 

Eyni qaydada serbest auditorlar audit firmalanmn təsərrüfat subyek-
tində audit yoxlama-ekspertizası keçirilen zaman təsərrüfat-maliyye fealiy-
yetinin spesifik xüsusiyyəti ilə əlaqedar olaraq ayn-ayn ekspertlerin işin-
dən və yaxud mütexəssis reylərindən istifadə etmək hüququna malikdir. 
Bele ki, Azərbaycan Respublikasmm Auditorlar Palatası Şurasımn 2001-ci 
il 10 fevral tarixli 71/4 sayh qəran ilə tesdiq edilmiş «Ekspertin işindən 
istifadə» standartına esasen tesərrüfat subyektində audit yoxlama-eksper-
tiza işi keçirilən zaman yol verilmiş bu və ya digər hallann sübuta yeti-
rilməsi üçün ekspert-mütəxessis rəyinden, qiymətləndirilmesinden və ya 
aktından istifade etmək hüququna malikdir. Bu xüsusilə aktivlərin ayn-ayn 
növlerinin (torpaqlann, bina, qurğu və avadanlıqlann, incesənət əsərlərinin 
və qiymetli daş-qaşlann) qiymetlendirilmesində, aktivlərin miqdannm və 
ya fiziki vəziyyetinin müəyyen edilməsinde, yeraltı təbii ehtiyatlann, ha-
belə digər texnoloji qurğulann qalan faydalı istismar müddətinin müey-
yənləşdirilməsi, yerinə yetirilmiş və ya bitmemiş işlərin həcminin qiymet-
lendirilmesində mütəxəssis reyinden istifadə edile bilər. 

Bununla yanaşı müqavilelerin bağlanması ve icrası zamanı qanun-
lann, normativ aktlann teləblərinin tefsilatı üzre hüquqı prosedurlara eməl 
edilməsinin qiymətlendirilməsində ayn-ayn hüquqşünas-mütəxəssis rəyin-
dən istifade edile biler. Bu bəzən ekspert-mütəxəssisin reyi, üçüncü şəxsin 
köməyinden istifade kimi de qiymətləndirilə bilər. Ekspert-mütexessisin 
bu ve ya diger məsələdə rəyi resmi xarakter daşımalıdır. 
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IV FƏSİL. AUDİTORUN MƏSULİYYƏTİ VƏ 
PEŞƏ ETİKASI 

4.1. Auditorun və audit firmalarının məsuliyyəti 

Audit xidmətinin yüksək peşəkarlıqla həyata keçirilməsi və audit 
xidməti zamanı qəbul edilmiş öhdəliklərin tam dolğun icrası üçün sərbəst 
auditorlar və auditor firmalan müvafiq məsuliyyət daşıyırlar. Bu mesu-
liyyet üç istiqamətdə müeyyənleşdirilə biler: auditorun yerinə yetirdiyi iş 
və xidmətlərdə yol verdiyi cinayət tərkibli əməllərə görə cinayət məsu-
liyyəti, keyfıyyətsiz audit xidmetine göre, inzibati xetalarma görə, auditor 
və audit fırmalan, onun intizam məsuliyyəti, sifarişçi ile, auditor ve audit 
firmalan ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən meydana çıxan əmlak xarak-
terli mübahisələr. Auditin əmlak məsuliyyeti «Auditor xidməti haqqında» 
Qanunun 14-cü bendində nezərdə tutulmuşdur. Həmin bende uyğun ola-
raq auditorlar ve audit fırmalan öz vəzifələrini lazımınca yerinə yetirmə-
dikdə, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə və sifarişçi ilə bağlan-
mış müqavilənin şertlərinə uyğun olaraq emlak məsuliyyetinə celb edilə 
biler. 

«Auditor xidməti haqqmda» Azerbaycan Respublikasımn Qanunun 
14-cü bəndinden İrəli gelen məselelərin prinsipial tərefləri, yəni audit fəaliy-
yəti ilə bağlı auditorun daşıdığı mesuliyyət, onun növləri, dereceleri ve 
yaranma şərtləri Azerbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şura-
sının 1997-ci il 26 noyabr tarixli 15\1 saylı qəran ilə təsdiq edilmiş 
«Audİtorun Mesuliyyəti Standartü) ilə müəyyənləşdirilmişdir. Həmin norma-
tiv hüquqi səned auditorun məsuliyyətinin yaranma şertlərini, auditorun 
məsuliyyətinin növlərini, auditorun məsuliyyetinin müəyyen edilmesinin 
qaydalannı özündə əks etmişdir. Auditorun məsuliyyəti milli standarta 
əsasən auditorun mesuliyyetinin yaranma şərtleri, audit yoxlama-eksper-
tiza İşlərinin keyfiyyətsiz apanlması, auditin prinsipial şərtlərinin pozul-
ması, audit aparan şəxsin başqa növ fəaliyyətlə məşğul olması məsuliy-
yetin yaranma şerti hesab edilir. 

Audit yoxlama-ekspertİza işi aparan subyektin rəhbərliyinin audit 
aparan şəxsle şəxsi əmlak menafeyi və qohumluq əlaqesinin olması ve 
eyni zamanda bu kimi hallann auditor terəfmden gizlədilmesi ilə yanaşı, 
auditorun etik-peşəkarhq normalanna riayət etmemesi də auditor üçün 
mesuliyyət yaradan şert hesab edilir. 

Auditorun mesuliyyətinə dair milli standartlar auditorun mesuliyye-
tine 2 mövqedən yanaşmağı tövsiye edir. Bunlardan birincisi, audit yox-
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lama-ekspertiza işləri aparan zaman qanunverici və normativ hüquqi akt-
ların təleblerinin pozulmasına göre mesuliyyət, ikincisi, audit yoxlama-
ekspertiza işləri apanlan zaman lazımi peşəkarlığın gösterilməməsi ve 
audit xidmeti haqqında milli standartlann tələblerine eməl edilmeməsidir. 

Bu prinsiplərdən irəli gelen auditor mesuliyyəti xarakterik olaraq 
məsuliyyət növlərini müəyyenleşdirir. Daha doğrusu, serbəst auditorlar 
və audit fırmalan audit yoxlama-ekspertiza işlərinde yol verdikləri cina-
yət terkibli əməllerine görə Azərbaycanın qanunverici və normativ aktla-
rına esasen cinayət məsuliyyətinə celb olunurlar. Keyfıyyətsiz audit apar-
maq, auditin nəticələrinin semərəsiz ve qeyri-məhsuldar olması. sərbəst 
auditor və audit firmalarmın sifarişçi ilə qeyri-konkret münasibət yarat-
ması və bu münasibetin obyektinin mülk və əşya ilə bağlı olması mülki 
məsuliyyet xarakterinə aid edilir. Audit yoxlama-ekspertiza işlerində mə-
suliyyet növlərini müxtəlif inzibati ve hüquqi orqanlar müeyyənləşdirir. 
Belə ki, audit yoxlama-ekspertiza işlərində qeyri-peşəkarlıq gösterilməsi 
ve nəticedə etik normalara əməl etməmək, keyfiyyətsiz audit xidməti 
göstərilməsi dərəcəsi Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası terə-
fındən müəyyənleşdirilir. Audit yoxlama-ekspertiza işlərində mülki və 
cinayət tərkibli xidmetin olmasını Azərbaycan Respublikasınm müvafıq 
qanunvericilik və normativ hüquqi aktlarına esasən mehkəme orqanlan 
müəyyenləşdirir. Bir qayda olaraq audit yoxlama-ekspertiza işlerinde 
sərbest auditorlar ve audit firmalarımn yol verdikleri inzibati xətalar və 
ya cinayət terkibli əmellərin mesuliyyəti müəyyən edilerken ilk növbəde 
sifarişçinin marağı ön plana çekilmelidir. Bu zaman sifarişçiyə dəyən 
maddi və mənəvi zərerin deyeri müəyyənləşdirilməli ve bu zərerin qəs-
dən və ya qeyri-peşekarlıq səbəbindən törenməsi dəqiqləşmelidir. Sər-
bəst auditorlar və audit firmalanmn mesuliyyətinin müeyyən edilməsində 
onlann audit xidməti üzrə sifarişçi ile bağladıqlan müqavilə şərtləri də 
diqqət mərkezində olmalıdır. Çünki, müqavile şertlərində auditorun key-
fiyyetsiz yoxlama-ekspertiza işləri neticəsində sifarişçiye deyən zərərin 
ödənilmesinin şertleşdirilməsi növbəti mərhələdə zerərin ödenilməsi 
üçün vacib amildir. Audit yoxlama-ekspertiza işlerində yol verilmiş inzi-
bati xətalar qeyri-real melumatlar əsasmda hazırlanmış maliyye hesabat-
lannda yol verilmiş tehriflər, mühasibat-maliyyə əməliyyatlannda cinayet 
terkibi olmayan qeyri- düriist emeliyyatlann vaxtında auditor təşkilatlan 
terefinden aşkar edilmeməsi ve ya bu terkibli nöqsanlann aradan qaldınl-
ması üçün auditorun düzgün olmayan praktiki təkliflər vermesi nətice-
sinde sifarişçi teşkilatlara dəyən maddi-menevi zerer de auditor mə-
suliyyətınin terkib hissesi sayıla biler. Bir qayda olaraq audit yoxlama-
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ekspeıtiza işleri audit standartlarıııın təleblərinə uyğun qurulmalıdır. Bu 
meqsedle auditor yoxlama-ekspertiza işleri aparan zaman sifarişçi teşkilat 
üçün işçi və yekun senədlərini tertib etmelİdir. Bu standartlann gözlənil-
məsinə nəzaret bilavasite Azerbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 
tərefindən apanhr, Audit yoxlama-ekspertiza işlerinin yekun sənədi tertib 
olunmuş arayış və ya akt sayılır. 

Audit yoxlama-ekspertiza arayışı müvafiq standart və struktura 
malik olmalı və ilk anda təsərrüfat subyektinin spesifik xüsusiyyətləri nə-
zəre alınmaqla, təserrüfat-maliyyə eməlİyyatlannda yol verilmiş nöqsan-
lar dəqiq, qərəzsiz, obyektiv gösterilmeli, sebeb ve nəticə öz eksini tap-
malıdır. Əks halda audit yoxlama-ekspertiza işleri keyfiyyet baxımından 
öz yüksek qiymətini ala bilməz. Audit yoxlama-ekspertizasmın ilkin ve 
yekun sənedlerində yol verilmiş nöqsanlar və kənarlaşmalar auditor me-
suliyyətini müəyyen edən amillerdən biri hesab edilir. Bu məsuliyyetin 
sevİyyəsİnin müeyyənleşdirilmesi ve ona qiymət verilmesi yalnız təkrar 
audit vasitəsilə mümkündür. 

Audit yoxlama-ekspertiza işlerinde yol verilmiş nöqsanlar və kenar-
laşmalar neticəsində sifarişçiyə maddi ve ya mənəvİ zərer dəymişse, bu 
münasibetlerin müeyyenləşdirilmesi iddiaçının ərizesine əsasən müvafıq 
inzibati və hüquqi təşkilatlar tərefındən heyata keçirilir. Audit yoxlama-
ekspertizasmda yol verilmiş nöqsan və kenarlaşmalar üzre sifarişçinin id-
dia ərizesinə baxılma qaydalan Azərbaycan Respublıkası Auditorlar Pala-
tası Şurası terefinden 22 yanvar 1999-cu il tarixinde tesdiq edilmiş «Auditor-
lar fəaliyyəti ile bağh şikayetlere baxılması qaydası» (AS1ÜS028/037-96) 
milli audit standartlan ilə müəyyən edilmişdir. 

4.2. Auditorun üçüncü şəxs qarşısmda məsuliyyəti 

Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyetİnde yoxlama-ekspertiza işləri apanlan 
zaman yol verilmiş maliyye çatışmamazlıqlan, nöqsanlann üzə çıxa-
nlması və qiymətləndirilmesi dəqiq (əsash) olmalıdır. Çünki, audit yoxla-
ma-ekspertizası aparılan müessise ilə yalnız auditor arasında münasibətler 
mehdudlaşmır, bu məsuliyyət üçüncü şexsləre də şamil edilir. Bele ki, 
hər bir teserrüfat-maliyye fealiyyeti çoxşaxeli və rengarengdir. Müəssise 
(təşkilat) öz maliyye əməliyyatlannı qurmaq, genişləndirmek və inkişaf 
etdirmək üçün kənardan maliyye resurslan celb etmək imkanına malikdir, 
Bu resusrlann mənbeyi müxtelifdir. Daha doğrusu, bu məqsedle müess-
isə dövletden uzun ve qısamüddetli ssudalar və müxtəlif maliyye qu-
rumlanndan maliyyə yardımlan, əhalidən qiymetli kağızlar vasitəsilə 
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sərbəst pul vəsaitini cəlb edə bilər, Ona görə də auditor baş vermiş bu və 
ya digər teserrüfat emeliyyatma qiymet vermemişden öncə obyektiv ve 
optimal mövqe tutmahdır. Çünki, hər bir səhv qərar və yaxud qeyri-ob-
yektiv informasiya müəssisənin işgüzar nüfuzuna külli miqdarda maddi 
və mənəvi zerer vura bilər. Yeni alınmış kreditler, cəlb olunmuş maliyyə 
resurslan və bu resurslardan səmərəlİ istifadə olunmasına düzgün qiymot 
verməmək və ya yanhş informasiya yaratmaq, müessise İlə kreditor təşki-
latları arasında ciddi münaqişəyə səbəb ola bilər. Bu da öz növbesinde 
maddi və mənəvi zərərlə nəticələnə bilər, Digər tərəfdən, auditor müva-
fıq icra hakimiyyeti və inzibati orqanlarm tapşınğı ilə her hansı tesərrüfat 
obyektində audit yoxlama-ekspertizası apara bilər. Bu zaman yoxlama-
ekspertiza işini hoyata keçirən şirkət və yaxud müstəqil auditor üçüncü 
şəxs sayılan - müvafiq icra hakimiyyəti və inzibati orqanlar qarşısında 
yerinə yetirdiyi işlərə və audit xidmətinə görə lazımi mesulİyyet daşıyır. 

Auditor yoxlama-ekspertiza işlərinin nəticəsində bir çox hallarda yol 
verilmiş maliyye nöqsanlanna ve ya cinayət tərkiblİ maliyyə emeliyyat-
lanna göre inzibati və cinayət mesuliyyətli tədbirlerin görülmesi üçün 
müvafiq işlər apanr. Ona görə də auditor yoxlama-ekspertıza apardığı 
müəssisenin fəaliyyeti ile bağlı tertib etdiyi yekun arayışda yol verilmiş 
qeyri-obyektiv ve qeyri-deqiqliyə göre Azərbaycan Respublikası cinayət 
mecellesino uyğun olaraq məsuliyyet daşıyır. Melumdur ki, belə hallar 
məhkəme araşdırmalannda böyük ziddiyyət töredir. Auditor terəfindən 
yol verilmiş qeyri-obyektivlik, düzgün ve dürüst olmayan yanaşmalar 
auditor nüfuzuna böyük zerbe vurur. 

Auditor yoxlama-ekspertiza aparan zaman tesərrüfat subyektinin spe-
sifik xüsusiyyətleri ile bağlı olaraq kenar şəxsin, yəni mütəxessisin rəyine 
bir çox hallarda ehtiyac yaranır. Bir qayda olaraq yoxlama-ekspertiza 
işlərində belə hallara rast gəlinen zaman audİt yoxlama-ekspertizasına 
üçüncü şəxs, daha doğrusu bu və ya digər məselenin araşdırılması üçün 
müvafıq mütəxəssis dəvet edilir. Yoxlama-ekspertiza işlərinə mütəxəssi-
sin dəvət edilməsinə ehtiyacm olub-olmaması, hemin mütəxəssisə tap-
şırığın lazımi səviyyədə verilib-verilməməsi və eyni zamanda mütəxəssis 
rəyinden audit yoxlama-ekspertiza işlərində düzgün istifadə edilib-edil-
meməsi auditorun üçüncü şexs qarşısında mesuliyyeti kimi qiymet-
lendirilə bilər. Çünki, tecrübədə bir çox hallarda yoxlama-ekspertiza işle-
rində bu ve ya digər hallann aydınlaşması üçün dəvət olunmuş mütexes-
sis reylerindən düzgün və meqsədyönlü istifadə olunmur. Əksine, müto-
xəssis rəyi baş vermiş tesərrüfat emeliyyatlanna aydınlıq getirmek üçün 
deyil, qeyri-sağlam niyyətlərin reallaşdınlması üçün istifadə olunur. Ona 
göre de auditor təsərrüfat-maliyye emeliyyatlannı qiymətləndiren zaman 
obyektiv və qerezsiz olmalıdır. 
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4.3. Auditorla sifarişçi arasuıda qarşılıqlı münasibətiər 

Hər bir xidmət sahəsinİn obyekti və subyekti vardır. Həmin obyekt 
və subyekt arasında rəsmi yaxud qeyri-rəsmi münasibetlər mövcuddur. Bu 
münasibətler fəaliyyət növünden və istiqamətinden asılı olaraq müxtətif 
qaydada tənzimlənİr. Audit xidmet sahəsidir, onun da xidmət göstərdiyi 
müəssisə ve təşkilatlarla münasibetleri tenzimlənməiidir. Auditle sifariş-
çi arasında münasibetler məzmun və mahiyyətinə görə bir neçə istıqa-
mətdə qurula bilər. O cümleden, xidmet münasibətleri, şexsi münasibət-
ler, raatiyyə münasibetləri, informasiya münasibetleri ve s. 

Bu münasibetlərin əkseriyyəti Azerbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasmın hazırlayıb ve tesdiq etdiyi audit standartlarında hisse-hissə öz 
eksini tapmışdır. O cümlədən, Azərbaycan Respublikasmın Auditorlar 
Palatası Şurasmın 26 noyabr 1997-ci il tarixli 15/2 saylı qərarı ilə təsdiq 
etdiyi «Tekrar audit», 26 mart 1999-cu il tarixli 32/2 saylı qərarı ile tesdiq 
etdiyİ «Auditin planlaşdınlması», 7 dekabr 1999-cu İ1 tarixli 43/1 saylı qə-
ran ile tesdiq edilmiş «Audit apanlmasınm şərtləri» adlı standartlarda ve 
digər normativ senedlerde öz eksini tapmışdır. 

Tekrar audit apanlmasmın esas şərtlərinden biri də müəssisə və təş-
kilatlarda apanlan audit yoxlama-ekspertizasınm keyfıyyetsiz ve aşağı 
seviyyedə olmasıdır. Digər bir halda, yeni audit yoxlama-ekspertiza keçi-
rilməsinİn planlaşdmlması zamam və audit yoxlama strategiyasınm seçil-
mesİ üçün sifarişçi müəssisəden bir sıra informasiyalar əldə edilir ki, bu 
zaman da auditor öz iş plan-proqrammı tertib etməklə yoxlama strate-
giyasını seçir. Statistik hesablamamn öyrenilmesi ile yanaşı, müəssisenin 
ilkin məlumatlannın alınması, işlənməsi üçün müəssise ilə auditor ara-
sında informasiya münasibətləri qurulur. Bu münasibetler yuxanda qeyd 
etdiyimiz müvafiq audit standartlarında da öz eksini tapmışdır. 

Bir qayda olaraq bu və ya diger formada audit xidmeti göstərilme-
mişdən öncə sərbest auditor və ya auditor firmalan ile sifarişçi müessise 
arasında müvafiq öhdeliklər qebul olunur. Bu öhdəliklər bağlanmış müqa-
vilede öz eksini tapır. Auditlə sifarişçi arasmda qarşılıqlı münasibətlər bu 
və ya diger sahəde gösteriien audit xidməti üzrə bağlanmış müqavileye 
əsaslanır, auditorun mesuliyyəti və peşə etikası tərkibinə aid edilir. 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasımn 26 dekabr 
2001-ci il tarixli 88/2 saylı qəran ile tesdiq edilmiş «Auditorlann peşə 
etikası məceliesi»nin müvafıq bəndlerində auditorla sifarişçi arasmda 
bəzi prinsipial məqamlar da öz əksini tapmışdır. O cümləden, sifarişçİ ilə 
auditor arasında neşr mehsullan, reldam, sifarişçilərin pul vəsaitlerinin 
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herəkəti, audit yoxlamasında auditor qnıplarının eyni rehberlerinin uzun 
müddət iştirakı, sifarşçi ilə auditor arasında qarşıhqh maliyye münası-
bətləri və digər elaqədar münasibetler nizamlamr. 

Göründüyü kimi, auditorlarm peşə etikası məcelləsində sifarişçi ilə 
auditor arasında bir sıra məselelerin həllinin qaydalan verilmişdir. Bele 
ki, sifarişçi iie auditorun qarşılıqlı maliyye meselələri auditorun müstəqil-
liyinə təsir gösterə bilər və bu da kenar şexslerdə auditorun müstəqilliyi-
nə dair ziddiyyetli fikir fortnalaşdıra biler. Ona göre də əgər yoxlama-
ekspertiza aparılan müessisede auditorun birbaşa maliyye marağı möv-
cuddursa, yəni hemin müəssisədə o, payçı kimi iştirak edirsə, yaxud onun 
yaxın qohumlarının həmin müessisəde maliyyə marağı mövcuddursa, si-
farişçilərin sehminin yansı auditorun əlindədirse və digər bu kimi hal-
larda auditorun həmin müəssİsəde yoxlama-ekspertiza aparması qeyri-
obyektivdir. Bu da auditorun peşə etikası məcelləsİnin normalanna uyğun 
deyildir. 

Göründüyü kimi, sifarişçi ilə auditor arasında münasibətlər audİt 
standartlanndan kənar qalmamış, onlar birbaşa və ya dolayısı ile müvafİq 
standartlarda tənzimlenir. 

4.4. Auditorun peşə etikası 

Auditorun peşe etikası dedikde - xidmeti fəaliyyətini icra edən za-
man onun sifarişçi qarşısmda qebul etdiyi öhdəlikleri və digər vezife 
borclannın yüksək peşekarlıqla etik noraıalar çerçivesinde heyata keçİ-
rilməsi başa düşülür. Auditlə məşğul olan hər bir peşəkar mütexəssis bu 
etik normalan gözləməkle auditor nüfuzuna xeləl gətirmemeyi temin edir 
və onun imicini yüksəltmiş olur. Auditorun etik normalannın esas prinsip-
leri onun yüksək peşəkarlıq qabiliyyətinə malik olması, məsələlərə düz-
gün və obyektiv yanaşması, informasiyaların mexfiliyini təmİn etməklə 
müstəqil qərar qəbul etmək əzminde olması prinsiplərine esaslanmalıdır. 

Beynəlxalq təcrübədə müxtelif nüfuzlu teşkilatlar terefindən audito-
run peşekar etik normalan işlenib hazırlanır. Bunu bezen auditorun peşə-
kar etik məcelləsi də adlandınrlar. Əsas məqsed isə qeyd etdiyimiz kitni, 
auditorun xidməti vəzifosini yerine yetiren zaman sifarişçi ile auditor 
arasında münasibətlərin və davranış qaydalanmn müeyyənləşdirilməsidir. 
Çünki, yüksek peşekarlıqla yanaşı her bir auditorun insani keyfiyyetle-
rinin də olması vacibdir. 

Beynəlxalq audit standartlanna uyğun olaraq Azerbaycan Respub-
likası Auditorlar Palatası Şurasımn 26 dekabr 2001-ci il tarixli 88/2 saylı 
qerarı ilə Azərbaycan Respublikasının milli audit standartlannda «Audi-
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torların peşə etikası mecəlləsi»ndə təsdiq edilmişdir. Məcəlle auditorların 
etik normalarını tənzimlemək baxımından qiymetlİ sənəddir. Bu mecel-
ledə ümumi müddelarla yanaşı auditorun obyektivliyi, peşə seriştəliyi, 
informasiyanm məxfiliyi, auditorun müsteqilliyi, auditorla sifarişçi ara-
sında olan münasibətler ve sair bu kimi vacib mesəleler tenzimlenmişdir, 

Auditorun peşə etikası mecelləsində bir qayda olaraq ümumi mene-
vi norma və prinsiplər öz əksİnİ tapmalıdır. Daha doğrusu, auditor ümu-
mi, mənəvi dəyərləre əsaslanaraq her bir meselənin hellinə qerezsiz ve 
vicdanh yanaşmağa borcludur, Bu və ya digər hallarda qərar qebul edən 
zaman ictimai və ümumi milli marağı her şeydən üstün tutmalıdır. Qanu-
nun teleblərinə eməl etməli, sifarişçinin marağmı qanun daxilinde təmin 
etməlidir. İnzibati ve vergi orqanları ilə məsələlərin araşdırılmasmda sifa-
rişçini temin etdiyinə emin olmalı və qoyulan meselenin öhdesindən layi-
qince gelmek üçün bütün imkanlan səfərbər etmelidir, Bununla yanaşı 
auditor sifarişçinin marağını müdafiə eden zaman qanun pozuntusuna yol 
veıməməli və bu kimi hallara subyektiv yanaşmamalıdır. O, təsərrüfat 
məsələlərinin hellinde öz subyektiv marağmı üstün tutmamalıdır. Auditor 
yoxlama-ekspertiza işlərinin yekununda çıxardığı nəticələri yüz ölçüb bir 
biçməli ve en optimal mövqedən çıxış etmelidir, Auditor heç bir zaman 
faktlan şişirtməmeli ve onlara yanmçıq, yəni tam olmayan qiymət vermə-
melidir. Auditor yoxlama-ekspertiza işleri yerine yetiren zaman terəf-mü-
qabİH ile anlaşüan formada təmasda olmahdır. Auditor yoxlama-eks-
pertiza işlerinin yekun senedlerinin tertibatında yol verilmiş maliyyə nöq-
sanlannı şərh eden zaman konkret faktlara ve onların töretdiyi neticəlerə 
əsaslanmalıdır. Kenar şəxslərin auditor rəyinə, audit fealiyyetine və onun 
neticəlerinə tesir etmək imkam yolverilmezdir. Her bir teserrüfat emə-
liyyatı üzrə verilən qerar diqqetlə təhlil süzgəcindən keçirilməlidir. Ona 
görə də auditordan yüksək peşəkarlıq tələb olunur. Audit xidmetini icra 
eden mütəxessis (hüquqşünas, iqtisadçı, texnoloq) yüksek peşə səriştəli-
yinə malik olmalıdır. Çünki peşe etikasına xeləl getiren esas amillər-
den biri və birincisi mütəxəssis şəriştəsizliyi ilə bağlıdır. Yəni səriştə-
siz auditor-mühasibat uçotunu zəif bilen maliyyə hesabatlarından lazı-
mınca baş çıxartmayan İxtisasçı-mütəxəssis ilk növbədə bu və ya digər 
təsərrüfat əməliyyatlarına peşəkarcasına yanaşa bilmir. Audit üçün la-
zımi informasiyalann elde etmek menbelerini kifayet qəder dəqiqleş-
dirmir. Belə halda auditor yoxlama-ekspertiza apardığı müəssisənin 
mütexessisinə müraciət etmek mecburiyyetində qalır. Təcrübede bir 
çox hallarda bu müracietlər auditorla yoxlama-ekspertiza apanlan 
müəssisenin mütəxəssisləri arasında münaqişe ile nəticelenir. Çünki 
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auditor seriştesizliyi üzünden hansı informasiyanı nece əldo etməyi lazı-
mi səviyyede bilmədiyi üçün yoxladığı müəssisənin mütəxəssislərini 
əsassız olaraq sıxışdırır və bımxmla da müəyyen mənada etik normalardan 
çıxaraq onlara tesir etməyə cəhd edir. Bu ister-istəməz tərefler arasında 
münaqişə ilə nəticələnir. Ona görə də auditor yüksək peşəkarhğa malik 
olmalıdır. Yoxlama-ekspertiza işində lazım olan informasiyaları-melu-
matları eldə etmek menbelərini yaxşı bilməli, onlarra analitik tehlilini 
aparmaqla müvafiq nəticələr çıxarmaq qabiliyyətİne malik olmalıdır. 

Auditor yoxlama-ekspertiza işlərini aparan zaman Audİtorlar Pala-
tası tərefinden təsdiq edilmiş miili audit standartlarını esas götürməlidir. 
Auditorun müsteqilliyi bir çox hallarla şertleşdirilir. Belə ki, auditor bu 
və ya diger hallarda sifarişçinin marağını müdafıə etmək üçün müxtelif 
inzibati və vergi orqanlarında çıxış etmək iqtidanndadır. Buna görə də, 
auditor müstəqil qərar qəbul etmək bacanğına malik olmahdır. Auditor si-
farişçidən maliyyə və əşya baxımından asılı olmamalıdır. Düzdür, auditor 
sifarişçi təşkilatm maliyyə və digər əməliyyatlannın iştirakçısı ola bilər. 
Lakin bu iştirak sonluqda subyektiv-maddi mənafeyə bağlanmamalıdır. 

Bütün bunlarla yanaşı bir sıra prinsipial meselələrdə auditorun etik 
normalan konkret olaraq nizamlanır ki, buraya auditorun obyektivliliyi ve 
diqqetliliyi aiddir. 

Qeyd etdiyimiz kimi auditor müəssisənin tesərrüfat-maliyyə fəa-
liyyətində audit yoxlama-ekspertiza işleri aparan zaman bu və ya diger 
teserrüfat əməliyyatlan üzrə çıxardığı bütün qərarlarda diqqetli və obyek-
tiv olmalıdır. Ona göre ki, auditorun qeyri-obyektiv qərarlarından və ya-
xud təsərrüfat eməliyyatlannı deqiq olmayan, diqqətsiz yoxlama nəticə-
sində teləsik - heç bir fakta əsaslanmayan qerar qəbul etməsi neticesinde 
təsərrüfat subyektinə və emək kollektivinə böyiik maddi-menəvi zərər 
vura bilər. 

Auditor teserrüfat emeliyyatlan üzre faktlara söykənmeyen fikir 
yürüdə bilməz. Auditorun mülahizeler əsasında qərar qəbul etmesi auditin 
etik normalanna ziddir. Auditorun kenar şəxslərin tesiri neticesində sub-
yektiv qərar qəbul etməsi də auditin etik normalanna ziddir. Auditor yox-
lama-ekspertiza işlərinde bele hallarla rastlaşarsa, hemin teserrüfat sub-
yektinde yoxlama-ekspertiza işlerinin dayandınlması haqqında qerar qe-
bul etməyə borcludur. 

Auditor öz xidmeti fealiyyetini yüksek peşəkarlıqla qurmasma borc-
ludur. Bunun üçün auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman her bir 
teserrüfat eməliyyatmı dərindən öyrenmeli, təhlil etmeli, baş vermiş te-
sərrüfat emeliyyatlanmn qanuııiliyi və qanunsuzluğu haqqında fikir söylə-
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mək iiçün ilk növbədə müvafıq qannnverici və normativ hüquqİ aktlara is-
tinad etməli, qanunsuz təsərrüfat əməliyyatınm nəticələri əsasında müəs-
sisəyə vurulmuş ziyanın dəqiq məbləği müəyyenləşdirilməlidir. 

Auditor müstəqil olmalıdır. Auditorun yoxlama-ekspertiza keçirdiyi 
müəssisenin rehbərliyindən heç bir maddi asıhhğı olmamalıdır. Bey-
nəlxalq etİk məcelleyə göre auditorun müsteqilliyini müeyyənləşdiren 
bir sıra amiller mövcuddur. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

• audİtorun yoxlama-ekspertiza apardığı müəssisə ilə maliyyə əla-
qesinin olub-olmaması; 

• həmin müssise ile auditorun təserrüfat əmeliyyatları əlaqəsi apa-
nb-aparmaması; 

• auditorun yoxlama-ekspertiza apardığı müəssisə ilə yaxm qohum-
luq elaqesinin olub-olmaması; 

• auditorun və onun yaxm qohumlarımn audit yoxlama-ekspertiza 
apanlan təşkilatda hazırki və keçmiş dövrdə işləyib-işlememəsidir. 

Auditor yoxlama-ekspertiza apardığı təşkilatla digər maliyyə orqan-
lan arasmda elaqeləndirici broker və diger bank xidmətləri göstərə bil-
məz. Auditor yoxlama-ekspertiza aparan zaman ictimai ve dÖvlet maraq-
lanm her şeydən üstün tutmalıdır. Eyni zamanda yoxlama-ekspertiza apa-
nlan müəssisənin vergi, sosial ödəməler və diger dövlet öhdəliklerinin 
yerine yetirilmesinde qanunun aliliyini temin etməlidir. Buna görə də qa-
nunım aliliyi naminə yoxlama-ekspertiza apanlan müəssisənin vergi or-
qanları ve diger dövlət qurumlan tərəfinden yol verilmiş neqativ hallann-
da müəssisenin ve onun əmək kollektivinin marağına üstünlük verilmə-
lidir. Bu gün audit yoxlama-ekspertizasının sərhədi müeyyenləşdirilme-
mişdir. Yəni audit fealiyyeti o qedər genişdir ki; onun həddi-hüdudunu 
müəyyən etmək çətindir. Ona görə də auditor yüksek peşəkarhq qabiliy-
yetine malik olmalıdır. Auditorun yüksek peşekarlığa malik olması onun 
peşə etikası normalanndan biri sayılır. Çünki, tesərrüfat əməliyyatları 
üzrə auditorun müsteqil fikir yürütmesi, maliyyə əməliyyatlanna yekun 
nəticə rəyinin verməsi, bu eməliyyatlann qanuniliyi və qanunsuzluğu 
haqqında qəti qerar söyləməsi, həmçinin bu emeliyyatlann müessisənin 
yekun nəticə göstəricilərinə tesiri auditordan yüksək nəzeri bilikler, derin 
tecrübe teleb edir. Auditor hər hansı bir sahədə audit yoxlama-ekspertiza 
işinin apanlması öhdəliyini Öz üzərinə götürən zaman peşəkarhğma inan-
malı və o sahənin spesifik xüsusiyyətlərinden xebərdar olmalıdır. Audito-
run yüksək peşekarlığa malik olması, bütövlükde auditoT fealiyyetinin 
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nüfiızuna müsbət və ya menfi təsir göstərə bilər. Ona göre de auditor 
fırmaları audit fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün ilk növbedə yüksək peşe-
karlığa malik olan mütəxessis cəlb edirlər. Belə mütəxəssislərin auditor 
fırmalannda işleməsi auditor firmaları arasında mövcud reqabətdə yalnız 
qəlebə getirir. Auditor öz peşəkarlığmı yüksəltmek üçün daim ixtisasını 
artırmalı, yeni qebul olunmuş qanunverici və normativ hüquqi aktlan öy-
rənməli, mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarında məzmun ve formaca 
baş vermiş deyişiklikleri bilmeli, onlann tətbiqi üçün müvafıq plan-proq-
ram tərtib etməlidir. 

Auditorun peşə etikasınm prinsipial amillərinden biri də audit yox-
lama-ekspertizası aparılan müəssİsenin məlumatlarımn, kommersiya sirlə-
rinin gizli saxlaııılmasının temin edilməsidir. Auditor ekspertiza apardığı 
müəssisənin iqtisadi və digər kommersiya məlumatlannm gizli saxlanıl-
masını təmin etməyə borcludur. Çünki, auditor yoxlama-ekspertiza 
zaraanı birbaşa ve dolayı yoüa geniş həcmdə məlumatlar eldə edir. Bu in-
formasiyalann bir qismi ona birbaşa lazımdırsa, digər hissəsi ise müəyyən 
faktlann təsdiqi üçün istifadə edilir. Auditor yoxladığı müəssisəde eldə 
etdiyi iqtisadi və kommersiya məlumatlarını yalnız xidməti məqsədlər 
üçün istifadə edə bilər. Onun üçüncü şəxsə yaxud maraqlı tərəflərə ötü-
rülməsi həm etik baxımdan, həm də qanunverici normativ aktlann teləb-
lərinə görə yolverilməzdir. 

Auditorun peşe etikasının prinsipial amillərinden digeri isə auditor-
lar arasında sağlam və demokratik münasibətin olmasıdır. Çoxillik təcrü-
bə göstərir ki, bu ve ya dıgər müəssise haqqında ictimai rəy birinci növ-
bədə həmin müessisede çalışan emək koüektivinin üzvlerinin arasında 
olan münasibətdən yaranır. Belə ki, emek kollektivi cəmiyyətin üzvü ol-
maqla, ictimaiyyətin bir hissəsidir. Her bir əmək kollektivində baş verən 
hadisəler, münaqişələr haqqmda informasiya birbaşa və ya dolayı yolla 
ictimaiyyete ötürülür. Bu da istər-istəməz həmin müəssisənin işgüzar 
fealiyyətinə ve digor münasibetlerinə tesir edir. Auditor iş yoldaşlan haq-
qında menfi rey fonnalaşdırmağa çalışmamalıdır, Audit fəaliyyətinde 
mövcud çatışmamazlıqlar ve nöqsanlar haqqmda subyektiv reyler forma-
laşdırmamalıdır. Auditor yoxlama-ekspertiza apardığı müessisənin kollek-
tivində, rəhbərliyində, özündən ewəlki auditor haqqında qeyri-səlist fıkir 
formalaşdırmamalıdır, Özündən əwəlki auditorun fəaliyyətinde ciddi 
nöqsanlar mövcud olduqda belə hemin nöqsanlan geniş ictimai müzaki-
reyə çıxarmamalıdır. Auditor öz emek kollektivinə aid məseleleri ictimai 
yerlərde müzakirə etmemelidir ve s. 
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V FƏSİL, AUDİTİN STANDARTLARI 

5.1. Audit standartlarımn əsas prinsipləri və onların təsnifatı 

Audit fəaliyyəti qanunverici və normativ hüquqi aktiar, sahədaxili 
əsasnamə, təlimat, metodik vəsait və digər normativ sənədlərlə tenzim-
lənir. Audit ölkəmiz üçün yeni xidmət sahəsi sayılsa da o, çoxşaxəli, zən-
gin fəaliyyət növüdür. Bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün audit öz işini 
planlaşdırmalı, müfessəl proqram tərtib etməli, nizamlamah, konkret fəa-
Iiyyət mexanizminə və metodologiyaya malik olmalıdtr. 

Audit öz fəaliyyətini planlaşdırmaqla yanaşı, nezərdə tutulan proq-
ramı heyata keçirmək üçün müvafiq emeliyyatlara, uçot-hesabat işlərine 
malikdir. Auditor yoxlama-ekspertiza apardığı müəssise ilə münasibətin 
qurulması və həmin müəssisənin teserrüfat-maliyyə fealiyyetinin yaxşılaş-
dınlmasma dair konkret əməli tekİifler irəli sürməlidir. Auditor yoxlama-
ekspertiza işi aparan zaman təserrüfat-maliyyə fəaliyyətinde yol verilmiş 
kənarlaşmalar, maliyyə pozuntulan, cinayət tərkibli tesərrüfat emeliyyat-
lannm sübutu üçün kifayət qeder dəlilləre malik olmalıdır. Təsərrüfat-
maliyyə eməliyyatlannda yol verilmiş qanundankenar hallan dəqiqleşdir-
mek üçün auditor ayn-ayn mütexessislərden ekspert kimi istifadə etmək 
hüququna malikdir. Bütün bu kimi hallann tenzimlenmesi, münasibetlərin 
qurulması ve onun vahid standarta salınması üçün mütləq müvafiq qayda-
lar, yəni standartlar işlənib hazırlanmalı və tetbiq olunmahdr. Audit stan-
dartlan dedikde, audit fəalİyyetinin həyata keçirilməsinə dair müvafıq qay-
dalar başa düşülür. Bu qaydalar beynəlxalq audit standartlan, milli audit 
standardan ve daxili audit standartlan formasmda işlənib hazırlanır ve 
teqdim olunur. Həmin standartlann mahiyyeti ondan ibarətdir ki, müsteqil 
auditorlar və auditor finnalan öz fəahyyətini bu qaydalara-standartlara 
uyğun qurmalıdırlar. Lakin auditor yoxlama-ekspertiza işlerini aparan za-
man tekcə bu qaydalarla məhdudlaşmır. Çoxillik təcrübə gösterir ki, təsər-
rüfat-maliyyə fəaliyyetində yol verilmiş kənarlaşmalara, nöqsanlara həmin 
qaydalardan kenar hallara da rast gəline biler. Ona görə də auditor bu qay-
dalan əsas götürməli, yoxlama-ekspertiza etdiyi müəssisənin spesifik xüsu-
siyyətlərini de nəzerə almalıdır. Audit standartlan hazırlanan zaman yerlı 
qanunvericİ ve normativ hüquqi aktlann təlebleri və bu sahədeki mövcud 
beynəlxalq təcrübe nezərə ahnmalıdır. Audit standartlan audit fəaliyyetini 
heyata keçiren fıziki və hüquqi şexsler üçün normativ sənəddir. Audit stan-
dartlannın yüksək seviyyedə işlenib hazırlanması audit yoxlama-eksperti-
zasmın keyfiyyetine müsbet təsir edir ve eyni zamanda audit neticelərinin 
çıxanlmasına düzgün istiqamət verir. 
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Audit standartları mezmununa, toyinatına ve fealİyyət predmetine gö-
rə təsnifləşdirilir. Beynəlxalq təcrübəyə göre bu tesnifleşdirmə 10 istiqa-
mətə ayrılır: ümumi müddəalan özündə əks etdiren audit standartlan, 
öhdelikləri eks etdirən audit standartlan, auditin plan-proqnozlannı özünde 
əks etdiren standartlar, təsərrüfatdaxili nəzarəti nizamlayan audit standart-
lan, auditor delil və sübutlanm özünde əks etdirən audit standartlan, mütə-
xessis və digər şəxslerin rey və netİcələrindən istifadə qaydalan-audit 
standartlan, auditorun netice ve tekliflərini qaydaya salan audit standart-
lan, xüsusi sahələri əks etdiren audit standartİarı, köməkçi xidmət audit 
standartlan ve beynəbtalq auditor praktikasını özündə əks etdirən audit 
standartlan. 

Beynəlxalq audit təcrübəsinə əsasen audit standartlannın 10 istiqamət 
üzre tesnifləşdirilməsi heç də təsadüfi deyil. Çünki, mövcud standartlar 
audit fəaliyyetinin bütün istiqamətlərini ehate edir vo buna da uyğun olaraq 
51 audit standartı işlənib hazırlanmışdır. Azərbaycan Respublikası Auditor-
lar Palatası da bu sahədə bir sıra eməli işler görmüşdür. 1996-cı ilden 
2003-cü ile qədər 40 milli audit standartı, auditorlann peşə etikası mecel-
lesi və 30-dək digər normativ hüquqi sənedlər hazırlanaraq palatanın şurası 
tərəfindən tesdiq edilmişdir. Bunlarm bir çoxu Azərbaycan Respublikası 
Ədliyyə Nazirliyinde dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Azərbaycan Respub-
likası Auditorlar Palatası tərefindən hazırlanan audit standartları və diger 
normativ sənədler respublikamızm ərazisinde audit fəaliyyetinin təşkilinin 
yüksək səviyyəde keçirilməsi üçün lazımi normativ hüquqi baza yaratmış-
dır. Milli audit standartlan Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 
Şurasmın qeran ilə 2004-cü ilde kitabça şəklinde 1000 nüsxedə nəşr 
olunmuşdur. 

Audit standartlannm və diger sənədlərin kütləvi şəkilde neşri ve 
İctimaiyyətin istifadəsine verilməsi audit fealiyyətinin yüksek şəkilde 
təşkilinə təsir edən amillərdən biridir. 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasmın hazu-Iadığı milli audit 
standartlarım da beynelxalq audit standartlanna uyğun olaraq tesnifleşdir-
mək mümkündür, Say baxımından milli audit standartlan beynolxalq audit 
standartlanndan azdır. Onlar prinsipce beynəlxalq audit standartlanna 
uyğunlaşdınlmışdır. Ona gore de beynelxalq audit standartlannm məzmu-
nuna görə verilen tesnifat milli audit standartlanna şamil edilə bilər. Audit 
standartlan hazırlanan zaman aşağıdakı bir sıra vacib ve prinsİpial mesələ-
lər burada öz əksini tam tapmalıdır: 

• audit fəaliyyətinə dair ümumi müddəalar ve bu müddealarda audit 
xidmətinin bir iqtisadi kateqoriya kimi mahiyyəti, məzmunu ve tedqiq 
edilmə forması açılmalıdır; 
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• audit yoxlama-ekspertiza işinicı səraərəli təşkili üçün auditin təşkili 
prinsipləri və onun spesiSk xüsusiyyətləri; 

• audit yoxlama-ekspertiza işlərinin yüksək səviyyədə keçirilməsi 
üçün yoxlama-ekspertiza metodoİogiyası və onun apanlma texnikası; 

• audit yoxlama-ekspertiza nəticələrinin senedleşdirilməsi və bu se-
nədleşdirilmede faktlann dəlil ve sübutla tesdiq olunma qaydalan; 

• audit xidmetini icra eden hüquqi və fiziki şexslerin fealiyyətinin 
noımalaşdınlmasınm tənzimlənmesi; 

• audit fealiyyetində resurslardan səmərəli istifadə olunmast və qiy-
məüəndinnə, ehtiyatlann aşkar edilib istehsala cəlb edihnesi üçün auditde 
maliyye təhlilinin metodoloji prinsipləri; 

• tesenüfat-maliyyə feaüyyetinin yaxşılaşdınlması ve audit yoxlama-
ekspertiza nəticələrinin tətbiqi prinsiplərini əks etdirən müvafiq qaydalar; 

• audit yoxlama-ekspertizasında tesərrüfat-maliyyə fealiyyətinin komp-
leks qİyraətlendirilməsi və proqnoz maliyye məlumatlannm hazırlanma-
sının qaydalan, 

Bu və ya diger prinsipierin audit standartlannm hazırlanmasmda öz 
eksini tapması audit yoxlama-ekspertizasma birbaşa təsir eden əsas amil-
lerdir. 

5.2. Azərbaycan Respublikasında auditin standartlan 

Azerbaycan Respublikası Auditoriar Palatası tərəfinden işlənib 
hazırlanmış və Palata Şurasmm müxtəlif tarixli iclaslannda tesdiq edilmiş 
standartlar aşağıdakılardır: 

1. «Auditin aparılmasına dair müqavilə»-(ASlÜS 020/029-07.10.1996). 
Bu standart Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 7 ok-
tyabr 1996-cı il tarixli 5\4 saylı qeran ilə təsdiq edilmişdir. Standart 4 
bölmedən, 17 maddedən ibarətdir. Standartda audit yoxlama-ekspertizası 
keçirilməsinə dair sifarişçi ile icraçı - auditor (auditor firması) arasmda 
münasibətləri tenzimləyen qaydalar öz əksini tapmışdır. Burada sifarişçi 
ilə icraçı arasmda, yeni təşkilat subyekti ilə auditor arasında auditin keçiril-
məsinə dair münasibetlerin ümumi müddəalan, onlar arasmda bağianan 
müqavilələrin predmeti, tərəflərin öhdelikləri, bu müqavilələrin struktunı 
ve müqavileyə elavə edilecək senedlərin tertib edilme qaydalan öz eksini 
tapmışdır. 
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2. «Auditoran iş sənədiəri»-(ASİÜS 025/034-13.11.1996). Bu stan-
dart Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 13 noyabr 
1996-cı il tarixli 025\034 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Standart giriş, 2 
bölmədən və 15 maddədən ibarət olmaqla, əsas məqsədi auditin rosmiləş-
dirilməsi üçün lazım olan iş sənədlərinin formasmı, məzmununu ve mahiy-
yətini, onlann tərtib olunması və saxlanma qaydalannı müeyyən edir. 

3. «Auditorun yekun sənədləri»-(AS!ÜS 029/038-04.02.1997). Bu 
standart Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 4 fevral 
1997-ci il tarixli 10\2 saylı qəran ilə təsdiq edilmişdir. Standart 2 bölmədən 
ibaret olmaqla, audit nəticelərini yekunlaşdıran qaydalan ve audit yekun 
nəticə aktmm formasım, strukturunu, onun tərtib olunma qaydalannı müəy-
yən edir. Bu senede 7 sayh formamn eskizi elave edilmişdir. Standart həm-
çinin audit yekun nəticələrinin ayn-ayn bölmələr üzrə rəsmileşdirilme-
sinin qısa xarakteristikasım da vermişdir. 

4. «Auditin keyfıyyətinə nezarət» - (ASIÜS 030/042 - 21.05.1997). 
Bu standart Azerbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 21 may 
1997-ci il tarixli 12\1 saylı qeran ile təsdiq edilmişdir. Standart girişdən, 2 
fəsildən ve 30 maddeden ibarətdir. Standart esasen Azerbaycan Respub-
likası ərazisində göstərilen audit xidmetinin keyfiyyətinə nəzarət qayda-
larmı, növlərini, onlarm həyata keçirilməsi prinsiplerini müeyyən edir. 
Standart həmçinin qüwəde olan qanunverici normativ hüquqi aktlara isti-
nad etməklə, bu sahədə mövcud olan beynəlxalq audit standartlannın tə-
leblərinə uyğunlaşdınhnışdır. 

5. «Audİtorun mesuüyyəti» - (ASIÜS 032/044 - 26.11.1997). 
Standart Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasmın 26 noyabr 
1997-ci il tarixli 15\1 saylı qəran ilə təsdiq edilmişdir. Standart giriş, 3 
fəsil, 14 maddəden ibarətdir. Standartın esas məqsedi audit yoxlama-eks-
pertizası apanlan zaman auditorlann mesuliyyetini və bu mesuliyyetin 
növlərini, derəcesini və yaranma səbeblerini müeyyenləşdirməkdir, 

6. «Tekrar audit» - (ASIÜS 033/D45 - 26.11.1997). Bu standart 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Paiatası Şurasımn 26 noyabr 1997-ci il 
tarixli 15\2 saylı qerarı ilə təsdiq edilmişdir. Standartm əsas məqsədi audit 
xidmətini təkmilleşdirmək, inkişaf etdirmek ve onun keyfiyyetini yüksəlt-
mekdir. Bunun üçün Azerbaycan Respublikası ərazisinde fəaliyyət göstə-
rən sərbəst auditorlar, auditor teşkilatlan, xarici auditorlann filiallan ve ya 
nümayendelikləri tərəfindən apanlmış audit yoxiama-ekspertizası və audit 
xidmətlerində, milli audit standartlanmn ve normativ hüquqi aktlann tələb-
lerine riayet edilmesi qaydalannı müəyyənləşdirir. Standart həmçinin tek-
rar audit aparan toşkilatın hüquq və selahiyyətlerini müeyyenləşdirir. 
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7. «Auditor sübutu» - (ASIÜS 034/046 - 18.12.1997). Bu standart 
Azerbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasmm 18 dekabr 1997-ci il 
tarixii 16\la saylı qeran ile tesdiq edilmişdir. Standart giriş hisseden, 6 
fesil, 16 maddeden ibaretdir. Əsas meqsedi audit yoxlama-ekspertizasında 
aşkar olunmuş nöqsan ve çatışmamazlıqlan qiymetlendirmek ve onlann 
sübuta yetirilməsi üçün müvafıq dəliUerin, prosedurlann apanlma qayda-
larrnı müeyyən etməkdir. 

8. «Auditin planlaşdırdması» - (ASIÜS 036/049 - 24.03.1999). Bu 
standart Azerbaycan Respublıkası Auditorlar Palatası Şurasınm 24 mart 
1999-cu il tarixli 32\2 saylı qəran ilə tesdiq edilmişdir. Standart giriş hissə-
dən, 6 fəsil, 38 maddədən ve 2 əlavə sənəd eskİzindən ibaret olmaqla, 
audit yoxlama-ekspertizasının keçirilməsi və müxtəlif növ audit xidmetinin 
gösterilmesi üçün audit işinin planlaşdınlması ve proqramlaşdınlması qay-
dasım müəyyenləşdirir. 

9. «Auditin apanlmasuun şərtləri (məktub-öhdelik)» - (ASIÜS 
037/052 - 07.12.1999), Bu standart Azerbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası Şurasmın 7 dekabr 1999-cu il tarixli 43\1 saylı qəran ile təsdiq 
edilmişdir. Standart giriş hisseden, 2 fesil, 16 maddedən ibaretdir. Əsas 
meqsədi auditin apanlmasına dair müqavilelərin bağlanması merhəlesinde 
sifarişçi teşkılatla auditor arasında qarşılıqlı öhdelüclərin qaydalannı müəy-
yenləşdirməkdir. Eyni zamanda hemin qaydalara 1 saylı əlavə olaraq audit 
apanlmasımn şərtlerini müeyyenleşdiren məhdud öhdeliyin teklif edilən 
formasmı eks etdirir. Standartlann tələbleri bütün auditorlar üçün rəsmi 
auditor rəyi hazırlanmasında nəzəre almmalıdır. 

10. «Auditorun seçməsb> - (ASIÜS 038/053 - 15.01.2000). Bu stan-
dart Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 15 yanvar 
2000-ci il tarixli 46V2 saylı qəran ile tesdiq edilmişdir. Standart giriş hisse-
dən, 4 fesil, 29 maddədən və əlavə formadan ıbarətdir. Standartın əsas 
meqsedi audit yoxlama-ekspertizası apanlan obyektde audit üçün müvafiq 
iqtisadi məlumatlann seçilməsi, qiymətlendirilmesi qaydalannı müəyyen-
ləşdirmekdir. Standart hemçinin auditor seçiminin növlərini, prosedur 
qaydalannı, seçim neticələrinin qiymətləndirüməsinin metodoloji aspektini 
müeyyenleşdirir. 

11. «Mühasibat hesabatlarında təhriflər aşkar etdikdə auditorun 
hərəkəti qaydası» - (ASIÜS 039/054 - 27.05.2000). Bu standart Azərbay-
can Respublikası Auditorlar Palatası Şurasmın 27 may 2000-ci il tarixli 
55\3 saylı qeran ile tesdiq edilmişdir. Standart güiş hisseden, 5 fəsil, 18 
maddədən ibaretdir. Əsas meqsedi audit yoxlama-ekspeıtizası apanlan 
müəssiselərdə mühasibat uçotunda və maliyyə hesabatlannda yol verilmiş 
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moqsədli və məqsodsiz tehrifləri aşkar etmək, onlann iqtisadi və maliyye 
neticəlerinİn tesirmi qiymetləndirmək üçün qaydalan müeyyenleşdirmek-
dİr. Standart həmçinin yoxlama-ekspertizası aparılan müessisedə aşkar 
edilmiş tehriflordə auditorun raövqeyinin prosedur qaydalanm müəyyən-
ləşdirir. 

12. «Aud!tor yoxlamasının apanlmasına başqa auditorların cəlb 
edilməsi» - (ASIÜS 040/055 - 31.08,2000). Bu standart Azərbaycan Res-
publikası Auditorlar Palatası Şurasraın 31 avqust 2000-ci il tarixli 60\8 saylı 
qəran ilə təsdiq edilmişdir. Standart giriş hissədən, 6 fesil, 20 maddəden 
ibarətdir. Əsas meqsədi audit yoxlama-ekspertiza işinin semereliliyini və 
yüksek keyfıyyətini temin etmək üçün təsərrüfat subyektinin spesifık xüsu-
siyyətindən asılı olaraq yoxlamaya ayn-ayn mütəxəssislərin-ekspertlərin, 
analitiklerin cəlb edilməsi qaydalanra müəyyənləşdirməkdir. Standart hem-
çinin yoxlama-ekspertiza işlərinə cəlb olunmuş mütəxəssislerin auditorla 
münasibət qaydalanm və onlar arasmda vəzifə bölgüsü prinsipini müəy-
yənləşdirir. 

13. «Auditorların xüsusi məsələlər iizrə voxlamalarda iştirakı» -
(ASIÜS 041/056 - 31.08.2000). Bu standart Azerbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası Şurasmm 31 avqust 2000-ci il tarixli 60\9 saylı qəran 
ilə təsdiq edilmişdir. Standart giriş hissədən, 3 fəsil, 11 maddədən ve 11 
əlavə sənəd formasmdan ibaretdir. Əsas meqsedi müessisəlerin təserrüfat-
maliyye foaliyyətində tematik yoxlamalann apanlması qaydalannı müey-
yənləşdİrmekdir. Yəni müəssisədə müqavilə şertlərine əməl edilməsi, ic-
mal mühasibat hesabatlarınm yoxlanması, qıymət taariflərinin gözlənilməsı 
ve sair bu kimi ayn-ayn sahələrde apanlan yoxlama-ekspertiza işlərinin 
qaydalarmı müeyyənləşdirməkdir. Standartda sahələr üzre tematik yoxla-
ma nəticələrində tərtib edile bilecek auditor rəylərinin sənedləşdirilmə 
qaydası da verilmişdir. 

14. «Tesərrüfat subyektinin rəhbərlİyi tərəfındən auditora təq-
dim edilən melumatlar» - (ASIÜS 042/057 - 20.10.2000). Bu standart 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasımn 20 oktyabr 2000-ci 
il tarixli 63\1 saylı qəran ilə təsdiq edilmişdir. Standart giriş hissəden, 6 
fesil, 17 maddədən ibarətdır. Əsas meqsədi təsərrüfat-maliyye fəaliyye-
tinin audİt yoxlama-ekspertizast apanlan zaman sifarişçi müəssisənin rəh-
bərliyi terəfindən auditor sübutu kimi təqdim edilən standart molumatlar 
və sənədlərden istifadə qaydasını müeyyenləşdirraekdir. Bu məlumatlann 
ve sənedlərin auditor tərəfindən qiymətləndirilmesi prosedurasının və 
habelə onlarra teqdim edilməsindən imtina edildiyi hallarda lazımİ tədbir-
lərin görülməsini tənzimleyir. 
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15. «Auditor rəyləri» - (ASIÜS 042A/057A - 09.12.2000). Bu stan-
dart Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 9 dekabr 2000-
ci il tarixli 66/4 saylı qəran ilə təsdiq edilmişdir. Standart giriş hissəden, 2 
fəsil, 17 maddədən ibarət olmaqla auditor rəyinin şərti forması və onun 
tərtibi qaydalannı özündə əks etdirir. Həmin standarta audit yoxlama-eks-
pertizası nəticəsində tərtib oluna bilecek reylərin 5 şərti forması elavə olun-
muşdur. Standartın esas məqsedi audit yoxlama-ekspertizası nəticəsində 
auditin yekun sənedİ olan auditor rəylərini, onun növlerini müəyyənləşdir-
mək, tertib ve teqdim edilməsinin müvafiq qaydalatım müəyyen etmək və 
bu sənədin hüquqi-iqtisadi mahiyyətini açmaqdır. Auditorun yoxlama-eks-
pertiza işində fəalıyyətinə əmeli kömeklik göstərmək məqsədilə standarta 
şerti 5 rəy forması da əlavə edilmişdir. 

16. «Ekspertin işüıdən istifadə» - (ASIÜS 043/058 - 10.02.2001). 
Bu standart Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasımn 10 
fevral 2001-ci il tarixli 71\4 sayh qerarı ilə tesdiq edilmişdir. Standart 2 
fəsil, 19 maddədən ibaretdir. Standart audit yoxlama-ekspertiza işleri apa-
nlan zaman müstesna hal kimi bu və ya digər əmlakın, ayn-ayn aktivlərin 
mühasibat uçotu çerçivesindən kənara çıxma hallannı qiymətləndirmək 
üçün lazımi təcrübəyə və səriştəyə malik olan fiziki və hüquqi şəxslerden 
ekspert kimi istifadə olunması qaydalannı müəyyenləşdirir. Həmin standart 
ekspert reylərinin, auditorun sübutu ve delillərini təsdiqləyen reyinin tərtib 
olunma qaydalanm da müeyyənləşdirir. 

17. «RiskIərin qiymətləndirilməsi və daxili nəzarət sistemi» -
(ASIÜS 044/061 - 20.09.2001). Bu standart Azerbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası Şurasımn 20 sentyabr 2001-ci il tarixli 80\6 saylı qəran 
ile tesdiq edilmişdir. Standart giriş hissədən, 8 fesil, 53 maddeden ibaret 
olmaqla çox geniş mezmuna ve fəaliyyət predmetinə malikdir. Standartın 
əsas məqsedi audit yoxlama-ekspertiza apanlacaq müessisədə mühasibat 
uçotunun veziyyetini, uçot-hesabat sistemini öyrənmək və daxili nəzarət 
sisteminin vəziyyətini təhlil etmeklə auditor riskinin qiymətləndirilməsin-
den ibarətdir. Standart həmçinin auditor riskinin mahiyyətini təhlil 
etmekle, bu riskin formalannı ve daxili nəzaret sisteminin qiymetlendiril-
mesi prinsiplərini müeyyənləşdirir. 

18. «Kompiiter informasiya sistemləri şəraitindo audit» - (ASIÜS 
045/062 - 02.10.2001). Bu standart Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası Şurasmm 2 oktyabr 2001-ci il tarixli 81\6 saylı qeran ilə təsdiq 
edilmişdir. Standart giriş hissedən, 4 fesildən, 13 maddədən ibarətdir. Əsas 
məqsədi hazırkı şəraitdə, yəni kompüter texnologiyasımn şəbəkəsi sistem-
lərindən istifade edilməkle, mühasibat uçotu və diger sənedlerin işlenməsi 
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ve avtomatlaşdınlması şeraitində audit yoxlama-ekspertiza işlerinin apa-
nlması qaydalan və formalanm müeyyenləşdirməkdir. 

19. «Auditdə əhemiyyətlilik» - (ASIÜS 046/063 - 05.11.2001). Bu 
standart Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasmın 5 noyabr 
2001-ci il tarixli 84\3 saylı qəran ile tesdiq edilmişdir. Standart giriş 
hissəden, 4 fəsil, 17 maddedən ibaret olmaqla, esas məqsedi müessisedə 
audit yoxlama-ekspertizası apanlan zaman auditorun müəyyen etdiyi çatış-
mamazlıqlar və uçot-hesabat senedlərindən kənarlaşmalar üzrə auditorun 
riski, onun ehemiyyətlilik derəcesinin qaydalannı müeyyenləşdirməkdir. 
Əhemiyyətlilikle risk arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Onun nezəre 
alınmaması, yeni yoxlama-ekspertizası zamam uçot-hesabat senedlərində 
yol verilmiş çatışmamazlıqlar və tehrifierin əhəmiyyəti auditor terəfindən 
qiymetləndirilmədikdə bu, auditor riskini artınr. Noticədə yoxlama-eksper-
tiza işine menfi tesir göstərir. Bu standart hemin prinsipleri tənzimləyir. 

20. «tlk auditor yoxlaması - ilkin qalıqlar» - (ASIÜS 047/065 -
20.11.2001). Bu standart Azərbaycan Respublikast Auditorlar Palatası 
Şurasınm 20 noyabr 2001-ci il tarixli 85\2 saylı qəran ilə təsdiq edilmişdir. 
Standart 3 fəsil, 14 maddədən ibaretdir. Standartm əsas məqsedi uçot və 
maliyyə hesabatlanmn auditi ilk defe yaxud əwəlki dövrlərdə başqa audi-
torlar terofindən apanldığı hallarda ilkin qalığa dair tövsiyəlerin verilmesi 
ve qaydalann müəyyən edilmesindən ibarətdir. 

21. «AnaIİtik prosedurlar» - (ASIÜS 048/066 - 29.11.2001). Bu 
standart Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasmın 29 noyabr 
2001-ci il tarixli 86\3 saylı qeran ilə tesdiq edilmişdir. Standart 8 fəsilden, 
35 maddeden ibarətdir. Əsas meqsedi audit yoxlama-ekspertizası apanlan 
zaman yoxlama proseduralanmn auditor terəfindən tətbiq olunması qayda-
lanm müeyyənleşdirmək ve müvafiq tövsiyelər verməkdən ibaretdir. Ana-
litik proseduralar proqnoz əhemiyyetli olmaqla, inforaıasiyalara uyğun ol-
mayan mühüm göstericilerin təhlih və mülahizəlerin yürüdülməsi demekdir. 

22. «Təserrüfat subyektinin mühasibat (maliyye) hesabatmın 
auditi zanıanı normativ hüquqi aktiarın nezerə alınması haqqında 
təlimat» - (ASIÜS 049/068 - 26.12.2001). Bu standart Azərbaycan Res-
publikası Auditorlar Palatası Şurasının 26 dekabr 2001-ci il tarixli 88\2 
saylı qəran ilə təsdiq edilmişdir. Standart 5 fesil, 15 maddeden ibarətdir. 
Azerbaycan Respublikası qanunverici və nonnativ hüquqi aktlara istinad 
olmaqla, audit yoxlama-ekspertizası apanlan müəssisəde mühasibat uçotu-
nun qanunauyğun qurulması, hesabat senədlerinın normativ hüquqi aktlara 
müvafıq olaraq tertib edilmesinin gözlənilmesine dair auditorun tehlil-ne-
zarət aparmasmı tenzimleyİr. 
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23. «Biznes biliyi» - (ASIÜS 050/069 - 26.12.2001). Bu standart 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 26 dekabr 2001-ci il 
tarixli 88\2 saylı qəran ilə təsdiq edilmişdir. Standart 3 fəsii, 13 maddədən 
və biznes biliyinə baxılmaq üçün məsələlər adlı əlave proqram-tezisdən 
ibarətdir. Standartm esas məqsədi yoxlama-ekspertiza işində iştirak edən 
auditorlann biznes biiiyinə malik olması və bu biliyin təkmilləşdirilmesi, 
inkişaf etdirilmesi, həmin bilik və təcrübəlerin auditin bütün mərhəiələrine 
tətbiq edilmesi haqqmda qaydalan müeyyənləşdirməkdir. Bu standart 
hemçinin audit yoxlama-ekspertizası apanlan sahələrin spesifık xüsusiy-
yetlərinin auditor tərəfmdən öyrənilməsi və tecrübedə tətbiqi prosedura-
Iannı da müəyyənləşdirir. Bu vacib amil audit yoxlama-ekspertizasında 
mühüm ehemiyyət kesb etdiyi üçün standarta biznes biliyi haqqmda texniki 
proqram - tezis də əlavə edilmişdir. 

24. «Sonrakı hadisələr» - (ASIÜS 052/072 - 04.06.2002). Bu stan-
dart Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasımn 4 iyun 2002-ci 
ü tarixli 96\1 saylı qeran ilə təsdiq edilmişdir. Standart 5 fəsil, 20 madde-
dən ibarətdir. O beynəkalq audit standartlanna uyğunlaşdınlmışdır. Əsas 
məqsədi audit yoxlama-ekspertizası apanlan müəssisənin təsərrüfat-maliy-
ye fəaliyyətinin müvafıq dövrünü əhate edən auditor rəyi verildikdən sonra 
meydana çıxa bilecek hadisələrlə elaqedar auditorun vəzifelerinə dair 
tövsiyelər vermək və hemin proses üzrə müvafıq qaydaları müeyyənləşdir-
məkden ibarətdir. Melumdur ki, auditor maliyye hesabatında ve auditor 
reyinde hesabat dövrü qurtardıqdan sonra hadisəlerin təsiri nəzerə alınma-
lıdır. Standart bu və ya diger hallan, ehtimallan nəzərə almaqla, auditor 
rəyindən sonra maliyyə hesabatlarmda aşkar edilmiş faktlar zamanı audi-
torun mövqeyi və münasibətini tenzimleyir. 

25. «FınIdaqçüıq və səhvlər» - (ASIÜS 053/073 - 16.07.2002). Bu 
standart Azerbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 16 iyul 
2002-ci il tarixli 98\1 saylı qəran ilə tesdiq edilmişdir. Standart 8 fəsıl, 28 
maddədən ibarət olmaqla, o beynəlxalq audıt standartlanna uyğun hazır-
lanmışdır. Əsas məqsədi isə audit yoxlama-ekspertizası apanlan zaman 
müessisənin tesərrüfat-maiiyyə fealiyyetində aşkar edilmiş menimsemə-
lər, uçot və hesabat senedlərinin saxtalaşdınlması yolu ilə finldaqçıhq və 
diger bu cür neqativ hallar mövcud olduğu hallarda auditorun mövqeyi və 
həreketetmə qabiliyyətini, onun mesuliyyətini, riskim ve bu riskin dərəcə-
lərini müeyyənləşdirmekdir. 
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26. «Auditor sübutları - xüsusi raaddələrə əlavə baxdması» -
(ASIÜS 054/074 - 16.07.2002). Bu standaıt Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası Şurasmın 16 iyul 2002-ci il tarixli 98\2 saylı qəran ilə 
təsdiq edilmişdir. Standart xüsusi hissələrə bölünməklə 7 fesil, 44 maddə-
den ibaretdir. O, beynəlxalq audit standartlanna ve Azərbaycan Respub-
likası qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. Standartm esas məq-
sədi auditorun sübut ve dəllilərinə əlave olaraq xüsusi hallarda, o cüm-
leden mal-materiallann inventarlaşdınlmasında auditorun iştirakı qayda-
sını, debitor borclann təsdiqinin auditor terefindən eldə edilmesi, meh-
kəmə işleri və iddialan haqqmda rəsmi sorğu apanlması qaydalannı, uzun-
müddətli investisiyalann dəyerinin qiymetləndirilməsi və onlar haqqında 
informasiyalara şərh verilmesi qaydasını ve sahələr üzre xüsusi mforma-
siyalann hazırlanması prinsiplərini müəyyən etməkdir. 

27. «Daxili audit işinə baxılması»-(AS!ÜS 055/075-16.07.2002). Bu 
standart Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasınm 16 iyul 
2002-ci il tarixli 98\3 saylı qəran ile tesdiq edilmişdir. Standart 7 fesil, 22 
maddedən ibarətdir. Əsas meqsədi daxili audit işlərinə baxılarken kənar 
auditorlar üçün tövsiyələrin verilmesi ve standartlann müəyyən edilme-
sinden ibaretdir. Bu standartda nezerdə tutulan prinsipler yalnız mühasibat 
uçotu ve maliyye hesabatlannm auditi üçün ehemiyyetli olan daxili audite 
tətbiq edilmesi qaydalan müeyyenleşdirilmişdir. 

28. «Müessisenin fealiyyetinin fasiləsizliyİ ehtimalı» - (ASIUS 
056/076 - 09.09.2002). Bu standart Azerbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası Şurasımn 9 sentyabr 2002-ci il tarixli 88\2 saylı qeran ile tesdiq 
edilmişdir. Standart 5 fəsil, 21 maddeden ibaret olmaqla, esas məqsedi 
audit yoxlama-ekspertizası keçirilen zaman müəssisenin uçot-hesabat se-
nədlərinin, iqtisadi informasiyanın təhlil edilraesi esasmda müessisənin 
fealiyyetinde fasiləsizlik ehtimahnın olub-olmamasmı təhlil etmek və qiy-
mətləndirümekle elaqedar auditora müvafiq tövsiyəler verməkdən ve 
yoxlama prosedur qaydalannı müeyyen etməkdən ibaretdir. Standart bey-
nəlxalq audit standartlanna uyğun hazırlanmış, auditor reyi esasında müəs-
sisenin gələcek fealiyyət qabiliyyeti olacağına proqnoz verir. 

29. «Əhemiyyetli qiymetləndirmənin auditi» - (ASIÜS 057/077 -
25.09.2002). Bu standart Azerbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şu-
rasının 25 sentyabr 2002-ci il tarixli 101\2 saylı qəran ile tesdiq edilmişdir. 
Standart 7 fesil, 28 maddeden ibarət olmaqla esas meqsedi audit yoxlama-
ekspertizası apanlan zaman müessisenin istehsal-maliyye potensiahm, 
aktivlərinİ, diger dövriyye kapitalım, ehtiyatlann ve debitor borclann yox-
lanılan dövre vəziyyetini qiymətlendirmek ve onlann uçot-hesabat sene-
dinde düzgün əks etdirilmesine nəzarət qaydalanm müəyyen etməkdən 
ibaretdir. 
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30. «Yoxlanümış maliyyə hesabatlarına daxii edilən sənədlərdə 
digər məlumatlar» - (ASIÜS 058/078 - 15.10,2002), Bu standart Azər-
baycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasımn 15 oktyabr 2002-ci il 
tarixli 102\3 saylı qəran ilə təsdiq edilmişdir. Standart 7 fəsil, 25 maddə-
dən ibarətdir. Əsas məqsədı audit yoxlama-ekspertiza keçirilən müəssi-
sələrdə uçot-hesabat sənədlərində öz əksini tapmış və yaxud hesabat sə-
nədlərindən kənarda qalan, lakin auditor yoxlama-ekspertizast üçün vacib 
sayılan məlumatlann da audit işində istifadə edilməsi qaydalanm müəy-
yənləşdirməkdir. Belə məlumatlardan bəzən auditor dəlil və sübutlannı 
təsdiq etmək üçün də istifadə edilir. Bu cür faktlann əhəmiyyəth təhlili 
üçün auditorun əlavə məlumatlardan istifadə etməsi vacibdir. 

31. «Xidmət toşkilatlarnıın xidmətlərindən istifadə edən subyekt-
iərin auditi» - (ASIÜS 059/079 - 15.10.2002). Bu standart Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Paiatası Şurasının 15 oktyabr 2002-ci il tarixli 
102\4 saylı qəran ilə təsdiq edilmişdir. Standart 3 fəsil, 19 maddədən 
ibarətdir. Əsas məqsədi yoxlama-ekspertiza apanlan müəssisədə kənar 
təşkilatın iş və xidmətlərinden sifarişçi kimi istifade edilməsi və bu xidmet 
müqabilində yoxlamlan teşkilatla sifarişçi xidmət gösterən teşkilat arasın-
da maliyyə və diger münasibətlərin üzərində nəzaret qaydaiannı müey-
yənləşdirməkdir. Standart bu sahedə beynəlxalq audit standartlarma uyğun 
hazırlanmışdır. 

32. «Müqayisə» - (ASIÜS 060/080 - 04,02.2003). Bu standart Azər-
baycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasmın 4 fevral 2003-cü il tarixli 
I08\2 saylı qəran ile təsdiq edilmişdir. Standart 3 fəsil, 33 maddədən iba-
retdir. Əsas məqsədi audit yoxlama-ekspertiza apanlan müessisənin müva-
fiq dövrde uçot-hesabat sənədlərinde müəssisenin istehsal-maliyye fəaliy-
yetini eks etdiren raelumatlann əwelki dövrləre, analoji subyektin müva-
fiq göstəricilərinə uyğun olaraq müqayisəlerin apanlma qaydalannı müey-
yen etmək ve omm apanlma metodikasını müəyyenləşdirməkdir. 

33. «Əlaqəli tərəflər» - (ASIÜS 061/081 - 30.04.2003). Bu standart 
Azerbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 30 aprel 2003-cü il 
tarixli 111\2 saylı qəran ilə tesdiq edilmişdir. Standart 7 fesil, 19 maddə-
dən ibarətdir. Onun esas meqsedi audit yoxlama-ekspertiza apanlan müəs-
sisədə təsərrüfat-maliyye fealiyyeti ile elaqeli terəflərin müeyyən edilmə-
si və onların elaqəli əmeliyyatlanna dair, məlumatlann açıqlanmasmda 
auditor prosedur qaydalannı müəyyen etməkden ibarətdir. Standart beynəl-
xalq audit standartlan əsasında hazırlanmışdır. 

34. «ProqnozIaşdırdan maliyyə məlumatlarımn yoxIanıIması» -
(ASIUS 062/082 - 30.04.2003). Bu standart Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası Şurasımn 30 aprel 2003-cü il tarixli 111\3 saylı qeran 
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ilo təsdiq edilmişdir. Staııdart 8 fəsil, 34 madədən ibarət olmaqla esas 
məqsedi audit yoxlama-ekspertizası apanlan müəssisedə maliyye proqnoz-
larınm geləcəkde baş verə bilen teserrüfat-maliyye neticələrinin nəzərdə 
tutulmuş yekunlannı, bu proqnozlu maliyye melumatlannın təhlili və qiy-
metləncUrilməsi prosedurlannı, onun apanlması metodikasını müəyyenleş-
dirməkdir. Standart bu sahedə beynəlxalq audit standartlanna uyğun hazır-
lanmışdır və audit xidmetində mühüm ehəmİyyət kesb edir. 

35. «MaIiyyə hesabatlarının auditinin məqsədi və ümumi prin-
sipləri» - (ASIÜS 068/088 - 10.12.2003). Bu standart Azerbaycan Res-
publikası Auditorlar Palatası Şurasının 10 dekabr 2003-cü il tarixli 121\4 
saylı qeran ile təsdiq edilmişdir. Standart 7 fesil, 15 maddeden ibaret ol-
maqla onun esas meqsedi audit yoxlama-ekspertiza apanlan müessisədə 
maliyyə hesabatlarmın tərtibatmda qanunverici ve normativ hüquqi aktla-
rm telebine əmel edilib-edilmemesinin qiymetlendirilməsi qaydasmı müəy-
yənləşdirmekdir. Standaıt həmçinin bu aktlara zidd emeliyyatlar aşkarla-
nan zaman auditorun mövqeyi və maddi-mesul şexslerin mesuliyyetinin 
qiymetləndirilməsi prosedurlannı müeyyenleşdirir. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, Azerbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 
ölkədo audit xidmetini yüksək seviyyede təşkil etmək, peşekar auditorlarm 
seviyyesini artırmaq meqsedile bir sıra xidmetedici (kömekçi) milli audit 
standartlan hazırlamışdır. 

36. «Maliyye məlumatının hazırlanması üzrə tapşınq» - (ASIÜS 
063/083 - 30.04.2003). Bu standart Azerbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası Şurasımn 30 aprel 2003-cü il tarixli 111\4 saylı qəran ile tesdiq 
edilmişdir. Standart 8 fəsil, 20 maddeden, 2 elave məktub-tövsiyəden iba-
retdir. Əsas meqsədi audit yoxlama-ekspertiza apanlan müessisəde bir 
qayda olaraq maliyye nəticə məlumatlannın hazırlanmasında müvafiq tap-
şınqlann yerine yetirilməsinin foıma və mezmununu, müvafiq tövsiyeler 
üzre audit prosedur qaydalannı müəyyenleşdiırmekdir. Standart hemçinin 
auditorun maliyyo melumatlanmn hazırlanması üzrə müvafiq tapşmqlann 
ümumi prinsiplərini ve şərtlerini müeyyenləşdirir. 

37. «Razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi üzre tap-
şırıq» - (ASIÜS 064/084 - 13.06.2003). Bu standart Azərbaycan Respub-
likası Auditorlar Palatası Şurasmın 13 iyun 2003-cü il tarixli 113\1 saylı 
qeran ilə tesdiq edilmişdir. 9 bölme, 21 maddədən, 2 əlave öhdəlik hesa-
batdan ibaret olan bu standart audit yoxlama-ekspertiza aparılan mües-
sisede maliyyə-hesabat melumatlannın ayn-ayn maddəlerinə (məsəlen: 
debitor və kreditor eməliyyatlan, elaqəli təşkilatlann eməliyyatlan) dair 
auditor tərəfindən yerine yetirilen müəyyən auditor prosedur qaydalannı 
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müeyyenləşdirir. Standart bu sahede beynəlxalq audit standartına uyğun 
hazırlanmışdır. Standarta aid olan 2 sənəd - mektub-öhdəlik nümunəsi razı-
laşdınlmış prosedurlann yerinə yetirilməsine dair auditorun yekun reyi, 
eyni zamanda kreditor borclar haqqında neticələrə dair auditor hesabatının 
nümunəsi verilmişdir. 

38. «MaIiyyə hesabatlarının araşdırılması üzrə tapşırıq» - (ASIÜS 
066/086 - 29.07.2003). Bu standart Azerbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası Şurasımn 29 iyul 2003-rii il tarixli 115\3 sayh qəran ilə təsdiq 
edilmişdir. Standart 11 fesilden, 30 maddədən və 4 əlave nümunə səned-
dən ibarətdir. Standartm əsas meqsedi audit yoxlama-ekspertizası apanlan 
müəssisədə malİyye hesabatlannın araşdınlması ve auditorun bu sahədəki 
nəticə rəyini müeyyənieşdirmeklə araşdırmanın ümumi prinsipini, onun 
hecmini, araşdıraıa tapşınğının şərtlərini, diger auditorlann bu məsələyə 
cəlb olunma qaydalannı, rəy ve mülahizələrini müəyyenleşdirməkdir, 
Standart bu sahədə beynəlxalq audit standartlanna uyğun haznlanmış ve 
böyük tecrübəye esaslanmışdır. 

39. «Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsi» - (ASIÜS 051/070 -
26.12.2003). Bu standart Azerbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 
Şurasının 26 dekabr 2003-cü il tarixli 88\2 saylı qeran ile tesdiq edilmişdir. 
Standart 14 fəsildən, 14 ümumi maddədən, 86 məcəllə maddəsindən ibaret 
olmaqla, auditorun peşə etikasım müəyyənleşdirən ehəmiyyətli normativ 
hüquqi səneddir. Bu mecellə Respublikamızda fealiyyət gösterən auditor-
lar və audit firmalan üçün etik normalann prinsiplərini müəyyənləşdirir. 
Standart auditorun peşe etikası məcəlləsinin qaydalannı tənzimləyir, Mə-
cəllə Respublikamızm qanunverici normativ hüquqi aktlannm teleblərinə 
uyğun olaraq hazırlanmış və bu sahə ile elaqedar olan digər qanunverici və 
normativ hüquqi aktlann telebləri burada öz əksini tapmışdır. Mecəllə 
audit xidmetinin peşekar səviyyəde icrasına xidmət edir. O, Respublika-
mızda audit xidmetinin heyata keçirilmesində auditorlann və auditor finna-
lannın şəref və leyaqetini əks edən kamil normativ senəddir. 

Auditorlann peşə etikası mecellesi audit xidmeti fealiyyetinde nor-
mativ hüquqi sened olmaqla auditorlann peşe fealiyyetini nizamlayan esas 
senədlərden biridir. «Auditorlann Peşə Etikası Məcəlləsi» audit fəaliyyə-
tinin nizamlanmasında normativ hüquqi sənəd olmaqla auditorla sifarişçiler 
arasmda bır sıra hüquqi və menevi münasibətləri de tenzimleyən sənəd-
dir. «Auditorlann Peşe Etikası Mecellesi»ndə auditor fəaliyyetinin digər 
münasibətlerinin tənzimlənmesini də özündə exz etmişdir. 
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5.3. Beynəlxalq audit standartları 

Auditin beynəlxalq standartları dedikdə, audit fəaliyyətinin beynəlxalq 
səviyyədə normalaşdırılması və tənzimlənməsi başa düşülür. Bu standart-
lann hazırlamnasında bir sıra beynəlxalq institutlar, o cümlədən İngiltərə-
nm Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası, İngiltərənin audıt təcrübəsi üzre 
Beynəlxalq Komitə kimi beynəlxalq nüfiızlu ictimai təşkilatlar əhəmiyyətli 
rol oynamışdır. 130 ölkənin milti mühasiblər təşkilatlannın daxil olduğu 
Beynəlxalq Mühasiblor Federasiyası auditin beynəlxalq standartlannın ha-
zırlanmasında apancı rol oynayır. Auditin beynəlxalq standartlann hazır-
lanmasında əsas məqsədi uçotun və maliyyə hesabatlannın vahid beynəl-
xalq formasına əsasən yoxlama-ekspertiza işlərinin vahid qaydalannı hazır-
lamaq, onu dünya ölkələri arasında inkişaf etdirmək, onun oxunaqlığmı, 
yoxlama metodikasını vahid mövqedən hazırlamağı təmin etməkdən iba-
rətdir. Beynəbcalq audit standartlan bazasında bir sıra ÖUcələr öz milli audit 
standartlannı hazırlaya bilərlər. Lakin bəzi ölkələr Malayziya, Nigeriya, 
Kipr, yəni beynəlxalq aləmdə hələlik bir o qədər nüfuza malik olmayan 
ölkələr auditin beynəlxalq standartlannı olduğu kimi, öz standartlan kimi 
istifadə edir. Hazırda auditin 51 beynəlxalq standartı vardır. Onlar iqtisadi 
məzmununa, təyinatına görə 10 fəslə bölünürlər. Onları aşağıdakı cədvəl-
dən aydın müşahidə etmək olar: 

Cədvəl 5.1. 
Auditin beynəlxalq standartlarının siyahısı 

N5 Auditin bevnəlxalq 
standartları 

Standartların adı 

Giriş aspektləri (100-199) 
1 100 İnamlığı təmin edən tapşıxıqlar 

2 120 
Auditİn beynəlxalq standartlannın əsas 
prinsipləri 

Vəzifələr (200-299) 

3 200 
Maliyyə hesabatı auditinin əsas prinsipləri 
və məqsədi 

4 210 Audit tapşmqlannın şərtləri 
5 220 Auditdə işlərin keyfiyyətinə nəzarət 
6 230 Sənədleşdirmə 
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7 240 
Maliyyə hesabatı auditinin gedişinde səhv-
lerə və dələduzluğa münasibətde auditorun 
mesuliyyəti 

8 240A Dələduzluq və sehvlər 
9 250 Maliyyə hesabatının auditində qanunlann 

ve normativ aktlann nezərə alınması 
10 260 Rəhbər səlahiyyətine malik olan şəxsləre 

audit haqqında melumat verilməsi 
Planlaşdırma (300-399) 

11 300 Planlaşdırma 
12 310 Biznes biliyi 
13 320 Auditİn mahiyyəti 

Daxili nəzarət (400-499) 
14 400 Risklərin qiymetləndirilmesi və daxili 

nəzarət 
15 401 Kompüter informasiya sisteminde audit 

16 402 
Auditin təşkilati xidmetindən istifadə eden 
subyektlerin xüsusiyyətlərinin nezerə alın-
ması 

Auditor sübutları (500-599) 
17 500 Auditor sübutları 
18 501 Auditor sübutlan-xüsusi maddelərə yenidən 

baxılması 
19 505 Xarici təsdiqlənmə 
20 510 İlkin tapşınq-ilk qalıq 
21 520 Analitik proseduralar 
22 530 Seçmə testləşdirmənin auditor seçimi və 

diger proseduralar 
23 540 Qiymətlendirici amillərin auditi 
24 550 Əlaqəli terəfler 
25 560 Sonrakı hadisələr 
26 570 Fəaliyyetin fasilesizliyi 
27 580 Rəhberliyin beyanatı 

3-cü şəxsin işindən istifado (600-699 i 
28 600 Başqa auditorun işindən istifadə 
29 610 Daxili auditin işlerinin nezərdən keçiril-

məsi 
30 620 Ekspertin işindən istifadə edilmesi 
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Auditor nəticələri və hesabatlann 
(rəylərin) hazırlanması (700-799) 

31 700 Maliyyə hesabatı üzrə auditorun hesabatı 
(rəvi) 

32 700A Maliyyə hesabatı üzrə auditorun hesabatı 
(rəvi) 

33 710 Müqayisə edilən rəqəmlər 
34 720 Yoxlanılmış maliyyə hesabatmı özündə əks 

etdirən sənədlərde sair informasiyalar 
Ixrisaslaşdırılnıış sahələr (800-899) 

35 800 Xüsusi meqsedlər üçün auditor tapşınqlan 
üzre hesabatı (rəyi) 

36 810 Gözlənilən maliyyə məlumatlannın tədqi-
qatı. 

Əlavə xidmətlər (900-999) 
37 910 Maliyye hesabatının icmal yoxlamlması 

üzrə tapşınqlar 

38 920 
Maliyye məlumatlan üzrə razılaşdınlmış 
proseduralann yerinə yetirilmesi üzre tap-
şınqlar 

39 930 Maüyye melumatlannın hazırlanması üzrə 
tapşmqlar 

Beynəlxalq audit təcrübəsi üzrə 
əsasnamə (1000-1100) 

40 1000 Banklararası təsdiqlənme proseduralan. 
400-cü predmetə 103-cü əlavelər 

41 1001 IT mühiti - avtanom kompüter heyəti 
42 1002 İT mühiti - Onlayn kömpüter sistemi 
43 1003 İT mühiti - reqem məlumatlannm baza 

sistemİ 
44 1004 Bank nezaret orqanlan ile xarici auditorlar 

arasındakı qarşılıqlı münasibət 
45 1005 Kiçik müessiselərin auditinin xüsusiyyet-

ləri 
46 1006 Beynelxalq kommersiya banklanmn auditi 

47 1008 
Risklərin ve daxili nəzaret sisteminin qiy-
mətləndirilmesi - KİS və onunla elaqədiar 
olan məsəlelərin xarakteristikası 

48 1009 Kompüterlerin kömeyi ilə audit metodlan 
49 1010 Maliyyə auditi hesabatında ekoloji məsəle-

lerin nezəre alınması • 
50 1012 Törəme maliyye vesaitlerinin auditi 
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Cedveldən göründüyü kimi, Azerbaycan Respublıkası Auditorlar 
Palatasının hazırladığı milli audit standartlan auditin beynəlxalq stan-
dartlanna müeyyen qədər uyğunlaşdınlmışdır. Burada esas mesəle ondan 
ibarətdir ki, audit qarşısmda qoyulan teleblərin təyinatı ve istiqaməti müəy-
yən qedər yaxın və uyğun olmahdır. Oxşar cəhetlər ondan ibarətdir ki, 
beynelxalq audit standartlannda və milli audit standartlannda bir sıra prin-
sipial məsəlelər öz həllini tapmalıdır. O cümlədən, auditin iqtisadi məzmu-
nu bu standartda tam açılmahdır. Ümumi prinsipler, esas mahiyyət, onlann 
tetbiqi qaydalan, tətbiq olunma obyektləri, standartlar arasında qarşılıqlı 
əlaqə, yoxlama-ekspertiza metodikası ve sair bu kimi məselələrdə də ciddi 
fərq müşahidə oltmmamahdır. 

5.4. Audit fırmalarııım standartları (daxili audit standartlan) 

Daxili audit standartlan (auditor firmalanmn standartı) dedikdə, audit 
xidmeti göstərmək hüququna malik olan firmalann fəaliyyetini tənzim-
ləyen qaydalar nəzərde tutulur. Bununla yanaşı, istənilen audit xidməti 
qaydalara (standartlara) malik olmalıdır. Müsteqil auditor ve ya auditor fir-
malan yoxlama-ekspertiza aparmaq üçün müvafiq qaydalara uyğun olaraq 
öz işlərini planlaşdırmalı, mümkün risklerini qiymetlendirməli, auditor 
strategiyasmı seçmeli, yoxlayacağı müəssisenin daxili sisteminin seməreli-
liyini qiymətləndirmelidir. Onlar müstəqil tedqiqat aparmaq sisteminə ma-
lik olmalı, biznes işlərine dair icmal senedleri araşdırmah ve bunlara esa-
sən milli audit standartlannm ümumi prinsiplerini nezerə alaraq xüsusi rey 
təqdim etməlidirlər. Burada təsərrüfat-maliyyə xarakteri ilə bağlı olaraq bir 
sıra spesifik xüsusiyyətlər vardır ki, bunu da yalnız audit yoxlama-eksperti-
zası aparan müstəqil auditor və yaxud auditor firaıası nəzərə ala bilər. Ona 
göre də hər bir auditor fırması ve ya müsteqil auditor milli audit standart-
lan prinsiplerindən çıxış etməkle firmadaxili işlerin nizamlanması üçün 
müvafiq standartlar (qaydalar, esasnaməler) işleyib hazırlamahdır. Hemin 
sənedler auditor fırmalanmn ali idarəedici orqam terefinden təsdiqlən-
melidir. Bununla yanaşı qeyd etmek lazımdır ki, bütün hallarda daxili audit 
standartlan işlenib hazırlanan zaman bir sıra ümumi prinsipial meselelerə 
xələl gətirməmelidir. O cümledən: 

• daxiü audit standartlan milli audit standartlanna zidd olmamalıdır; 
• daxili audit standartlannın prosedur qaydalan audit xidmefinin me-

todoloji prinsiplerini mürekkebleşdirməmelidir; 
• daxili audit standartlan audit xidmetinin keyfiyyetinin yükseldil-

mesinə yöneldilməlidir; 
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• daxili audit standartlan audit yoxlama-ekspertizasının işinin asan-
laşdınlmasına yönəldilməlidir; 

• daxili audit standartları auditorun peşəkar biliyinin yüksəldilmə-
sinə xidmət etməlidir; 

• daxilİ audit standartları sahələrin spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə 
almalı və bu sahədə mövcud audit standartiarmın icra mexanizm-
lərini təşkil etməlidir. 

Daxili audit standartlarım bir neçə istiqamətdə qruplaşdırmaq olar. 
Bunlardan: birincisi, təşkilati məsələləri nizamlayan daxili audit standart-
lan. Bura əsas etibari ilə auditor firmalannın fəaliyyət istiqamətləri, əmək-
daşlann hüquq və vəzifələri, onlann əməyinin ödənilməsi şərtləri, audit 
xİdmətinin rəsmiləşdirilməsinə dair müvafiq sənədlərin tərtibi və doldu-
rulması qaydalan, sifarişçi ilə müqavilələrin hazırlanıb bağİanma prinsip-
ləri, audit xıdmətinə görə ödəniş qaydalan, ödəniş taariflərinin müəyyən-
ləşdirilməsi, ayrı-ayn audit xidmətlərinin həcmi daxildir. 

Daxili audit standartının ikinci istiqaməti oməkdaşlann məsuliyyəti, 
audit yoxlama-ekspertizasının planlaşdmlması, audit yoxlama işlərində 
üçüncü şəxslərdən, mütəxəssislərdən, ekspertlərdən istifadə edilməsi və 
onlann əmək haqqmın ödənilməsi, auditorun mümkün riskinin qiymətlən-
dirilməsi, yoxlama apanlan müəssisənin təsərrüfatdaxili nəzarət sisteminin 
qiymətləndirilməsİ və sair xüsusi istiqamətlerdən ibaretdir. 

Daxili audit standartının üçüncü istiqameti audit yoxlama-ekspertiza-
smın müəssiselerdə apanlma metodikasım Özündə əks etdirən qaydalardan 
ibarətdir. Bura konkret olaraq müəssisənin spesifik xüsusiyyetine uyğun 
olaraq yoxlama metodikasının seçilməsi qaydasım, müxtəlif formalı üzləş-
dirmə cedvəllerini, yığma cedvəlləri ve sair bu kimi əsas ve elavə metodik 
qaydalan özünde eks etdiren standartlar aiddir. Bütün bunlarla yanaşı, 
daxili audit standartlan hazırlanan zaman audit yoxlama-ekspertizası nəzer-
də tutulan bəzi müessiselərdə spesifik xüsusiyyətlərle elmi-texniki tərəq-
qinin yeni nailiyyətlərinin tətbiqi ile bağlı olaraq müəyyən hallarla da rast-
laşmaq mümkündür. Daxili audit standartlan belə hallann hamısını nəzər-
dən qaçırmamalıdır. Auditin daxili standartlanmn olması auditor firmasının 
ve yaxud audit fealiyyeti göstərən fiziki şexsin metodoloji baxımdan audit 
xidmətinin yüksək seviyyede olmasım göstərir. Daxili audit standartımn 
olması hemçinin audit xidməti gösterən firmalann əməkdaşlannın intel-
lektual səviyyəsinə müsbət menada bır işaredir. Ona görə də daxili audit 
standartlan yüksek seviyyəde Azerbaycan Respublikasının qanunverici və 
normativ hüquqi aktlannm tələblərinə uyğun işlenib hazırlanmalıdır. 
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6.1. Auditin təşkili xüsusiyyətləri 

Hər bir fəaliyyət növünün, o cüralədən auditin özünəməxsus istiqa-
raəti, tədqiqat obyekti, tətbiqi formaian, xidmət növləri vardır. Audit yox-
lama-ekspertiza işlərinin təşkilində olduğu kimi müəssisə və təşkilatlara 
audit xidmətinin göstərilməsmdə də müxtəlif xüsusiyyətlər mövcuddur. 
Audit xidmetinin təşkilində müxtəlif xüsusiyyetlərin olması bir sıra 
obyektiv səbəblərlə izah olunur. Her şeydən öncə auditin təşkilinde ferqli 
xüsusiyyətlər onun teşkilati forması ilə bağlıdır. Daha doğrusu, auditin tət-
biqi formasmda olan fərqlər onun xidmət fealiyyətinde de fərqli xüsusiy-
yətler meydana gətirmişdir. Audit fəaliyyətinde aşağıdakı təşkilati forma-
lardan istifadə oluna biler: 

• məcburi audit; 
• xidmet növləri üzrə könüllü audit; 
• xarici audit; 
• daxili audit; 
•beynəbcalq audit və s. 
Məcburi audit müəssisə ve təşkilatlarda o halda tetbiq oluna bilir ki, 

müessisenin teserrüfat-maliyyə fealiyyetində ciddi nöqsanlar müşahide 
edilsin və ya cinayət tərkibli teserrüfat əməliyyatlan mövcud olsun. Belə 
halda inzibati ve ya hüquq-mühafizə orqanları terefinden bu ve ya digər 
müessisenin istehsal-maliyyə fəaliyyetinin yoxlama-ekspertiza işi təşkil 
olunur. Məcburi auditin apanlmasında da ferqli xüsusiyyetlər mövcuddur. 
Belə ki, müessisənin tosərrüfat-maliyye fealiyyətində yol verilmiş ciddi 
kenarlaşmalar və ya cinayet terkibli işler tematik xarakter daşısın. Bu za-
man həmin müessisedə yoxlama-ekspertiza işİ tematik qaydada teşkil edile 
bilər. Yeni satılan məhsulun keyfıyyet baxımından standarta uyğun gəlmə-
məsi və ya qiymətin əsassız olaraq şişirdilməsi üzrə məcburi audit keçiri-
lərsə, bu zaman bir sahenin yoxlama-ekspertiza işi teşkil edilir. Əgər mües-
sisənin fəaliyyətində ciddi nöqsanlar ve neqativ hallar müxtəlif emeliy-
yatlarla müşahidə olunarsa ve bu əməliyyatlar müəssisenin tesərrüfat-ma-
liyye prosesinin diger saheleri ile əlaqəlidirse, bu zaman bütövlükdə 
təsərrüfat-maliyye fealiyyetinin kompleks auditi teşkil edilməlidir. Kom-
pleks auditin təşkili ile tematik auditin teşkili arasında kifayet qədər ferqli 
xüsusiyyətlər mövcuddur. Bele ki, tesərrüfat-maliyye fəaliyyetinin mecbu-
ri qaydada kompleks auditinin keçnilmesi böyük əmek teleb etməkle 



102 İKİNCt BÖLMƏ. AUDİTtN TƏŞKİLİ VƏ ÜMUMİ METODOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ 

yanaşı bu prosesdə müxtəlif ixtisasa malİk olan mütəxəssislerin iştirakı da 
vacibdir. Bu zaman auditin keçirilməsinə dair müəssisə və təşkilatın spesi-
fik xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla audit keçirilməsinə dair verilən sərən-
cam-tapşınqda nəzərdə tutulan mesələləri ehate eden xüsusi proqram ha-
zırlanmalıdır. Bu proqramda hər bir sahə, yəni mehsulun keyfiyyətİ, meh-
sul satışı, istehsal proseslərinde standartlarm gözlənilməsi, vergi ve vergi-
tutma qaydalanna eməl olunması və sair bu kimi ciddi məsəlelər ön plana 
çekilmolidir. Mecburi kompleks auditin apanlması xüsusiyyeti ondan iba-
rətdir ki, her bir sahə üzrə seçilmiş mütəxessis, ekspertiza apardığı sahedə 
aşkar etdiyi kenarlaşmalan rəsmiləşdirmeli və yekun arayışı üçün təqdim 
etməlidir. Mecburi kompleks auditdən ferqli olaraq tematik yoxlama-
auditin teşkilinə çox da böyük əmək serfinə ehtiyac duyulmur. Burada işin 
xarakterinden ve hecmindən asılı olaraq bir və ya iki mütəxəssis auditorun 
xidməti de kifayətdir. Teraatİk audit zamanı təsərrüfat-maliyye fəaliyyə-
tinde aşkar olunan nöqsanlar, qanun pozuntulan, ciddi kenarlaşmalar və 
diger neqativ hallar bir arayışda rəsmiləşdirilməlidir. Auditin teşkilinde 
müəssisə və teşkilatlann mülkiyyət və təşkilati-tabeçilik foraıalanndan da 
çox asıhdır, yəni kollektiv mülkiyyete esaslanan müessisələrdə, xüsusi 
mülkiyyetə əsaslanan müəssiselərdə keçirilecek auditin teşkili ilə dövlət 
müəssisələrində yaxud qapalı sehmdar cemiyyetlərində keçirilen auditin 
arasında bele fərqli xüsusiyyətler mövcuddur. Yəni dövlet müessiselerinde 
istehsal olunmuş mehsulun (yerinə yetirilən iş ve xidraetlerin) maya deye-
ri, satışı ve diger meselelerde dövlet taarif dərəcələrinin tətbiqi bir çox 
hallarda mütləqdir, Lakin özel ve kollektiv müessiselərde yerinə yetirilən 
iş ve xidmətlərə dair tətbiq olunan taarifiər, məhsul satışında istifade 
edilen qiymətlər böyük eksər hallarda razılaşdınlmış qiymətləre əsaslamr. 
Ona görə də audit yoxlama-ekspertizası teşkil olunan zaman dövlət mül-
kiyyətinə əsaslanan müessisələrde taarif derecelerinə clddi riayet olunma-
sını qiymetlendirmek lazım gəldiyi halda, özəl və kollektiv müessisələrde 
tələb ve teklifə esasən tetbiq olunan serbest və müqavilə qiymətləri üzrə 
verilən rəy və təkiiflər yalnız tövsiye xarakterli ola biler. 

Audit yoxlama-ekspertiza işinin təşkilində fərqli xüsusiyyetler auditin 
tətbiqı formalan ilə də sıx elaqəlidir, Daha doğrusu, daxili və xarici audit 
formalan, onlann teşkili qaydalannda bir sıra ferqlİ xüsusiyyətler mövcud-
dur. Bir qayda olaraq xarici audit yoxlama-ekspertiza apanlan müessisə ile 
yalnız müqavile əsasında müvafiq münasibetlər qurur. Xarici audit yerine 
yetirilen iş və xidmətlərin növünden, terkibinden və təyinatından asılı ola-
raq müxtəlif təşkilati quruluşa malikdir. Əger audit yoxlama-ekspertiza 
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işləri inzibati və hüquq-mühafizə orqanlanmn təşəbbüsü ilə təşkil edilirsə, 
bu zaman auditin təşkilində əsas məqsəd auditor qarşısında qoyulan mü-
vafıq tapşınqlara dolğun və mükəmməl rəyin hazırlanmasından ibarətdir. 
Bunun üçün auditor lazım gəldikdə 3-cü şəxsin xidmətindən də istifadə 
etməlidir. Digər halda, yəni audit yoxlama-ekspertiza işleri müəssise ve 
teşkilatın marağı və teşəbbüsü ile teşkil edilirsə, bu zaman yoxlama-eks-
peıtiza işləri yoxlanılan müəssisenin rehbərliyi terefinden verilen tapşınq-
lar əsasında qurulmaİıdır. Xarici auditin teşkilinin digər fərqli xüsusiy-
yetinden biri de onunla izah olunur ki, xarici audit sintetik ve ümumiləş-
dirici iqtisadi göstəricilər üzre qurulur. Xarici auditden fərqli olaraq daxiii 
auditin təşkilinde esas ferqli xüsusiyyət tabeçilik foraıası ilə izah olunur. 
Yəni daxili audit təşkilati baxımdan müessise və teşkilatlara tabe olduğu 
üçün burada yoxlama-ekspertiza işlerinin təşkilində müxteliflik mövcud-
dur. Daha doğrusu, daxili audit müessisə və teşkilatlann struktur tərkibine 
daxil olmaqla müessisə rəhberliyinin tapşmğı esasında onlann tabeçiliyin-
də olan bölmələrde, şöbelerde, yardımçı təsərrüfatlarda yerinə yetirilen 
cari işlərin hazırki veziyyetini ekspertiza etdiyi üçün daxili auditin yekun 
reyi istehsal-maliyyə fəaliyyetinin bu ve ya digər istiqametdə proqnoz-
lanm müeyyənləşdirir. Daxili auditi fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri de 
onunla izah olunur ki, daxili auditin təşkilinde operativ təhlilden ve onun 
metodikasından daha geniş istifade edilir. 

Audit yoxlama-ekspertiza işinin teşkilində fərqləndirici xüsusiyyət-
leri yerinə yetirilen iş və xidmətlərin növleri və formalan ilə bağhdır. 
Hazırkı tecrübəde audit yoxlama-ekspertiza işleri ilə yanaşı bir sıra xid-
metlər də apara bilər. Bu xidmetlərə mühasibat uçotunun ayn-ayn sahəle-
rində uçot-hesabat işlərinin berpası, mühasibat uçotunun bütövlükdə teşki-
li, alternativ hesabat formalannın tertibi, müəssisənin və teşkilatın diger 
sahəde müştərək fealiyyəti ilə bağlı xüsusi tapşınqlar üzrə ekspertiza-
tədqiqat işlərinin apanlması, marketinq sorğulannın teşkili, müxtelif sa-
həlerde iqtisadi əmekdaşlığın qurulması üçün təref-müqabilin maliyye 
durumu haqqmda xüsusi təhlillərin apanlması və yekun reylerin hazır-
lanması daxildir. Audit xidmetinin terkibinə eyni zamanda mülkiyyetin 
özelləşdirmesi ile bağlı olaraq müxtelif xidmət növlerinin, o cümledən 
aktivlərin qiymətləndirilmesi, müxtelif investisiya layihələrinin hazır-
lanması, tesəmifatdaxili nəzaret sisteminin qurulmasına dair teklif pa-
ketlerinin işlənib hazırlanmasınm tetbiqi, müəssiselerde uçot-hesabat 
ışçilerinin maarifləndirilmesi məqsədile müxtelif seminarların, kursla-
nn təşkili ve sair bu kimi xidmətler daxildir. Göründüyü kimi, audit 
fəaliyyetində yoxlama-ekspertiza işleri ilə yanaşı böyük çeşidde audit 
xıdmetı de teşkil edile biler. Her bir xidmet növü üzre auditin teşkilində 
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müxtoliflik mövcuddur. Burada bağlanmış müqavilə esasmda yerinə yeti-
rilen iş və xidmetlərin hecminə, xidmetə göre müxtelif metodika tətbiq 
edilə bilər. Belə ki, audit xidmetində digər məsəlelerlə yanaşı müəssisenin 
maliyyə fəaliyyeti ilo bütövlükde tehlil edüe bilər. Müəssisənin maliyye 
potensialı, perspektiv inkişafi qiymətlendirüən zaman müxtəlif yanaşma-
lardan istifadə edilmelidir. Daha doğrusu, burada təsərrüfat-maliyyə fəaliy-
yətinin iqtisadi tehlilinin aparılması üçün mütləq böyük təcrübəye malik 
olan analitik təfəkkürə, iqtisadi tehsil bazasına əsaslanan analitik-mütexəs-
sisin olması vacibdir. Bu növ audit xidmətinİn təşkilinde üçüncü şexsin 
xidmətindən de istifadə edile bilər. Yeni bazarın telebini öyrənmək bazar 
qiymətlərinin dəyişməsinin proqnozlaşdınlmasında marketinq tədqiqatımn 
aparılması üçün mütəxəssis-marketinqlerin köməyindən istifade etmək 
olar. Müəssisenin təserrüfat-maliyyə fəaliyyətinin tehlil edilmesi, iqtisadi 
potensiahn qiymetlendirilməsi, müessisənin perspektiv inkişafinın müey-
yenləşdirilmesinde bütövlükdə iqtisadi tehlilin metodikasmdan geniş istifa-
də edilməli, bir sıra vacib mesələlərin qiymetləndirilməsində maliyyə təh-
lilinin metod ve üsullan tetbiq edüməlidir. 

Mühasibat uçotunun bərpası, cari dövr üzrə uçot-hesabat işlerinin 
apanlması, balansın tərtibi kimİ audit xidmətinin təşkilində fərqli xüsusiy-
yətlər onunla izah edilir ki, burada praktikı təcrübəyə malik olan auditonm 
xidmetinə ehtiyac vardır. Yeni mühasib işində bilavasitə praktik təcriibəye 
malik olan mütəxəssis üçüncü şexsin iştirakı olmadan müessisenin uçot-
hesabat işlərini bərpa etmək imkamna malikdir. Aktivlərin qiymətləndirü-
mesi, inventarlaşma aparümaq yolu ilə faktiki mal-material qiymətlilərinin 
hərəkətinin vəziyyəti haqqında rəyin formalaşdınlması üçün audit xid-
mətinde de fərqli xüsusiyyətlər mövcuddur. Belə ki, aktivlərin qiymetlən-
dirilmesi qiymət və qiymetin emələ gəlmesində təcrübəyə malik olan 
mütəxəssisin iştirakı vacib olduğu halda mal-material qiymətlilərinin in-
ventarlaşma edilməsi və onlann hereketinİn vəziyyeti haqqında mühasibat 
uçotunda çox da böyük tecrübəyə malik olmayan iqtisadçı mütəxəssisİn 
olması kifayetdir. Göründüyü kimi, audİt yoxlama-ekspertiza İşinİn təşki-
lində bİr sıra prinsipİal meselelerle yanaşı audit xidmətində də böyük say-
da ferqli xüsusiyyetlər mövcuddur, Bütün bünlar audit yoxlama-ekspertiza 
işlərinin təşkilində və audit xidməti fəaliyyetindo ehemiyyetli rol oynayır. 
Ona göre de yoxlama-ekspertiza işlerinin teşkilində və audit xidmetində 
spesifik xüsusiyyetler nəzərə alınmalıdır. Hər bir audit xidmeti növüne 
diqqətle yanaşılmalı və xüsusi peşəkarlıq nümayiş etdirilməlidir. Çünki 
audit fəaliyyetinde yerine-yetirilen iş ve xidmetlerin lazımi seviyyede ol-
maması yaxud yol verilmiş nöqsanlar auditor nüfuzuna xeləl getirə bilər. 
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6.2. Audit yoxlama-ekspertiza işləriniə həcmiaiıı 
möəyyən edilməsi 

Audit yoxlama-ekspertiza işinin təşkili məsələlərindən biri də yerinə 
yetiriləcək auditor xidmətlərinin həcminin müəyyən edilməsidir, Bu onun-
la izah edilir kı, hər bir fəaliyyət növü üzrə yerinə yetirilən iş və xidmət-
lərin kəmiyyət etiban ilə həcminin müəyyənləşdirilməsi keyfıyyət baxı-
mından müvafıq məsələlərin icrasmı şərtləşdirir. 

Təsərrüfat-maliyyə fəaiiyyətinin audit yoxlama-ekspertizasının kə-
miyyət baxtmından həcminin müəyyənləşdirilməsi onun yerinə yetirilmə 
müddətini, keyfiyyətini, tərəflərin riskini, yerinə yetiriləcək iş və xidmət-
lərin dəyərini və sair bu kimi prinsipial məsələlərin icrasına dair müqavi-
lənin bağlanmasım əhatə edir. Bu da uçot-hesabat sənədlərinin kəmiyyət 
baxımından həcmi, hansı uçot formasmdan istifadə, müəssisədə istehsalın 
spesifik xüsusiyyətindən asılıdır. Əgər müəssisə istehsal, safiş, yardımçı 
təsərrüfat və digər bİr neçə fəaliyyət istiqaməti ilə məşğuldursa, bu halda 
onun maliyyə fəaliyyətinin nəticələri böyük gəlir vəd etməyəcək. Lakin 
uçot-hesabat işləri çoxşaxəli və mürəkkəb olacaqdır. Azərbaycan Respubİi-
kasımn Auditorlar Palatasmın audit yoxlama-ekspertiza işlərinin həcminin 
müəyyənləşməsinə dair xüsusi audit standartı yoxdur. Läkin bu məsələlə-
rin ayn-ayrı tərəfləri müxtəüf milli audit standartlannda öz əksini tapmış-
dır. Audit yoxlama-ekspertiza işinin həcminin müəyyənləşdirilməsi audit 
xidmətinin qabaqcadan xarakterini müəyyənləşdirir və yerinə yetirilən iş 
və xidmetlərin bilavasitə meqsedini ve onlann apanlması texnikasını də-
qiqleşdirir. 

Audit yoxlama-ekspertiza işinin hecmi eyni zamanda audit yoxlama-
sınm tetbiqi formasmdan da asılıdır. Belə ki, teserrüfat-maliyye fəaliyyə-
tinin kompleks yoxlama-ekspertiza edilmesi audit yoxlama işinin xeyli 
derəcədə artmasımn əsas amillərinden biri hesab edılə biler. Çünki, bu za-
man təsərrüfatın bütün subyektləri, bölmə və şöbəleri yoxlanıln və burada 
dərin tehlilə, mentiqi neticəyə, əlaqəli faktorlann qiymətləndirilmesinə 
böyük ehtiyac yaranır. Belə yoxlama zamanı tebii ki, mühasibat uçotunun 
bütün hesablan, maliyyə hesabatlan derindən yoxlanılır, təsərrüfat-maliyyə 
fəaliyyətinin bütün istiqametleri yoxlama-ekspertiza işinin predmetinə çev-
rilir. 

Audit yoxlama-ekspertiza işinin hecmini artıran digər faktorlardan 
biri də sifarişçi ilə bu və ya digər sahe üzre yerinə yetirilecek iş və 
xidmətlerə dair bağlanan müqavilelerdir. Sifarişçi teşkilat ayn-ayn analitik 
sahələr, bölme ve digər fealiyyət istiqametleri üzre derin məntiqə esas-
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lanan tehlil aparılmasını ve digər lazımi neticələrin elde edilməsini teleb 
edərsə, bu zaman audit yoxlama-ekspertiza işlərinin həcmi gözlənilenden 
xeyli artıq ola bilər. Bu sifarişler sİfarişçi ile auditor arasmda bağlanan 
müqavilədə öz əksini tapmalıdır. Bütün hallarda audit yoxlama-ekspertiza 
işinin hecmi müəyyənləşdirilen zaman bir neçə prinsipial mesələlər, o 
cümleden sifarişin yerinə yetirilmesi üçün serf olunan vaxt, audit yoxlama-
ekspertizasmın İcəmiyyət və keyfıyyət göstəricileri, yoxlama-ekspertiza işi-
nin yüksek keyfiyyətdə təşkili üçün celb ediləcek mütəxossis ve ekspert-
lərin sayı ve tərkibi, auditin apanlma formalan (kompleks, sənedlə yoxla-
ma, ayn-ayn sahəlerin tematik yoxlanılması) konkret olaraq müəyyənləşdi-
rilmelidir, 

Bütün bunlarla yanaşı, yerine yetirilecək iş və xidmətlərin qiymetlən-
dirilmesi audit yoxlama-ekspertiza işinin təşkİlinin esas prinsiplerindən biri 
sayılmalıdır. Audit iş və xidmətlərinin qiymetləndirilməsi bir qayda olaraq 
sifarişçi ile danışıq-müqavile esasında heyata keçirilir. Bu məsələlərde 
konkret qiymetlendirme taarifleri tətbiq edilir. Yoxlama-ekspertiza İşinİn 
hedlərinin qiymətləndirilməsində adətən serf edilən adam gününə istinad 
edilir. Yeni yerine yetireləcək audit iş ve xidmətlerinin hecmi çox olduqca, 
ona serf ohınan vaxt da çox olacaqdır. Yoxlama-ekspertiza işlərinin qiy-
mətləndirilraesinde vergi, idareetme xercleri ve diger meseleler de nəzerə 
alınmalıdır. Belə ki, audit sahibkarhq fealiyyetinin bir növüdür. Her bir 
sahibkar öz fealiyyətinden bu və ya diger formada vergi ve digər ödenişler 
apanlmasını planlaşdırmalıdır. Audit yoxlama-ekspertiza işlerinin həcmi 
müəyyenləşdirilerken ve qiymetlendirilerken biri-biri ile teserrüfat elaqe-
leri olan müəssiselerin arasında mesafe fərqi də nəzərə alınmalıdır. Çünld, 
müxtəlİf şehərler ve xarici ölkelərde satış nümayəndəliyi, sifarişçi, mal 
göndəren teşkilatlarla qarşılıqlı emeliyyatlann yoxlanılması, münasibetle-
rin və təsərrüfat emeliyyatlanmn deqiqleşdirihnesi üçün auditorla və diger 
şəxslerlə bağlı ezamiyyə məsəleləri raeydana çıxa bilər, 

Audit yoxlama-ekspertiza işinin həcminin müəyyənləşmesinde yox-
lanılan müəssisənin mülkiyyət mensubiyyəti de müəyyən rol oynayır, 
Azerbaycan Respublikasmın qanunverici aktlanna göre respublikada ba-
zar iqtisadiyyatı münasibətlərinə uyğun olaraq mülkiyyetin bütün forma-
lanmn, o cümleden dövlet, şəxsi, qanşıq, ictimai formalannm fəaliyyəti-
nə geniş meydan verilmişdir. Audit yoxlama-ekspertiza işlerinin hecminin 
artmasına təsir edən bu amil, yeni mülkiyyet münasibetleri ile bağlı 
idareetmedə uçot-hesabat işlerinde müeyyen mürəkkəblik yaranır. Təbiİ 
ki, qanşıq mülkiyyət əsasında yaradılan müəssisenin idarə edilmesi ile 
xüsusi mülkiyyete esaslanan müessisenin uçot-hesabat işlərinin teşkili və 
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apanlması arasında müvafiq fərqlər mövcuddur. Bu da istər-istəməz audit 
yoxlama-ekspertiza işinin hecminin artmasma sebəb olur. 

Audit yoxlama-ekspertiza işinin hecmi ekspertiza apanİan müəssise-
nin uçot-hesabat işlərinin avtomatlaşdırılması ve kompüterləşdirilmesi ilə 
də əiaqədardır. Müessisenin uçot-hesabat işlərinin avtomatlaşdırılması və 
müasir proqram teminatlanndan istifadə olunması ile bu və ya digər sahə-
də audit yoxlama-ekspertizası üçün müxtəlif informasiyalann elde edilme-
si, onlann işlenmesi, ümumileşdirilməsi xeyli derəcədə asanlaşır. Bele 
müessiselerde audit yoxlama-ekspertiza işlerine nəzerde tutulduğundan az 
vaxt səıf oluna bilər. Yoxlama-ekspertiza işlerinin həcminə həmçinin uçot-
hesabat işlərinin qurulma səviyyesi və daxüi nezaret sisteminin teşkili tesir 
edə bilər. Ona görə de auditor yerinə yetirəcək iş ve xidmətlərin həcminin 
müəyyen edilməsində bu amilleri də nəzəıə ahnalıdır. 

6.3. Sifarişlər üzrə müqavilələrin bağlanması 

Sifarişçi ilə auditor arasında münasibətleri tenzimleyən əsas səned-
lərdən biri də yerinə yetirilen iş və xidmetler üzre bağlanan müqavilədir. 
Müqavilənin bağlanma qaydası, predmeti, strukturu və digər şertlər Azər-
baycan Respubiücası Auditorlar Palatası Şurasının 7 oktyabr 1996-cı il ta-
rixli 5/4 sayh qəran ilə təsdiq edilmiş milli audit standartında öz əksini tap-
mışdır. Auditin bu standartına göre audit teşkilatı ilə (müsteqil auditor) 
sifarişçi müəssisənin teserrüfat-maliyyə fəaliyyətinin yoxlama-ekspertiza 
edilməsi və diger audit xidmeti gösterilmesi barədə razılaşma faktmı 
təsdiq edən əsas sened onlar arasmda bağlanmış müqavilədir. Sifarişçi ile 
auditor təşkilatı ve ya müstəqil auditorlar arasında bağlanan müqavilə, tə-
rəflerin şərtleri ewəlcədən müeyyen olunmuş bütün mesələlər üzrə tam 
razılığa gelməsini təsdiq eden senəddir. Müqavile həmçinin tərəflərin 
öhdəliklerini, onlarrn mesuliyyetini, bu öhdeliklərm yerine yetirilməsi şərtle-
rini, müddətini, dərecəsini və digər mesəleleri tənzimleyən hüquqi sened-
dir. Ona görə de sifarişçi ilə auditor teşkilatı (müstəqil auditorlar) arasında 
bağlanan müqavile aydın, dəqiq, tehrifsiz ve qanunverici aktlara zidd olma-
yan şərtlərlə bağlanmalıdır. Audit yoxlama-ekspertiza işlərine dair müqa-
vilənin bağlanması zamanı aşağıdakı prosedur qaydalara eməl edilmelidir: 

- bir qayda olaraq müqavileler bağlanmamışdan önce sifarişçi teşkilat 
auditor firmasına yaxud müstəqil auditora yazıh və ya şifahi müraciət edir. 
Müracietde auditin apanlmasımn meqsedi, istiqaməti və bu prosesde öz 
hellini tapa biləcək məseleler şərh edilir. Bunlar sifarişçinin tapşınğı kimi 
də qiymetləndirüə biler. Sifarişçinin tapşınğma esasən auditin iş və xid-
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mətləri planlaşdınlır, işin həcmi müeyyən edilir, qıymetlendirilir, terəfle-
rin iUcin öhdeliklerinin variantlan aydınlaşdınlır. Sonra ise bu meselelerin 
ilkin razılaşdınlması üçün sifarişçi teşkilatlara yazılı cavab gönderilir və ya 
şifahi olaraq rehbərlikle müzakire apanlrr. tUcin razılaşmalar elde edildik-
den sonra müqavilenin predmeti müeyyənləşdirilir, onun bağlanması haq-
qında layihə təıtib edilir. Layihə rəsmi sened olmasa da, burada auditorun 
yerine yetirecəyi iş və xidmətlerin bütün aspektləri aydınlığı ilə göstəril-
melidir. Bura daxildir: auditin meqsedi, apanlma müddeti, yerinə yetirilə-
cek audit iş ve xidmətlərin həcminin müeyyənləşdirilməsində auditorun 
iştirakı, audit iş ve xidmetlerinin elavə müddəalan, əlavə ekspertlərdən ve 
mütəxəssislərdən istifade qaydalan, audit yoxlama-ekspertizasma lazım 
olan İqtisadi və digər informasiyalann İstifadə qaydalan, müessisenin rəh-
bərliyinin ve ya sahibkann yoxlamaya təqdim olunan məlumatiara dair me-
suliyyəti, audit yoxlama-ekspertizası zamam faktlann delil və sübutunu 
təsdiq edən sənədlerin elde edihnəsi, mühasibat uçotu və maliyyə hesab-
lannın qalığınm reallığında rehber şəxslerin mesuliyyətinə dair şərtlər. 

Audit yoxlama-ekspertizasma dair sifarişçİ təşkilatla bağlanan müqa-
vilede tərəflerin riski, audit yoxlama-ekspertizası işlərinin nəticəleri haq-
qında sifarişçiyə verilen məiumatın forması, hecmi vo tərkibi gösterilmə-
lidir. Bir çox hallarda audit yoxlama-ekspertizasına dair sifarişçi ilə bağla-
nan müqavilede auditin bu və ya diger mesələnin tam araşdınlması üçün 
alıcı və podratçılarla resmi sorğulann apanlması, yoxlama-ekspertiza işlə-
rinə cəlb olunacaq mütəxəssislərin əməyinin qiymətləndirilməsi, müqavile 
şərtlerinin yerinə yetirilmesinde meydana çıxan anlaşılmamazlıqlann, 
ziddiyyetlərin və tərefler arasmda narazılıqlann helli qaydası ve sair bu 
kimi meselelər de əksini tapır. 

Sifarişçi İle audit təşkilatı və ya müstəqil auditor arasında iş və xid-
mətləre dair bağlanmış müqavilenin strukturu müvafiq standartlara cavab 
verməlidir. Azerbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasınm 7 
oktyabr 1996-cı il tarixli 5/4 saylı qeran İle təsdiq edihniş «Audit apanl-
ması»na dair milli audit standaıtında müqavileııin struktur quruluşu aşağı-
dakı kimi tövsiye ohınur: 

• müqavilə giriş hisseden, müqavilenin predmetinden, tereflərin öh-
deliklerindən, müqaviləni realizə etme qaydalanndan, işin tehvil-qebul 
qaydası, işlerin yerine yetirilmesi müddeti, iş ve xidmetlərin deyeri və 
hesablaşma qaydası, terəflerin mesuliyyeti, müqavilənin fəaliyyət müd-
deti, xüsusi şertler və təreflerin rekvizitlerini eks etdiren fesillərdən ibarət 
olmalıdır. 
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Müqavilənin giriş hissəsində və ya ümumi müddəalarında müqavilə-
nin adı, tərəflərin maddi-məsul şəxslərinin adı, icraçımn rekvizitləri və 
müqavilənin məqsədinin qısa xarakteristikası qeyd olunmalıdır. 

Predmet hissəsində isə yerinə yetirilən iş və xidmətlərin məqsədi və 
onun həcmi tam açıqlanmalıdır. «Tərəflərin öhdəlikləri» fəslində isə sifa-
rişçi, yəni audit apanlan müessisə ilə auditor arasında qebul olunmuş öhdə-
liklər və onlann yerinə yetirilməsi şərtləri öz eksini aydın tapmalıdır. Yeri-
ne yetirilmiş iş və xidmətlərin təhvil-teslim hissesində ise auditorun yerine 
yetirdiyi iş və xidmətlərin təhvilinin şertləri, təhvilvermə ardıcıllığı, müd-
dəti, təhvil verilen işlərin resmiləşdirilməsi qaydalan öz eksini tapmahdır, 

tşlərin yerinə yetirilməsi fəslinde audit yoxlama-ekspertiza işlərinin 
ve başqa audit xidmətlərinin yerine yetirilməsi müddəti, yeni bağlanma və 
tamamlanma dövrü gösterilməlidir, 

Yerine yetirilmiş işlərin dəyəri ve hesablaşma qaydası fəslində audit 
iş ve xidmetlərin dəyəri qiymetlendirilməli, ödəniş formalan müəy-
yənləşdirilməli və onun hesablaşma qaydası təyin edilmelidir. 

Tərəflərin məsuliyyəti feslinde ise audit yoxlama-ekspertiza işləri və 
audit xidməti göstərilən müəssisə ilə (sifarişçi ilə), auditor təşkilatlannın 
müvafıq predmet üzrə məsuliyyətləri, bu məsuliyyətin növləri və tərəflər 
arasında müvaflq mübahisəli hallann helh qaydası öz əksini tapmalıdır. 

Müqavilənin fəaliyyət müddeti fəslində isə müqavilənin hansı müd-
dətə qədər öz qüwəsində olması və qeyri-fövqəl hallann mövcudluğu 
zamanı müvafiq şərtlər əks etdirilməlidir. 

Müqavilənin xüsusi şərtleri feslində müqavilenin digər qeyd olunan 
bölmələrinde öz əksini tapmayan təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin spesifik 
xüsusiyyətleri ilə bağlı olan ve Azərbaycan Respublikasınm qanunverici və 
normativ hüquqi aktlanna zidd olmayan bəzi hallar öz eksini tapa bilər. 

Audit xidmeti üzrə bağlanan müqavile audit yoxlama-ekspertiza işlə-
rinde vacib sənəd hesab olunduğu üçün onun şərtlərinin yerinə yetirilmesi 
esasdır. Müqavilə şərtlərinin yerine yetirilmesi hemçinin tərəflərin nüfiızu-
na təsir edən əsas amillərden biri sayılmalıdır. Ona görə də müqavilenin 
icrası zamanı burada öz əksini tapmış şərtler sifarişçi ve icraçı terəfinden 
ciddi gözlenilmelidir. 

MüqavİIədə bəzən nezərde tutulmayan digər hallara da rast gəlinə 
bilər. Bele ki, audit yoxlama-ekspertizası zamanı təsərrüfat-maliyyə fəaliy-
yətinin spesifik xüsusiyyəti nəzere alınmadan fövqəladə hallann təsdiqi 
üçün auditor dəlil ve sübutunu daha mentiqi əldə etmek üçün üçüncü 
şəxsin (ekspert, mütəxessisin) köməyinə ehtiyac duyulur. Belə hallar 
mövcud olan zaman auditor sifarişçinin razılığını əlde etmeli ve müqa-
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vilənin şertlerini zəngmləşdirmelidir. Bəzİ hallarda işin hecminin çoxluğu, 
vaxtın məhdudluğu, iş və xidmetlerin yerinə yetirilməsinin somərəli təşkili 
üçün audit fmnasından kömek meqsədilə əlavə auditorlar ve ya mütəxes-
sisler devet oluna biler. Bele hallarda sifarişçinin razdığı mühüm əhemiy-
yet kəsb etmir. 

Təcrübədə bəzən audit yoxlama-ekspertizası apanlarkən bağlanmış 
müqavilede nezerde tutulmayan auditor xərcləri ortaya çıxır. Məsəlen, her 
hansı mehsulun ekspertizaya göndərilməsi və bununla bağlı olan xercler. 
Belə hal bağlanmış müqavilənin müvafiq bəndlərinde öz əksini tapmamış-
dırsa, təreflerin razılığı ile həmin hal sənedləşdirilməklə ekspertizaya çə-
kilən faktikİ xərclər sifarişçinin hesabına ödənilməlidir, 

Müqavilenin icrasınm ferqli xüsusiyyetlərindən biri də burada göste-
rilen öhdeüklərdən birtərefli imtina edİlmesi və bu prosesin tənzimlen-
mesidir. Belə hallar olduqda, yəni yerine yetirilmiş audit işlərinin keyfiy-
yeti kİfayət qədər səmərəli olmadıqda, audit xidmətinin seviyyesi aşağı 
olduqda, yaxud ödənişdən bu və ya diger obyektiv sebebləre göre imtina 
edildikde onlar bir qayda olaraq audit xidmətləri haqqında müqavilədə 
əwelceden şərtləşdirilmelidir. Əgər belə hallar müqavilədə şərtləşdiril-
memişdirse, onlann tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının müvafiq 
qanunverici ve normativ hüquqi aktlarmın teleblerinə uyğun olaraq həll 
edilə biler. Müqavilenin icrasında fövqel şərtlerden biri də audit xidməti 
zamam qarşıhqlı terəflerin meydana çıxan maddi və mənəvi zererlerin 
ödenilməsidir. Audit yoxlama-ekspertizası zamanı bele hallann mövcud-
luğu sifarişçi ile auditor arasında bağlanmış müqavilede mümkün qeder öz 
eksini tapmalıdır. Əgər belə hallar müqaviləde şertleşdirilmeyibsə, müqa-
vilənin icrasında meydana çıxıbsa, onlar da Azərbaycan Respublikasınm 
qanunverici və normativ aktlanna müvafiq olaraq həll edilməlidir. 

Audit fəaliyyeti üzrə göstərilen xidmetləre dair müqavilelerin bağ-
lanması ve bu müqavilələr üzrə öhdəliklerin yerinə yetirilməsində yaranan 
hər hansı bir mübahiselerin tenzimlenmesi Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası tərəfinden hazırlanraış milli audit standartlannda bu ve 
ya diger formada öz əksini tapmışdır. Ona görə de auditor yoxlama-eksper-
tiza aparan zaman tereflər arasında yaranan münaqişələrin helline ayn-ayn 
milli audit standartlannın müvafiq prinsiplərindən de yanaşa biler. Əlbette, 
audit xidmeti ilə bağlı bütün meseləler detalhğı ile müqavilede öz əksini 
tapmalıdu:. Lakin bəzen audit xidmeti üzrə bağlanmış müqaviləlerdə 
tesadüfən öz eksini tapmayan bezi prinsipial meselelər sonradan tərefler 
arasmda mübahise yaradarsa, bu zaman həmin elave şertler yahnz teref-
lerin razılığı İle bağlanmış müqavileyə elave edile biler. 
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6.4, Sifarişçi və icraçı (auditor) riskinin qiymətləndirilməsi 

Auditor riski - audit olunan müəssisənin uçot-hesabat işlərinin doğru-
düzgünlüyünün təsdiqindən sonra audit yoxlamasının yekunlan üzrə aşkar 
edilməmiş mühüm nöqsan və ya təhriflərin mümkünlüyünün etiraf olunması 
ehtimahdır. Hesabat işlerində mühüm tehrif ve nöqsanlar ehtimal olunduğu 
hallarda, auditor bunun əksini sübut edirse, bu da auditor riskidir. Azərbay-
can Respublikasımn milli auditin standartlanna uyğun olaraq audit yoxla-
malan keçirilərkən risk təserrüfatdaxili riskdən, nezaret vasitələri riskin-
dən və mühasibat hesabatlannda nöqsan ve tehriflerin aşkar olunmaması 
riskinden ibarətdir. 

Auditin gedişinde risklerin öyrenilməsi, təhlili, onlann qiymetləndi-
rilmesi və sənedleşdirihnesi audit teşkilatının vezifəsidir. Audit yoxlaması 
seçmə xarakter kesb etdiyindən, risk həmişe mövcuddur ve ona göıə də 
riskin seviyyesini minimuma endirmek üçün auditor özünden asılı olan 
bütün tədbirleri görmelidir. 

Audit riskinin analitik qiymətləndirilmesi audit xidmətinin növünden 
asılıdır. Ona göre de maliyye hesabatlanmn doğru-düzgünlüyünün yoxla-
nılmasında risk, maliyye tehlilinin nəticeləri üzrə yekun qərannda oian 
risk, mühasibat uçotunun apaniması ve berpasında, vergi beyannameləri-
nin tərtibində risk ehtimallan ve sair bu kimi vacib məselelər fərqlən-
dirilməlidir. Audit iş ve xidmetlerinin gösterilen bu müxtəlif növlərinin 
hər birinde sifarişçi təşkilat üçün neqativ nəticeləri ola bilen mühüm 
nöqsanlann mövcudluğu ehtimalı vardır. 

Audit sahibkarlıq fealiyyetinin bir növü olduğu üçün auditor riski də 
sahibkarlıq riskinin növlerinden biridir. Onun əsasmda müessisədə (müşte-
ride) uçot və mühasibat nezareti sisteminin səmeresizliyi riskinə yol veril-
məsi və bu səmərəsizliyin tam aşkar edilmesi imkanlan dayamr. Onlann 
arasmdakı eks asılılığı görmek çetin deyildir: müessisedə uçot sistemi nə 
qədər səmerəli fealiyyət göstərirse, nöqsan və tehriflərin aşkar edilmeme-
sinin auditor riski də bir o qedər azdır. Buna görə də, audit yoxlama-
ekspertiza işlərinde təsərrüfatdaxili nezaret sisteminin qiymetləndirilmesi 
riski də mühüm əhemiyyət kesb edir. 

Auditin Azərbaycan standartlanna göre təsərrüfatdaxili nəzaret riski 
anlayışı konkret mühasibat hesablan üçün qeydlerde, balans maddelərinde 
və diger hesabat formalannda, təserrüfat əməliyyatlannın eyni tipli qrup-
larmda mühüm təhriflərin aşkar olunması ehtimalım xarakterizə edir. 

Burada söhbet müessisede fealiyyət gösterən mühasibat uçotu ve 
təsərrüfatdaxili nezarət sisteminin etibarlığmın, fiınksionallığının qiymet-
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lendirilməsİndən gedir. Bu sistem müəssisə rəhberliyinin nezaret və yox-
lama işleri de daxil olmaqla təsərrüfat fəaliyyetinin effektiv apanlması 
üçün vasito kimi qəbul etdiyi təşkilati strukturların, metodika və prosedur-
lann məcmusudur, Nəzarət və yoxlamaya aiddir: 

- qanunvericiliyin tələblərinin gözlənilməsi; 
- mühasıbat-uçot emeliyyatlannm dəqiqliyi və tamlığı; 
- mühasibat hesabatlanmn düzgün və vaxtında hazırlanması; 
- nöqsan ve tehriflərin vaxtında qarşısımn alınması; 
- rəhberliyin əmr və sərencamlannın icrası; 
- müessisə əmlakmın mühafizəsinin təmin olunması. 
Auditorun təsərrüfatdaxili nə^arət sistemini qiymətlendirmesine aşa-

ğıdakılar daxildir: qanunvericiliyə əmel olunmasınm, aktivlərin yaxşı sax-
lanmasmm, təserrüfatçılığın qənaetliliyinin, nəzarətin dİger mühasibat funksi-
yalan ilə yanaşı mühasibatlığın idareetmede iştirakımn, müəssisənin digər 
idarəetmə bölmelerinin idarəetmədəki nəzarət fimksiyasında iştirakınm 
qiymətləndirilməsi. 

Bir qayda olaraq audit yoxlama-ekspertiza işlərini elə planlaşdırmah 
və proqramlaşdırmahdır ki, o, riski aşağı salsm. Audit riski mütləq ve qa-
çılmazdır. Çünki, mütleq risk ve idarəetme riski auditdən asılı olmayaraq 
movcuddur. Auditor bu risklere ancaq analitik qiymət veıe biler. Aşkar-
etme ehtimalı audit proseduralannra effektivliyinden asılıdır: prosedura-
lann effektivliyi ne qeder yüksəkdirsə, auditorun təhrifləri aşkar etməməsi 
ehtimah da azdır. 

Mütləq riskin qiymətləndirilmesi, adeten auditorun müşterinin bizne-
sinin xüsusiyyetlərini, onun təşkilati quruluşunu bilməsinə və müəssisənin 
idarə olunması üçün istifadə olunan göstəricilerin xarakteristikasına əsas-
lanır. 

Auditin beynəlxalq standartlanna göre hesabat, o cümledən müha-
sibat hesabatı göstəricilerinin xarakterinin mütləq riskinə aşağıdakı amillər 
təsir edə bilər: 

- mürəkkəb hesablamalann mühüm dərecədo təhrif olunması ehti-
mah daha böyükdür, nəinki sadə hesablamalann; 

- likvidlik dərəcesi dolayısı ilə təhrif olunma ehtİmalı; 
- nağd pullann oğurlanmaya daha çox meylli olraası ehtimalı; 
- smeta təhriflerinden əmelə gəlen raəbləğdən ibarət hesablar daha 

böyük risk dərəcesi yaradır, neinki nisbi sabit faktiki məlumatlardan ibaret 
olan hesablar. 
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Mütleq riski bu aspektleri bir neçə onilliklər ərzində mühasibat uçotu 
və hesabatlar üzre olan ədebiyyatlarda «nisbi risb> admı almışdır. 

İdarəetmə riski mühüm təhriflərin istənilən maliyye hesabatlarında 
məqsedəuyğun əks etdirilmesidir. Beynəlxalq standartlarda müəyyən olun-
muşdur ki, auditor idarəetmə riskinə aynca analitik və ya kombinasiya 
edilmiş qiymət verə bitər. Bununla bərabər bezi auditorlar hesab edir ki, 
balans və ya mühasibat eməliyyatlan kateqoriyalan yoxlamlarken belə qiy-
mətin hem nəzəri baxımdan, hem də praktiki baxımdan korabinasiya edil-
mesi labüddür. 

Məselen, auditor idaretmə riskinə aid olan maksimum orta və aşağı 
qiymətlerdən birini seçirsə, bu seçme yoxlamanın həcminə mühüm təsir 
gösterecekdir, Amerikanm Diplomlu İctimai Mühasibler İnstitutunıın 
(AYCPA) təhlil üzrə «Seçme auditin həyata keçirilmesi» adlı dərsliyində 
aşağıdakı nisbetden istifadə olunması tövsiyə edilir: 

İdarəetmə riski Seçmə yoxlamamn 
həcminə təsir 

Aşkaretmənin güman 
edilən ehtimalı % 

Aşağı 1 20 
Orta 1,33 10 

Maksimum 2,0 5 

Bu onu gösterir ki, əgər konkret məqsede nail olmağa yöneldilən 
audit yoxlama-ekspertizasında seçmə üsulundan istifadə edilirse, idarəetmə 
riskinin keyfiyyetcə qiymetini, yoxlama hecmini özü təmin edəcekdir. 

Auditor riskinin analitik qiymetləndirilməsi mühasibat balansı və ma-
liyye hesabatlannın göstericilərinin təhlilində auditorun müəssisenin isteh-
sal-teserrüfat fəaliyyətinin xüşusiyyətlərini, onun cari maliyyə vəziyyətini, 
maliyye-hesabatlannm hazırlanmasında rehberliyin məsuliyyətini ve digər 
amilləri diqqət mərkəzində saxlamasıdır. 

Uçot ve təsərrüfat əməliyyatlannın konkret sahəlerinde təsərrüfat-
daxili risk qiymətlendirilerken, burada təhriflerin təzahür etməsinin müm-
künlük dərecəsi, onlardan sui-istifade hallan, nəzaret olunan tesərrüfat 
eməüyyatlanmn mürəkkebliyi nezerə alımr. 

Riskin artmasına bəzen icraçılann subyektiv fikri esasmda tərtib 
edilmiş mühasibat yazışmalan da sebeb olar. Hemçinin onlann düzgün se-
nedleşdirilmesi və uçotda əks olunraası qaydalan tekdir və təkrar olunması 
mövcud normativ senədlərdə şerh olunur. 
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Nadir, qeyri-adi və qeyri-standart tesərrüfat emeliyyatları btr çox ce-
hetlərdən risklidir. Auditor riskinin dinamikasını analitik qiymetlendir-
dikdə, keçen illərin audit məlumatlarından istifade etmek lazımdtr. Lakin, 
bu halda tam emin olmaq lazımdır ki, bu riskin əvvəlki dövrdə kəmiy-
yətine verilmiş qiymət yoxlanılan dövr üçün də qəbul edilendir. 

Hazırda audit təcrübəsinde bir çox hallarda auditor riskinin tehlilinin 
daha fərqli olan başqa metodlan - qiymətləndirmə metodları geniş yayılıb. 
Auditorlar Öz təcrübələrinə və yoxlama-ekspertiza apardığı müəssisənin 
rəhbərlərinə beləd olmalarmdan istifadə edərək bütövlükdə hesabatlar və 
ya ayn-ayn əmeliyyat qruplan əsasında, ilk növbədə müəssisənİn Baş 
Idtabına səthi nəzər salmaq vasitəsilə auditor riskinin mövcudluğunu və 
derecəsini müəyyənleşdirirlər. 

Bu sənodlərdə düzəlişlərin, qaralamalann mövcud olması yoxlama 
riskinin mühümlüyünden xəbər verir. Bu metod ancaq riskin mümkün-
lüyünü ümumi qiymətləndirmək üçün yararlıdır. Lakin riskin səviyyəsinin 
təhlilİnin kəmiyyət metodu daha realdır. Bu metod auditor riski model-
lərinin mecmusunu, onlann əlaqə və qarşıhqlı şərtlənməsinin kəmiyyətcə 
hesablanmasını nəzərdə tutur. Daha sadə asılılıq aşağıdakı modelden iba-
rətdir: 

4 =TrxHrxMr 
Burada, 
Ar - auditor riskinin kəmiyyəti; 
Tr - təsərrüfatdaxili risk; 
Hr - nəzarət vasitəleri riski; 
Mr - aşkaretmə riskidir. 
Auditor riskinin meqbul sayıla bilen səviyyəsini qiymətləndirmək və 

əsaslandırmaq üçün əwəlki illərde müessisenin likvidtiyinin göstericiləri, 
istifadə olunan malİyyoləşdirmə metodlan və formalan öyrənilir, müqayisə 
olunur, fəaliyyetin riskli növlərinin mövcudluğu aşkar edilir. Modelleş-
dirmə prosesinde nəzəre almaq lazımdır ki, auditor riskinin kəmiyyəti 
İdareetme üzrə qərar qəbul etdikdə mülkiyyətçilərin müəyyən etdiyi dərə-
cedən və hətta mülkiyyetçilərin saymdan asılıdır. Əger iştirakçılann sayı 
məhduddursa, onlann alternativ informasiya menbələrine malik olmaq 
imkanlan da böyükdür ve auditorun aşkar etmədiyi təhrif ve xətalar bizne-
sin vəziyyətinin qiymətlondirilməsinə ciddi surətdə təsir etmir. 

Auditor riskinin kəmiyyəti müəyyen dərecədə müştərinin maliyye 
vəziyyətindən də asıhdır. Əgər, o qeyri-sabitdirsə ve ya böhran vəziyyətin-
dedirse, onda auditorun çoxlu sayda analitik proseduralar həyata keçirməsi 
tələb olunur. Çünki, belə hallarda yoxlamanın keyfıyyətinə təleb artır. 
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Maliyyə hesabatİannm təhrif olunması ehtimaiı və onlann aşkar edil-
məməsi riski əlaqədar tərəflər arasında əməliyyatlar apanlan hallarda xü-
susən böyükdür. Əgər tərəflərdən biri digərinə nezaret edirse yaxud, onun 
maliyye və digər qərarlanna ehemiyyetli təsir göstərirse, onlar əlaqədar 
tərəflər hesab olunur. Buraya eyni bir qrupa aid olan baş və törəme mües-
sisələr, üstünlük teşkil eden və ya qarşılıqlı asılılığı olan teşkilatlann rəh-
berleri aiddir. Aydmdır ki, bu cür müessisələrdə təsərrüfat eməliyyatlanna 
dair yazılı sübutlar olmadığmdan, qarşılıqlı eməliyyatlann əks olunmasınm 
tamhğını aşkar etmek çetindir. 

Əlaqədar tereflərlə əmeliyyatlar yoxlanılarkən riski azaltmaq üçün 
auditorun aşağıdakılan etməsi zeruridir: 

a) sanksiyalaşdırmanm ve əlaqədar tərəflə emeiiyyatlann eks etdiril-
məsi üçün zəruri nezarət vasitələrinin nəzərdə tutulub-tutulmamasmı ay-
dınlaşdırmaq; 

b) nəzarətin göstərilen mexanizmlerinin (proseduralannın) etibarlıh-
ğına ve baxılan dövr ərzinde iqtisadi subyektlər terəfindən heqiqətən tət-
biq edilməsinə dair miinasib təreddüdsüzlüyə nail olmaq, 

Auditor qeyri-adi vəziyyətlərdə həyata keçirilen sövdeleşmeləri diq-
qət mərkəzində saxlamalı ve sebeblərini təhlil etməlidir. Belə sövdeləş-
mələr əwəllər aşkar edilməmiş elaqedar terəflərin mövcudluğunun əla-
məti ola biler. Əlaqedar tərəflərlə əməliyyatlann seciyyəvi elamətlərinə 
aşağıdakılar aid edile bilər: 

- sövdələşmələrin qeyri-adi şərtləri, o cümleden adi işgüzar praktika-
dan köklü surətdə fərqlənən qiymətler, ödəniş qaydalan; 

- biznesin məntiqine zidd olan sövdeleşmelər; 
- teserrüfat emeliyyatlannm yerinə yetirilmesi üçün esaslı sebəbin ol-

maması; 
- əmeliyyatlann, o cümləden sövdələşmələrin adi qaydalardan fərqli 

formada rəsmileşdirilməsi, hemin əmeliyyatlarla səriştesiz işçilərin məş-
ğul olması hallan; 

- teserrüfat əmeliyyatlannın forma və mezmunu arasında ziddiyyet; 
- müəyyən müştərilərə ve ya tedarükçülərə belli olmayan səbəbler-

den üstünlükler verilməsi. Məsələn, diger müşteri ve ya tədarükçülərlə 
müqayisəde bir müşteri ile eməliyyatlara əhəmiyyətli derəcədə böyük 
üstünlük verilmesi. 

Xidmət göstərilmesi (meselen, neqliyyat ve ya idareetme xidməti), 
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təmənnasız olaraq resursların verilməsi de elaqedar təreflərdə şəxsi məna-
fe mövcudluğunun əlameti ola bilər. 

Auditor təşkilatı bütün audit yoxlaması prosesində elaqədar terəflərin 
risk amilini nezərə almahdır. Əlaqodar tərofler: 

- həqiqetən auditor proseduralarımn keçirilməsinin gedişində; 
- borclar haqqında məlumatlara baxıldıqda; 
- iri mebleğdə olan sövdələşmeler yoxlanıldıqda; 
- investisiya əməliyyatlannı əks etdirən mühasibat hesablannın yoxla-

nılmasımn gedişinde aşkar oluna bilər. 
Müəssisənin əlaqədar təreflərinin qarşılıqlı eməliyyatlan yoxlanı-

larkən auditor kifayət qədər dəlil-sübutlar elde etmelidir. Audit dəlil -
sübutlannı elde etmək üçün aşağıdakılar zeruridir: 

- mühüm sövdeləşmələri, onlann əsas şərtlərini və maliyyə aspekt-
lərini aşkar etmək məqsədilə təhlil etmək; 

- kontragentlərin əlaqədar terəfleri temsil etməsinə dair müəyyen fı-
kirler yaranıbsa, onlann mütləq yoxlanmasını temin etmək; 

- müstəqil mənbəlerden fıkrin tesdiq olunmasım tələb etmək; 
- auditorda suallar doğuran emeliyyatlann meqsədini və dİgər aspekt-

lərini iqtisadi subyektin rəhbərliyi ilə müzakirə etmək; 
- əmeliyyatlann məqsədi, şərtləri ve pul mebləğinə dair elaqedar te-

rəflərdən dəlil-sübutlar almaq; 
- məluraatlan bankirlər, hüquqşünaslar, agentlər, zəmanətçilərdən alı-

nan informasiyalarla müqayise etmək. 
Auditin gedişində əlaqəli tereflər haqqında toplanmış və təsdiq olun-

muş informasiyalar əsasında auditor onlarla apanlan əməhyyatlann müəs-
sisenin mühasibat hesabatlannda əks olunmasına, tamhğına və düzgünlü-
yünə qiymət verməlidir. Bunun üçün auditor təref-müqabillər arasmda baş 
vermiş təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlannı xarakterizə edən sintetik gös-
təricileri təhlil etməli və onlar arasında optimal əlaqəni müəyyənleşdirme-
lidir. Belə məlumatlar (informasiyalar) müəssisenin uçot-hesabat işlərində 
ve statistik hesabatlarda mövcuddur. Yoxlama-ekspertiza zamam müəssisələr-
arası eməliyyatlan təsdiq edən elaqəli informasiyalann reallığmı qiymətlən-
dirmək üçün auditor qarşılıqlı yoxlamadan da istifade edə biler. Audit yox-
lama-ekspertiza işində qarşıhqh yoxlama metodıradan müəssisələrarası 
əməliyyatlan əks etdiren uçot-hesabat gösterişlerinde ferq müeyyənləşdi-
rildikdə istifadə edilə bilər. 
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VIIFƏSİL. AUDİT YOXLAMA-EKSPERTİZA İŞLƏRİNİN 
PLANLAŞDIRILMASI 

7.1. Audit yoxlaraa-ekspertiza işlərinin planlaşdırılmasıuın mahiyyəti 

Planlaşdırma nəzərdə tutulan iş ve xidmətlərin yerinə yetirilməsinə 
dair tedbirlər sistemidir. Bir fəaliyyət növü kimi auditdə də yerinə yetirilə-
cek iş və xidmetlerin planlaşdırılması, yeni tədbirler sisteminin olması va-
cibdir. Hər bir sahenin spesifik xüsusiyyetleri olduğu kimi, auditdə də yeri-
nə yetiriləcək iş və xidmətlerin spesifik planlaşdınlması mövcuddur. İlk 
növbədə her bir sahibkara daha çox gelir əldə etmesi maraqlı olduğu kimi 
audit yoxlama-ekspertizası planlaşdınlan zaman bütün detallar, inceliklər, 
riskler nəzərə ahnmalı ve qiymetlendirilməlidir. Audit iş və xidmətlerinin 
planlaşdınlmasında əsas meqsədler - yerinə yetiriləcək iş və xidmətlərin 
hecmınin müeyyenleşdirilmesi, yoxlama-ekspertiza apanlacaq müəssisə-
nin spesifik xüsusiyyətleri nəzərə alınmaqla müvafiq yoxlama tədbirleri 
plammn hazırlanmasına dair qeydlerin apanlması, yoxlama-ekspertiza işle-
rində gözlənilən risklerin təhlili və qiymətləndirilməsi, yoxlama-ekspertiza 
işlerinə əlavə mütexəssislerin celb edilmesi mümkünlüyünün müeyyənleşdi-
rilməsinden ibarətdir. Azerbaycan Respublikasında audit yoxlama-eksperti-
za işlərinin planlaşdınlmasına dair əsas prinsipler Azerbaycan Respublikası 
Auditoriar Palatası Şurasmın 24 mart 1999-cu il tarixli 32V2 saylı qəran ilə 
tesdiq edilmiş «Auditin planlaşdınlması» milli standartında öz eksini tap-
mışdır. Həmin standartda da aşağıdakı məsələlər ön plana çekilmişdir: 
auditin planlaşdınlmasmın teyinatı və prinsipleri, auditin ilkin planlaşdınl-
masınm mezmunu, auditin ümumi plamnra ve proqramının hazırlanması 
prinsipləri, auditin ümumi planımn, proqramraın hazırlanması və tertib 
edilmesi qaydalan. Hemin standart auditin planlaşdınlmasraa dair bir sıra 
vacib məselələrin helli qaydalannı müeyyənləşdirmişdir. Hemin standarta 
uyğun olaraq audit yoxlama-ekspertiza işleri planlaşdınlan zaman yerine 
yetirilen iş ve xidmetlərin kompleksliliyi, fasiləsizliyi və optimallığı kimi 
xüsusi prinsiplər nəzərə alınmalıdır. 

Komplekslilik prinsipi yerine yetirələcek iş və xidmetlərin ilkin plan-
laşdınlmasından başlayaraq ümumi plan, proqram və diger tədbirlər plam-
nın bütün mərhəlelerinin qarşıhqlı əlaqeli olmasım nezerdə tutur. 

Audit yoxlama-ekspertiza işinin fasilesizliyi ise yoxlama-ekspertiza 
işlərinin teserrüfat subyektinm strukturuna uyğun olaraq aıdıcıl qurulması və 
onlaruı əlaqələndirilməsini ifade edir, yəni bütün sahəlerde yoxlama işi ele 
apanhnahdır ki, yekun netice fasilesiz olaraq biri-birilə əlaqələndirilə bilsin. 
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Optimalhq prinsipi iso yoxlama-ekspertiza işlərində auditor prose-
duralanmn optimal variantlannın qabaqcadan seçilməsi şərtidir. Standart 
həmçinin yoxlama-ekspertiza işlərinin planlaşdınlmasının mərhələlərini də 
müəyyənləşdirmişdir. Bu mərhələlər auditin ilkin planlaşdınlması mərhə-
ləsi, ümumi planın hazırlanması qaydaları və auditin yoxlama proqramının 
hazırlanması, yəni hansı sahələri əhatə etdiyini göstərməkdən ibarətdir. 

Ilkin planlaşdırma dedikdə, sifarişçi təşkilatla ilkin razıhğa gələne qə-
dər auditorun yoxlama-ekspertiza işlerini aparmasına dair müvafiq tədbir-
lər planının hazırlanması başa düşülür. Tebii ki, hər bir xidmət sahəsi sifa-
rişçi ile müvafiq ünsiyyət qurmazdan əwəl herain təşkilat haqqında ümu-
mi melumatlar əldə edir, onun forma və struktur-quruluşunu, idarəetme 
prinsiplərini, fəaliyyət növünü, mehsullannm çeşıdini, onlann bazarda tut-
duğu mövqeyini, istehsalın texnologiyasını, maliyyə veziyyətini, alıcılıq 
qabiliyyətini, törəmə və tabeli müessisənin mövcudluğunu öyrənir ve mü-
vafiq informasiyalar əlde edir. Bu ınformasiyalar müxtelif vasitələrlə, o 
cüınledən statistik hesabatlann öyrənilməsi, şəxsi raüşahide, rəsmi sorğu 
və diger yollarla əldə edilo bilər. 

Auditin ümumi planı «Auditin planlaşdınlması» milli standartının 
müəyyən etdiyi qaydalara əsasən hazırlanır. Bu plan yoxlanılacaq subyekt 
haqqında ilkin biliklerə və habelə auditorun apardığı analitik proseduralann 
nəticelərinə əsaslanmalıdır. Audit yoxlama-ekspertizasmm ümumi planı 
hemin standarta əlavə olan formada göstərildiyi kimi sifarişçi təşkilatın 
ünvanmı, hüquqi bazasım, audit yoxlama-ekspertizasımn əhate edilen döv-
rünü eks etdirir. Auditin başlanması və başa çatması vaxtı yoxlama-eksper-
tizasına sərf olunan adam günlərinin miqdan, auditor qrupunun rəhbərləri-
nin adı, soyadı, auditor qrupunun terkiblərinin adı, soyadı göstərilraəklə 
xüsusi qrafık tərtib edilmelidir. Bu qrafikdə planlaşdınlan işlərin növləri, 
işlərin icra müddeti, icraya dair maddi-məsul şəxs (audıtor-mütexəssis) ve 
xüsusi qeydlər göstərilmelidir. Bir qayda olaraq yoxlama-ekspertiza işləri-
nin ümumi planı auditor qrupunun rəhbəri və ya ferdi qaydada yoxlama-
ekspertizası aparan maddi-məsul şexs - auditor terəfmden tertib olunur. 

Audit yoxlama-ekspertİza işlerinin ilkin və ümumi planlaşdınlması 
auditin təşkili və yoxlanılmasram səmereliliyinə təsir eden amillərdən biri 
sayıla bilər. Bele ki, bu və ya digər müəssisə haqqında ilkin informasiya 
əldə etməden, onun spesifik xüsusiyyeti haqqında müvafiq məlumatlara 
malik olmadan, yerine yetiriləcək iş və xidmətlərin hecminin aparılma tex-
nikasım, auditor riskini qiymətləndirmek mümkün deyil, Diger tərəfden, 
ekspertiza olunacaq müessisə - sifarişçi təşkilatın uçot-hesabat işlerinin 
teşkili, daxili nəzarət sisteminin veziyyetini bilmədən, audit yoxlama iş-
Ierinin seməreli qurulması mümkün deyildir. 
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Təcrübede bir çox hallarda audit yoxlama-ekspertiza işləri planlaş-
dınlan zaman dərin analitik təhlile, etibarlı iqtisadi informasiyalara esas-
lanmadan tədbirlər plam hazırlarur. Neticədə isə auditor yoxlama pro-
sesində böyük çetinliyə meruz qahr. Bəzən isə auditorun planlaşdırma işi-
nə çox sethi yanaşması və ya bu sahəde lazımi təcrübenin olmaması, ilkin 
məlumatlan dərk etməden teserrüfat-maliyyə əməliyyatlannda mövcud 
nöqsanlan qiymətləndiraıək bacanğı zeif olduğundan, yoxlama-ekspertiza 
prosesinde, yaxud audit yoxlamasından sonra auditor böyük risklərle üzlə-
şir. Audit yoxlama-ekspertiza işləri planlaşdınlan zaman informasiyanın 
əldə edilmesi, onlann qarşıhqlı əlaqeli təhlilinin apanlması və mentiqi 
nəticə əsasında audit planlaşma sisteminin qurulması vacib meselədir. 

7.2. Audit yoxlama-ekspertiza işlerinin planlaşdırıimasına 
dair ilkin məiumatların əldə edilməsi 

Audit yoxlama-ekspertizasmın planlaşdınlması işinin səməreliliyi 
birbaşa onun eldə etdiyi ilkin informasiyalardan asılıdır. Yoxlama-eks-
pertiza İşlərinə dair əldə edilən ilkin informasiyalar zəngin, etibarlı və 
dəqiq olmalıdır. Çünki, auditin görecəyi xidmet, yaxud yerine yetirəcəyi 
işlər elde edilmiş informasiyalar esasında qurulur. Audit yoxlama-eks-
pertiza işlerinin planlaşdınlmasına dair informasiyalar bir sıra menbəler-
den elde edilə biler. Bura aiddir: müəssisənin dövlet qeydiyyatı haqqın-
da hüquqi sənədləri və müəssisenin nizamnaməsi, reklam melumatları, 
mühasibat və statistik hesabat melumatlan, sifarişçi və digər təşkilatlar-
la bağlanmış müqavileler, satış emeliyyatları, vergi orqanlannın yoxla-
ma materialları, müessisenin özü haqqmda dərc edilmiş kütlevi informa-
siyalar, hesabatlar, mülki ve arbitraj məhkəmələrinin materiallan, bank 
və digər kredit təşkilatlannın məlumatları. Əlde edilən informasiyalar 
meqsədli ve təyinatlı olmahdır, Daha doğrusu, auditor qarşısında duran 
məqsədə çatmaq üçün müvafıq informasiyalar eldə etməyə cəhd etməli-
dir. Bu informasiyalara əsasen bir sıra suallara cavab tapılmalıdır. O 
cümlədən, audit yoxlama-ekspertiza apanlacaq müessisenin istehsal-ma-
liyyə fealİyyətinin spesifık xüsusiyyetlerini və bu xüsusiyyetlere tesir 
edən amilləri müəyyənləşdirmelidir. Buraya maliyye neticələri ve onun 
dinamikası haqqında melumatlar bu maliyye neticəlerinin dinamikasında 
baş veren deyişikliklerə təsir eden amillər müəssisenin texnoloji yeni-
likləri ve onun mehsulun kemiyyətinə, keyfıyyətine təsiri derəcəsi, 
məhsul çeşidinin zenginliyi, bu çeşidin rentabellik seviyyesinə təsiri, 
məhsulun maya dəyərinə daxil edilen mesrefler və bu mesreflərin 
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dinamikası, onlann tərkibində struktur dəyişikliyin məsrəflorə təsiri aiddir. 
Müəssisənin İdarəetmə quruluşu və idarəetmə xərclərinin ümumi məsrəf-
lərə təsir dərəcəsi, müəssisənin törəmə təşküatlarla idarəetmə forması və 
onlar arasında qarşılıqlı münasibətin qurulması, təsərrüfatdaxili nəzarətin 
quruluşu, aparılma metodikası, nəticələrin icrasından, əldə olunacaq səmə-
rə, əmək haqqı sistemi və onların ıstehsal prosesinin səmərəlilİyinə təsiri 
də audit yoxlama-ekspertizasmm planlaşdınlmasında nəzərə ammahdır, 

Auditor ilkin informasiyalarm toplanılmasım yuxanda qeyd olunan bu 
və ya digər məsələnin həlli istiqamətində aparmalıdır. Belə olduqda audit 
yoxlama-ekspertizasmın nəzərdə tutulan plan-tədbirləri əsaslı və məntiqi 
olacaqdır, Bu ilkin məlumatlara əsasən auditor bir sıra prinsipial məsələ-
lərin həllində qərar vermək iqtidannda olur. Yəni auditorun nəzərdə tutu-
lan yoxlama-ekspertiza işinin yerinə yetirilməsi imkanlan müəyyənləşdiri-
İir. Digər tərəfdən auditor yoxlama-ekspertiza işlərində nə dərəcədə riskli 
olmasını qətiləşdirir və nəhayət auditor yerinə yetirəcək iş və xidmətlərin 
dəyərini, qiymətini müəyyənləşdirir. Bütün bunlardan sonra auditor yoxla-
ma-ekspertiza aparacağı müəssisə (sifarişçi) ilə iş və xidmotlər haqqmda 
müvafiq müqavilə bağlamaq qəranna gələ bİlər. Əks halda auditor yox-
lama-ekspertiza işlərindən imtina etməli və onu əsaslandırmah, sifarişçi 
təşkilatı iso bu haqda rəsmi məlumatlandırmalıdır. 

7.3. Audit yoxlama strategiyasının seçilməsində ilkin 
məlumatların təhlili 

Audit yoxlama strategiyasının seçİlməsində maliyyə hesabatlannın 
analitik təhlil edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, təsərrüfat-
maliyyə fəaliyyəti üzrə baş vermiş əməliyyatların nəticələri öz əksini sİn-
tetik göstəricilər formasında maliyyə hesablarında tapır. Auditor təsərrü-
fat-maliyyə fəaliyyətinİ ekspertiza etmək, yoxlamaq və obyektiv qiymət-
ləndirmək üçün müəssisənin fəaliyyət istiqamətini bilməlı, spesifık xüsu-
siyyətlərini öyrənməli, yoxlama strategiyasını qurmalıdır, Bazar iqtisadıy-
yatı münasibətləri şəraitində müəssisə öz fəalİyyət formasım seçməkdə 
sərbəstdir. O, bir və bir neçə fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilər. Lakin bu 
fəaliyyət növlərinin içərisində əsas apancı fəaliyyot növü olmahdır. 
Maliyyə nəticələri də həmin fəaliyyət növünün üzərində qurulur. Ona 
görə də auditor yoxlama aparmamışdan əwəl həmin müəssisənin ma-
liyyə hesabatları haqqında məlumatlı olmahdır. Auditor həmçinin hansı 
həcmdə maliyyə sənədlerinin ekspertiza edilecəyini qabaqcadan bilmeli-
dir. Təcrübədə elə hallara rast gəlmek olur ki, ilkin analıtik təhlil neticə-
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sinde müəssisənin fealiyyətində pozuntulann olması haqqında fikir forma-
laşır və bu fikir əksər halda yoxlama praktikasmda təsdiqlənir. Ona görə de 
təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin yoxlanması zamanı ilk növbədə analitik 
təhlil apanlmalı, əməliyyatlar qruplaşdınlmah, təserrüfatlann spesifik xü-
susiyyətləri nezəre almmaqla müvafiq üsullar seçilməli, iqtİsadi melu-
matlar xarakterize olunmalı və bundan sonra yoxlama üçün auditor qəran 
qəbul edilməlidir. Maliyye hesabatlannın təhlil olunması və audit yoxlama 
strategiyasmın seçilməsinə 3 esas istiqamətdən - müəssisənin reqabet qa-
biliyyətinin veziyyəti, maliyyə-iqtisadi potensialı və fəaliyyət strategiyası 
baxımından yanaşüması vacibdir. Eyni zamanda auditor yoxlama aparma-
mışdan qabaq yoxlayacağı müəssise haqqında müvafıq məlumatlara malik 
olmalıdır, Yoxlama-tədqiqat üsullannın seçilməsi üçün mühasibat və 
maliyyə hesablannın analitik təhlil olunması, müəssisənin balansmm tam 
açılmış şəkilde oxunulması, maliyyə nəticelerinin öyrenilmesi və yekun 
nətice çıxanlması vacibdir. 

Auditor maliyye hesablan üzrə rəqəmləri tehlil etmemİşdən qabaq 
birinci novbede müessisenin 1 saylı hesabı olan balansın və onun xərc 
maddelərinin iqtisadi məzmununu xarakterize etmelidir. Müessisənin ba-
lansı 2 hissədən ibaretdir. Bunlar aktiv və passiv hisselerdir. Müessisə fəa-
liyyet göstərdikcə teserrüfat əməhyyatlannm nəticeleri öz eksini balansda 
tapır. Ona görə də balansın strukturunda baş verən deyişikliklər təhlil edil-
məlidir, 

Müəssisenin balansında onun nağd vəsaitləri və onlann əmeləgelmə 
menbələri aşağıdakı 3 bölmə üzrə qruplaşdınlır: 

Aktivin birinci böiməsinə esas vəsaitlər və sair dövriyyədenkənar ak-
tivler daxildir. Bura əsas vesaitlər, uzunmüddətli maliyye qoyuluşlan, başa 
çatmamış tikinti kapitalı, müessisenin tesisçiləri ilə hesablaşmalar, icarəçi-
lerlə hesablaşmalar və sair aiddir. 

İkinci böbnəyə ehtiyatlar və mesarifler aiddir. Həmin bölmeye bit-
məmiş istehsal, hazn* məhsul, ticarət elavesi daxildir. 

Üçüncü böiməyə pul vəsaitləri, hesablaşmalar ve sair aktivler daxildir. 
Burada alınmış veksellər üzrə hesablaşmalar, büdce ile hesablaşma-

lar, yüklənmiş mallar və sair hesablaşmalar Öz eksini tapır. 
Balansın passiv hissesi isə iki bölmeden ibarətdir: birinci bölmede 

xüsusi vəsaitlerin mənbələri, ikinci bölməde hesablaşmalar və sair passiv-
lər əks etdirilir. 

Indi isə balansın bölməlerini ayn-aynlıqda nezərden keçirək və xa-
rakterizə edək. 

Əsas vəsaitiər və sair dövriyyədenkenar aktivlər bölməsine, birinci 
növbədə, əsas vəsaitler daxüdir. Burada əsas vesaitlər ük dəyərle əks etdirilir. 
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Bu bölmədə əsas vesaİtlerin köhnelməsi de Öz əksini tapır. Burada tehlil 
zamam hesabat dövründe əsas vesaitlerin ilk dəyəri və qalıq deyeri üzre 
kənarlaşmalan müəyyen etmək olar. Eyni zamanda, balansda öz əksini 
tapan köhnəlmə üzrə kənarlaşmaian müeyyen etmek üçün şəraıt yaranır. 
Bu bölmeye qeyri-maddi aktivler də daxildir. Qeyri-maddi aktivlər de üç 
qiymətle, yəni İlk dəyərlə, onlann köhnehnəsi və qalıq deyəri ilə öz eksini 
tapır. Bu göstericilər üzre kənarlaşmanın səbəbini təhlil etmək ve ümumi 
şekilde qeyri-maddi aktivlərin vəziyyətini öyrənmək olar. 

Həmin bölmedə quraşdınlası avadanhqlar da eks etdirilir. Qeyd etdi-
yimiz balans maddesi üzrə də kənarlaşmanı müəyyen etmək, yəni ılin əv-
vəline ve sonuna vəziyyətini öyrənmək vacibdir. Burada kənarlaşma ava-
danlıqlann alınması ve onlann quraşdınlması ilə əlaqədardır. Bölmedə 
həmçinin başa çatdınlmayan kapital qoyuluşlan da eks etdirilir. Balansın 
bu maddesini yoxladıqda kapital qoyuluşunun veziyyəti, obyektlerin istis-
mara verilməsi ve digər məselələr nəzərə alınmalıdır. Balansın aktiv hisse-
sinin birinci bölmesinde uzunmüddetli maliyyə qoyuluşlan da göstərilir. 
Bu balans maddəsi uzunmüddetli maliyye qoyuluşlan ile əlaqedar olan 
amiller üzrə nəzərdən keçirilməlidir. Birinci bölmədə tesisçilerlə hesablaş-
malar öz eksini tapır. Ola biler ki, təsisçilərlə hesabat dövrü erzində bir 
neçə eməliyyat baş vermişdir. Həmin emeliyyatiara qiymet vermek üçün 
balansm həmin maddesi nəzerdən keçirilmelidir. 

Birinci bölməyə yekun vurduqda ilin əweline olan vəziyyət ilin so-
nuna olan veziyyetle müqayise edilmeli və diqqeti celb eden meseleler 
auditorun qeydiyyatında öz əksini tapmahdır. 

Balansın aktiv hissəsinin ikinci bölmesində ehtiyatlar və məsariflər 
eks etdirilir. Burada birinci növbede İstehsal ehtiyatlan öz eksini tapır. İs-
tehsal ehtiyatlan hesabat dövrü erzinde həm arta, hem de azala bilər. Onla-
nn artması yeni ehtiyatlann müəssisəyə daxil olması ilə elaqədar olur. İs-
tehsal ehtiyatlan daxil olan kimi onlar istehsal prosesino cəlb edilirlər. Bu 
iki göstəricinin müqayisesi müeyyən nəticəyə gəlmeye imkan verir. 

Həmin bölmedə böyümekdə ve kökeİmekde olan mal-qara da eks et-
dirilir. Hemin maddəde ilin ewelinə və sonuna kənarlaşma müşahidə edi-
lərsə, onun sebebi öyrenilməlidir. Balansın aktiv hissəsinin ikinci bölmə-
sində hemçinin azqiymetli və tezköhnelen eşyalar göstərilir. Bunlar ba-
lansda qalıq dəyərində öz əksini tapır, Eynİ zamanda bu bölmede azqiy-
metli ve tezköhnəlen əşyalann köhnelmesi de əks etdirilir. Demeli, ilk də-
yərdən köhnəlme üzre məbleğ çıxılarsa, nəticə qahq dəyərinə bərabər ol-
malıdır. 
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Müəssisəniıı bitməmiş istehsalı da balansın ikinci bölməsində əks et-
dirilir. Balans maddəsinin bu bissəsində kənarlaşma baş verdikdə onun 
səbəbi öyrənilməlidir. Yalnız səbəbi öyrənildikdən sonra bitməmiş istehsa-
lın vəziyyətinə qiymət vermək olar, Balansın aktiv hissəsinin ikinci bölmə-
sində gələcək dövrün xərcləri də əks etdirilir. Gələcək dövrün xərcləri bir 
növ nizamlayıcı xarakter daşıyu:. Çünki, müəyyən xərclər birbaşa istehsala 
daxil edilə biimir. Ona görə ki, onlar gələcək əməliyyatlarla bağlıdır. Bu 
balans maddəsi xərclərin nizamlanmasına xidmət göstərir. Balansm bu böl-
məsındə hazır məhsul da öz əksinİ tapır. Hesabat dövründə balansm bu 
maddəsi artırsa, bunun müəyyən səbəbləri vardır. Məsələn, balans maddə-
si aıtırsa, bu, məhsul İstehsalmın plana qarşı artması ilə əlaqədardır, Bun-
dan başqa, balans maddəsində qalıqlann artmasına inflyasiya da təsir gös-
tərir. Balansın bu maddəsi artarsa, deməli, müəssisə müxtəlif səbəblərə 
görə öz məhsulunu sata bilmir. Balansın bu maddəsinin azalması da bir sıra 
səbəblərlə bağhdır, Əgər məhsul İstehsalı azalırsa, onun ilkin satışı normal 
vəziyyətdə davam edirsə, hazır məhsulun deyəri azalmahdır. Bölmədə 
ticarət elavesi de aynca olaraq eks etdirilir. Həmin əlavələr də müxtelif 
sebəbləre görə deyişe bilər. Alınmış material qiymətlİləri üzrə əlavə dəyər 
vergisi də balansm bu bölməsinde eks etdirilir. Burada əlavə dəyər vergisi 
alınmış material qiymətliləri üzrə müeyyen edİlir. Bölmenin sonuncu ba-
lans maddəsi sair ehtiyatlar və mesariflərden ibarətdir. Yuxarıda əks et-
dirilən balans maddelerində öz eksinİ tapa bilmeyən sair İstehsal ehtiyatlan 
ve məsariflər bu maddədə göstərilir. 

Beləliklə, bu bölməye iimumi şəkildə qiymet verməkle, ayn-ayn 
balans maddələrinin dəyişmesini öyrənmək olar. 

Balansm aktiv hissəsinin üçüncü bölməsi pul vəsaitleri, hesablaşmalar 
və sair aktivlərdir. Bölmədə birinci olaraq yüklənmiş mallann dəyəri əks 
etdirilir. Bu balans maddəsi üzrə hesabat dövrü ərzində məbləğ artarsa, 
bunu müsbət qiymetləndirmək olmaz. Eyni zamanda, təhlİl aparmadan 
məbləğin çoxalmasma görə də onu mənfİ hal hesab etmək düzgün deyildir. 
Bu bölmədə debitorlarla hesablaşmalar da əks etdirilir. Bu zaman debitor-
lann istiqaməti nezərə alınır. Bele ki, mallara, iş və xidmətlerə göre debi-
torlann artması müsbət hal deyil. Çünki, istər işə, istərsə də xidmətə görə 
debitor yaranıbsa, o, vaxtında ödənilmelidir, Bu bölmədə alınmış veksellər 
üzre də debitorlar öz əksini tapır, Vekseller üzre məbləğin dəyişmesinin 
səbəbi öyrənilməli və veziyyət qiymətləndirilməlidir. 

Balansm bu bölməsində büdcə ilə hesablaşmalarla yanaşı, sair debi-
torlar da göstərilir. Müəssisə öz fealiyyətində müxtelif teşkilatlarla əlaqə-
de olur. Bu elaqelər debitor hesabı ilə nizamlanır. Malsatan ve podratçılara 
verilmiş avanslar da hemin bölməde əks etdirilir. Bu balans maddəsinin 
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kenarlaşması keskin xarakter daşıyarsa, onun sebebi öyrenilməlidir. Daha 
doğrusu, balansın bu maddəsi malsatan və podratçılara verilmiş avanslar 
üzerinde nezaret funksiyasmı daşıyır. 

Təhlİl zamanı diqqeti cəlb eden balans maddələrindən biri de pul və-
saitləridir. Pul vesaitlərİ balansın üçüncü bölməsinde eks etdirilir ve aşağı-
dakı qruplara bölünür: 

- kassa (xezinə); 
- hesablaşma hesabı; 
- valyuta hesabı; 
- sair pul vəsaitləri. 
Xerc maddələrinin ayrı-aynlıqda balansda əks etdirilməsi vəziyyete 

operativ surətde nezaret etmək imkanı yaradır. Bu balans maddələri üzre 
kənarlaşmalar dərhal öyrənilmelidir. Müəssise teserrüfat ilini zererle başa 
vunırsa, hesabat ilində də bu, zərər kimi balans maddesinde gosterilir. 

Beləlikle, balansın aktivi yuxanda sadaladığımız balans maddelə-
rinden ibaret olaraq eməliyyatlan xarakterizə edir, 

Balansın passivine gəldikdə, o, iki hisseden ibaretdir. Birinci bölmə 
xüsusi vesaitlərin menbəleri hesab edilir. Bura aşağıdakılar daxildir: 

Nizamnamo kapitalı - həmin bölmede dövlet müessisələri üzrə xüsusi 
dövriyye vəsaitləri öz əksini tapır. Nizamnamo fondu üzre xüsusi dövriyyə 
vəsaitini müəyyən etmək üçün bu balans maddəsinin üzərinə esas fond-
lann köhnelmesi elave ediür, sonra ise esas vəsaitlərin ilk dəyeri hemin 
məbləğdən çıxılır. Bölmede elave kapital, ehtiyat kapitah, yığım fondlan, 
sosial sfera fondlan, keçmiş illerdə bolüşdürülmeraiş menfeət də öz əksini 
tapır. Hemin maddəlerdən elave, bu bölməde meqsedli maliyyəleşmelər 
də eks etdirilir. Meqsedli maliyyeleşmələT müeyyən tedbirlerin həyata ke-
çirilməsi üçün verilir. Burada kənarlaşma iki amil üzre baş verə bilər: bi-
rincİsi, yeni maliyye vəsaitinin alınması, ikincisi ise menbə hesabına xerc-
lenən vəsaitlərin silinməsi. 

Balansın passivinin birinci bölmesində həmçinin icarə öhdelikleri ile 
yanaşı mənfəət də öz əksini tapır. Burada menfeət aşağıdakı hİssələre 
bölünür: 

- hesabat ili dövründə yaranan mənfeet; 
- hesabat ilinde bölüşdürülraemiş menfeet; 
- istifadə edilmiş menfəet. 

Balansm passivinin ikinci bölmesinde hesablaşmalar və sair passivlər 
eks etdirilir. Bura uzunmüddətli bank kreditləri, uzunmüddətli borclar, 
qısamüddetli bank kreditleri, işçiler üçün bank kreditləri, qısamüddetli 
borclar daxildir. Hemin bölmode eyni zamanda kreditorlarla hesablaşmalar 
da eks etdirilir. Bunlar aşağıdakı qruplara bölünür: 
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- mallara, iş və xİdmətlərə görə hesablaşmalar; 
- verilmiş veksellər üzrə hesablaşmalar; 
- əmək ödənişləri üzrə hesablaşmalar; 
- sosial sığorta və təminat üzrə hesabiaşmalar; 
- əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar; 
- törəmə müəssisələrlə hesablaşmalar; 
- büdcədənkənar ödənişlər; 
- büdce ile hesablaşmalar; 
- sair kreditorlar. 
Müşahidələr göstərir ki, balansın hər xərc maddəsinin özünəməxsus 

iqtisadi məzmunu vardır. Məzmuna uyğun olaraq bu balans maddələrinde 
kənarlaşma baş verərsə, o, auditor terəfindən ətraflı öyrenilməlidir. Bu 
bölmədə, hemçinin alıcı ve sifarişçilerdən almmış avanslar, tesisçilerle 
hesablaşmalar, geləcək dövrün gəlirləri, qarşıdakı xərclər və Ödəmələr 
üçün ehtiyatlar, şübhəli borclar üçün ehtiyatlar, sair qısamüddətli passivlər 
əks edilir, GÖründüyü kimi, müəssisənin fəaliyyəti ilə bağh olan əsas 
məsələlər həmin bölmədə öz əksini tapır. Belə bir təhliİden sonra balansm 
maddeİəri üzrə aktiv öz menbəyi ilə, yenİ passivle müqayisə edilə bilər. 
Bunlan aşağıdakı istiqamətdə nezərdən keçirmək olar: 

Birinci növbədə, əsas vəsaitiərin dəyeri diqqəti celb etməlidir. Mə-
lumdur ki, əsas fondlann mənbəyi nizamnamə fondu hesab edilir. Bu iki 
balans maddəsi əlaqəli olduğu üçün onlar eyni vaxtda, yəni paralel olaraq 
yoxlanılmalıdır. Əsas gostəricilərdən biri də raənfeət göstəricisidir. Bir 
qayda oiaraq balansda həm mənfəət əks etdirilir, hem də onun istifadesi 
gösterilir. Balansda həm kreditorlar, hem də debitorlar əks etdirilir. Bu da 
müəssisənin həmin sahədəki fəaliyyətinə qiymət vermək üçün imkan yara-
dır, yəni kreditor artdıqda, müəssisənin ödəniş qabiliyyətinin aşağı səvıy-
yədə olması haqqında rəy yaradır. Debitor artdıqda ise bu, alıcı teşkilatlann 
maiiyyə veziyyetİ barede təsəwür yaradır. 

Digər balans maddələrinə də məntiqi və yaradıcı surətdə yanaşmaq 
lazımdır. Audit yoxiamasında balansın real xarakter daşıması diqqətİ celb 
etməlidir. Burada esas meqsed uçotda teserrüfat əməliyyatlannın düzgün 
əks etdirilməsidir. Bunlara müasir uçot metodumın məsarifler üzre tetbiq 
edilməsi, inventarlaşmanm keyfiyyətli və vaxtmda keçirilməsi, balans 
maddələrinin düzgün qiymətlendirilməsi, cari uçotun balans maddelerine 
uyğun gəlməsi aiddir. Balansın düzgünlüyünün təmin edilməsi cari uçotun 
təşkilindən də asılıdır. 
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Balansın realhğım təmin etmək üçün məsariflərin konkret olaraq mü-
vafiq obyektlərə aid edilməsi mühüm əhəmıyyət kəsb edir. Mesariflərin 
bölüşdüriilməsinde müeyyən kənarlaşmaya yol verilmesi maya dəyərinin, 
rentabelliyin təhrif edilməsinə sebəb olur. Əksər hallarda bitaıemiş istehsal 
üzre mesariflərin düzgün bölüşdürülmeməsi göstəricilerin düzgünlüyünü 
təmin edə bilmir. Ona görə də audit yoxlamasında maliyyə hesabatları eks-
pertiza edilməmişden əwel qeyd etdiyimiz prinsiplər nəzərə alınmalı, diq-
qətdən keçirilməli və audit yaddaşı bir daha möhkemləndirilməlidir. Bun-
dan sonra müessisenin balansımn analitik tehlili apanlmalıdır ve audit-yox-
Iama strategiyası seçilməhdir. Daha doğrusu, müəssisenin cari dovrdo uçot-
hesabat melumatlannm ilkin analitik təhlili audit yoxlama-ekspertizasının 
hansı istiqamətdə qurulmasım proqnozlaşdırmah, kənarlaşmalarm təsdiqi 
isə yoxlama materialında öz əksini tapmalıdır. Yoxlama materiallannın 
mərkəzində müəssisənin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilmesi durma-
lıdır. Bütün əməliyyatlar mənfəət və onun emələ gəlməsi, mənfəotin isti-
fade məsələsinə bağlanmalıdn. 

7.4. Audit yoxlama-ekspertiza işləri üzre 
plan - proqramın tərtib edilmesi 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərinin planlaşdınlmasmm son mərhelesi 
yoxlama-ekspertiza işlərinin apanlmasma dair müvafiq proqramın tertib 
edilmesidir. Audit yoxlama-ekspertizasının plan-proqramı sifarişçinin ilkin 
iqtisadi informasiyalanmn analitik təhhü əsasmda tərtib olunmuş hərəket 
tedbiridir. Yeni auditor qəti əmin olmalıdır ki, sifarişçi ilə razılaşma esa-
sında yoxlama-ekspertiza işini haradan başlayıb ve harada qurtarmalıdır. 
Bu plan-proqram audit yoxlama-ekspertiza işlərində hansı məsələlərin 
ehate olunmasmın kompleks planı olmaqla, ayn-ayn məsələlərə yanaşma 
metodikasını, senedlerin öyrenilme texnikasını, onlann qarşılıqlı əlaqəsi 
və yekun nəticənin çıxanlmasınm ilkİn hipotezı hesab olunur. Ona göre də 
audit yoxlama-ekspertıza proqramı audit planlaşmasımn tərkib hissəsi 
olmaqla, audit-prosedur qaydalanm nizamlayan ve onu praktiki realize 
eden seneddir. O, bir növ audit yoxlama-ekspertizasınm təlimat senedi ro-
lunu oynamaqla işin semereli təşkiline xidmət edir. Həmin proqramda 
ekspertiza olunacaq tesərrüfat-maliyye eməlİyyatlannm ardıcıllığı müey-
yənleşdirilmeli, bu əməliyyatlann öyrenilmesi, onlara yanaşma metodikası 
seçilmelidir. Proqramda, hemçinin ayn-ayn sahelerin spesifık xüsusiy-
yətləri nezere alınmaqla, onlarrn yoxlanılmasmda hansı üsullardan istıfade 
olunması öz əksini tapa biler. Audit yoxlama-ekspertizasma dair tərtib 
olunmuş proqram audit keçiriləcək təsərrüfat subyektinin istehsal xarak-
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terindən asılı olaraq kompleks şeklinde öz eksini tapmalıdır. Ayrı-ayn sa-
hələrin tematik yoxlanılmasına dair tematik proqramlarda isə bir sahə üzrə 
təserrüfat əməliyyatlan eks ohramalıdır. Bütün hallarda tematik yoxlama 
proqramı ümumi audit yoxlama-ekspertizasımn yoxlama proqramının 
terkib hİssəsi sayılır və ümumi proqramm əsas məqsədlərinin icrasma yÖ-
nəldilir. Auditor yoxlama-ekspertizamn gedişatı zamanı proqramda nəzər-
də tutulmayan hallarla rastlaşarsa, onlan nezarətdən keçirerək ewəlcədən 
tertib edilmiş proqrama daxil etməlidir. Audit yoxlama-ekspertizasına dair 
tərtib edilmiş proqramın bir növü test xarakteri daşımaqla, audit pro-
seduruna nəzarət etmək və bütövlükdə audit olunan subyektin təsərrüfat-
maliyyə əməliyyatının hamısmı tədqiqata cəlb etmək məqsədini daşıyır. 
Audit yoxlama-ekspertizasına dair tərtib olunan proqramın təxmini forması 
aşağıdakı kimi müəyyənleşdirilir: 

Audit yoxlama-ekspertizasına dair proqram 

Sifarişçi təsərrüfat subyektİnin adı və ünvanı; 
Auditin əhatə etdiyi dövr; 
Auditin başlanması və tamamlanması; 
Auditor qrupunun rəhbəri; 
Auditor qrupunun tərkibi. 

Sıra 
sayı 

Tədqiq olu-
nan sahələr, 

məsələlər 

Audit 
keçirüən 

dövr 
İcrası 

Auditdə istifa-
də olunan 

üsullar 
və metodlar 

Qeyd 

1 2 3 4 5 6 

Auditor qrupunun rəhbəri 
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v n i FƏSİL. AUDİTİN DƏLİL-SÜBUTLARI 

8.1. Auditin dəlil - sübutlannın mahiyyəti, növləri və 
əldə edilməsi mənbələri 

Auditin dəlü-sübutlaıı dedikdə, təserrüfat-maliyyə əmeliyyatlarınm audit 
yoxlama-ekspertizası nəticəsinde uçot-hesabat işlerinde müeyyen edilmiş 
nöqsanlar, kənarlaşmalar, çatışmamazlıqlar, qanun pozuntuları, digər daha 
ciddi faktlan təsdiq və sübuta yetirən sənedler və melumatlar nəzərde tu-
tulur. 

Bu delil-sübutlar xarakterinə, mahiyyetine, teyinatına göre qruplaşdın-
la bilər. Uçot-hesabat işlerində yol verilmiş nöqsanlar ve çatışmamazlıqlar 
maddi mənimsəmə xarakteri daşımırsa, onlar sadecə nöqsan ve kenarlaşma 
kimi qiymetləndirile bilər. Bunun üçün auditor yoxlama-nəticə arayışında 
müvafiq qeydlər etmeklə, yol verilmiş nöqsanlann məzmununun qısa şer-
hinİ vermeli və onun hansı normativ hüquqi aktlann tələblərinə uyğun ol-
mamasmı gösterməlidir. Bele hallar yoxlamlan təsərrüfat subyektində küt-
ləvi xarakter daşıyırsa, auditor onlan mezmununa görə qruplaşdmııalı ve 
sadəce olaraq bir neçe misal göstennekle bu nöqsanlan xüsusi reyestr ter-
tib edib yekun arayışına elavə edə bUər. Audit yoxlama-ekspertizası netice-
sinde qanunverici və normativ hüquqi aktlara zidd teserrüfat emeliyyatlan 
aşkar edilerse, İlk növbede auditor bu əməliyyatlann Azərbaycan Respub-
likasının hansı qanunverici və normativ aktlanna zidd olmasını konkret ola-
raq qeyd etmelidir. Hemçinin tesərrüfat əmeliyyatım şerh etməlİ ve nətice-
də vurulmuş ziyanın, yaxud qeyri-qanuni gəlirin həcmini müəyyənləşdir-
melidir. Sonra ise auditor ziyanın tesdiqi üçün lazımi delil-sübut eldə et-
melİdir, Əger audit yoxlama-ekspertizası nəticəsinde yoxlamlan təserrüfat 
subyektinin təsəırüfat-maliyyə əməliyyatmda menimsəmə hallan aşkar 
edilərse, onlann təsdiqi üçün ilkin sənədlər - dəlil-sübutlar olmalıdtr. 

Auditorun dəlil-sübutlanmn geniş mezmunlu açılışı Azerbaycan Res-
publikasmm Auditorlar Palatası Şurasmın 18 dekabr 1997-ci il tarixli 16/la 
saylı qeran ilə təsdiq edilmiş «Auditor sübutu» adlı milli standartda şerh 
edilmişdİr. Bu standarta görə auditor delil-sübutları 2 istiqametdən eldə 
edilə bilər: 

• audit yoxlama-ekspertizası apanlan müessisenin özünden; 
• yoxlamlan təsərrüfat subyektinin elaqeli teşkilatlanndan və ya fiziki 

şexslerdən. 
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Auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparaıı zaman təsərrüfat-maliyye 
fəaliyyetmde nöqsan və qanun pozuntulan aşkar etdikdə müəssisəde apa-
nlan əmeliyyatlar qapalı təsərrüfat eməliyyatlan olubsa, təbii ki, belə nöq-
sanlann təsdiqi üçün tesərrüfat subyektinin məlumatlan, ilkin sənedleri 
kifayetdir. Audit yoxlama-ekspertizası zamam müəyyənləşdirilmiş çatış-
mamazhqlar ve nöqsanlar kənar teşkilatlarla, sifarişçi təşkilatlarla əlaqe-
lidirse, bu zaman yoxlama-ekspertiza nəticəsinde aşkar olunmuş çatışma-
mazhqlann, nöqsanlann təsdiqi üçün təsərrüfat subyektinin elaqeli teşkilat-
lanndan dəlil-sübutlar əldə edilməlidir. «Auditor sübutu» milli audit stan-
dartına görə, auditor dəlil-sübutu mahiyyetine göre yazılı, şifahi ve faktiki 
növləre bölünür. Bir qayda olaraq yazılı delil-sübutlar sənedli dəlil-sübut-
lar hesab edilir. Qeyd etdiyimiz kimi, bu daha ciddi auditor delil-sübutu 
sayılır. Bele delil-sübutlara audit yoxlama-ekspertizasuıda ciddi qanun po-
zuntulan və monimsəmə hallan aşkar edilen zaman ehtiyac duyulur. 

Şifahi sübutlar audit yoxlama-ekspertizası nəticəsinde uçot-hesabat iş-
lərinde aşkar olunmuş kənarlaşmalara şamil edİlir, Auditor yoxlama arayı-
şında bu kimi hallann şerhini verməkle kifayetləne bilər. 

Faktiki sübutlar öz mahiyyetine göre deyişken olduğu üçün uçot-hesabat 
işlerinin müəyyən tarixə qahqlan və hesabat dövrünə iqtisadi göstəricilərin 
reqemlerle şerhidir. Hemin standarta göre auditor dəlil-sübutu əlde etmək 
üçün müvafiq prosedur eməliyyatlar aparmalıdn:. Bele ki, yoxlama-eksper-
tiza apanlan müəssisədə uçot-hesabat işierinin seviyyəsini qiymətlendir-
mək üçün auditorun müvafiq testlerdən istifade etmesi məqsedeuyğundur. 
Yeni auditor uçotun və maliyyə hesabatlannm beynəlxalq standartlaıına 
uyğun olaraq əwəlcedən tertib etdiyi suallara, yoxlamlan müessisenin 
uçot-hesabat işlərinin faktiki veziyyetinə dair cavablar tapmalıdır, 

Uçot-hesabat işlərinde yol verilmiş tehriflerin qiymetləndirilmesi ve 
bu təhrifləri sübuta yetirmek üçün auditorun altemativ mühasibat yazılışlan 
(müxabireləşməleri) tertib etmesi nəticesində yekun qərar çıxarması va-
cibdir. Auditor yoxlama-ekspertiza apanlan müəssisənin ayn-ayn təsərrü-
fat eməliyyatlannda yol verilmiş nöqsan və çatışmamazlıqlann xarakterinə 
görə delil ve sübutlann diger formalanndan da istifadə ede biler. Auditor 
müəssisenin mal-material qalıqlanınn seçmə üsulu ile yoxlanılması neticə-
sinde aşkar olıman çatışmamazhğı deqiqleşdirmek və qiymetlendirmek üçün 
mal-material qalıqlan üzrə inventarlaşma üsulundan istifade etməlidir. 
Müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun kəmiyyət və keyfıyyetinde müeyyən 
çatışmamazhq varsa, bu zaman laboratoriya anahzinden və yaxud müte-
xessis reyinden istifadə olunması vacibdir. Müəssisenin debitor və kreditor 
əmeliyyatlannda malsatan və podrattçılarla hesablaşmalarda müeyyən çatış-
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mamazlıqlar aşkar edilərsə, bu çatışmamazlıqlanıı, nöqsanlann təsdiqi iiçün 
qarşıhqlı üzləşmə aktından İstifadə olunması vacibdir. 

Audit yoxlama-ekspertizası nəticəsində müəssisənin təserrüfat-maliy-
ye fealiyyetini xarakterizə edən iqtisadi göstericilerde ciddi fərqler aşkar 
edilersə ve bu fərqlerin maliyyə neticelerinə esaslı təsir göstermesi ehti-
malı olan zaman auditorun yoxlamlan dövr üçün alteraativ mühasİbat ba-
lansını tərtib etmesi zeruridir. Həmin dövr üçün baş vermiş təserrüfat-ma-
liyyə əmeliyyatları başdan-başa inventarlaşma edilib, yeniden dövriyye 
cədvəlləri tərtib olunmahdır. 

Auditin dəlil-sübutlannda sade hesablama, müşahidə, rəsmi sorğu üsul-
larından da istifadə etmek mümkündür. Bütün hallarda audit yoxlama-eks-
pertiza nəticəsində müeyyənleşdirilen çatışmamazhqlar və kənarlaşmalar 
bu ve ya digər formada tesdiq edilmelidir. 

Yuxanda qeyd olunanlann daha dəqiq, daha geniş şərhi bu standarta 
əlave olaraq Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 16 iyul 
2002-ci il tarixli 98V2 saylı qəran ilə «Auditor sübutlan - xüsusi maddelərə 
elavə baxılmasi)) adlı standartmda öz əksini tapmışdır. Bele standarta zeru-
rət bu sahəde mövcud beynəlxalq standartlann teleblərindən ireli gəlir. 
«Auditor sübutlan-xüsusi maddəlerə əlave baxılması» adlı standartm esas 
meqsedi malİyyə hesabatlanmn ayn-ayn xüsusi məbleğleri və diger məsə-
lelərde elavə məlumatlann, əlavə sübutlann eldə edilməsİne xİdmet et-
mekdir. Burada esas etibarilə debitor və kreditor borclan, məhkemə işleri, 
iddialan haqqında sorğu qaydalan, uzunmüddetli investisiyalann dəyərinin 
qiymetlendirilməsi və onlann açıqlanması qaydalan öz eksini tapmışdır. 

8.2, Auditin dəlil-sübutiarmda daxili auditin yekun nəticələrindən 
istifadə edilməsi 

Məlumdur ki, auditin dəlil-sübutlannda bir çox vasitələrdən istifadə 
edilir. Her hansı bir sübut konkret faktlara və sənədlere əsaslanmalıdır. Da-
xili auditin yekunlanndan da auditin delil- sübutlannda esaslı vasitə kimi 
istifadə oluna bılər. Bu, hər şeydən ewel onunla izah olunur ki, daxili audit 
teserrüfatdaxili nəzarət sisteminin vəziyyetini müəyyenləşdirir. O, müessi-
sənin uçot-hesabat işlərinin apanlma qaydalanna emel edilməsine nəzaret 
edən bir sistemdir. Daxili audit təsenüfatdaxili bölmələr arasında resursla-
nn səmərəli istİfadə edilmesini qiymətlendiren operativ idareetme funksi-
yasını yerinə yetirir. Daxili audit həmçinin təsərrüfat daxilində istehsalm 
təşkili, istehsal prosesine nəzaret, tesərrüfat eməliyyatlannm sənədləşdiril-
məsi vəziyyətini qiymətlendiren bir idareetmə elementi olmaqla müəssise-
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niıı, onun rəhbərinin və yaxud sahibkann mənafeyinə xidmət edir. Təsər-
rüfatdaxili audit müəssisənin bütövlükdə səmərəliliyinin yükseldilməsinə 
xidmət edir. Bir qayda olaraq təsərrüfatdaxili audit müəssisənin spesifik 
xüsusiyyətlərini nəzəre almaqla, onun istehsal prosesinin ahengdar təşkili-
nə təsir edir ve idareetmənin müvafiq fiınksiyalannı yerinə yetirir. Yəni 
onun vezifəsi rehberliyin qebul etdiyi qerar və serencamlann həmin müəs-
sisenin şöbə ve bölmələrində yerinə yetirilməsİ veziyyəti haqqmda lazımi 
informasiyanı təmin etmekdən ibarətdir. Ona görə do daxili auditin yerinə 
yetirdiyi iş və xidmetlərden zəngin informasiya toplana bilər və bu xarici 
audit üçün yararlı ola biler. Bu zaman audit yoxlama-ekspertiza işlerinde 
daxili auditin nəticelorindən auditor delil-sübut kimİ istifade edə bilər. De-
İİI və sübutlar əsas etibarı ilə tesərrüfatdaxili nəzarət sisteminin səviyyesi-
nin qiymetləndirilmesinde semereli vasitə rolunu oynayır. Bele ki, təsərrü-
fatdaxili audit vasitesile mütəmadi olaraq operativ qaydada bölmə və şöbə-
lərdə serbest fealiyyet göstəren, hüquqi statusa malik olan töremə müessi-
sələrdə monitorinqlər keçirilir ve onun nəticələri barədə rehbərhyə lazımi 
məlumatlar verilir. 

Keçirilən monitorinqlərin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsində bir çox 
kenarlaşmalar tesərrüfat eməliyyatlan üzrə nöqsanlar, uçot-hesabat işlerin-
də yol verilmiş nöqsanlar, tehrifler, qanundan kənarlaşmalar öz əksini ta-
pır. Əger qeyd olunan hallar təsərrüfatdaxili auditin nəticelərinde müte-
madi olaraq tokrarlamrsa ve onun aradan qaldınlması üçün heç bİr praktiki 
tədbirlər görülmürsə, həmin faktlar xarici audit yoxlama-ekspertİza işlerin-
de öz əksini tapa bilər və dəhl-sübut kimi mütəmadiliyi daxili auditin neti-
cələri ilə təsdiqlənə bilər. 

Digər tərəfdən, məlumdur ki, müəssisə Öz təsərrüfat-maliyye fealiyye-
tini qanunverici ve normativ hüquqi aktlann telebleri bazasmda qurur. Bu 
prinsiplər aşağı və orta idarəedici korpusda ayn-ayn şöbə və bölmelər tə-
refmdən pozula biler. Təsərriifatdaxili audit nəzaret sistemini həyata keçi-
rən zaman qanunverici və normativ hüquqi aktlann tələblərinin yerinə yeti-
rüməsini qiymətlendirməlidir. Xarici audit yoxlama-ekspertiza işlərini he-
yata keçirən zaman bu işlərin hecmi böyük olduğu üçün daxilİ auditin mo-
nitorinq yoxlamalannm nəticələrine istinad etmeklə müvafiq fıkir yürüde 
bilər. Təsərrüfatdaxili auditin funksiyalanndan biri de müvafiq qaydada te-
matik yoxlamalann keçirilmesidir. Ayn-ayn sahelerde yol verilmiş qanun-
suzluqlar, kənarlaşmalar ve uçotda pozuntular bütövlükde müessisənin tə-
sənüfat fəaliyyetinin hər hansı bir sahesi üzrə fikir yürütmeyə esas verir. 
Yeni yol verilmiş nöqsanlar bütün şöbe ve bölmelerde təkrarlanırsa, audi-
tor bu sahede müvafiq qerar qebul etmekle tesəırüfatdaxili auditin neticesinin 
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yoxlanmasıııa istinad edə bilər. Auditor yoxlama-ekspertiza işlərində dəlil 
və sübutlarla təsərrüfatdaxili bölmə və şöbələrdə İdarəetmənin vəziyyətini 
qiymətləndirməlidir. Daha doğrusu, təsərrüfatdaxili nəticələrdən istifadə 
edilməsinde müvafiq qaydalara əməl olunmahdır. Auditor yoxlama-eksperti-
za işleri aparan zaman müeyyenleşdirdiyi bir sıra qanun pozuntuları, uçot-
dan kənarlaşmaİar və ciddi ehemiyyəte malik olmayan nöqsanları qruplaş-
dırmalı, egər eyni tipli nöqsanlara mütemadi olaraq yol verilmişdirsə, hə-
min nöqsanlann təserrüfatın ümumi səmereliliyine tesirİ qiymetlendiril-
melidir, Bu zaman öz fikrini qetiləşdirmək, möhkəmləndirmek üçün audi-
tor təsərrüfatdaxili auditin neticələrine istinad ede biter. Tecrübədə bir çox 
hallarda bu tipli nöqsanlar, kenarlaşmalar uçot və hesabat işləri ilə elaqədar 
olur. Həmin nöqsanlara şöbələrdə, bölməlerde yol verilir və bunlara bir 
çox hallarda ciddi əhemiyyət verilmir. Lakin uçot-hesabat işlərində yol ve-
rilmiş nöqsanlar, kenarlaşmalar forma etibarilə əhəmiyyetli olmasa da, on-
lan qruplaşdu-dıqda və təhlil etdikde müeyyen reye gelmək mümkündür. 

Auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman daxili auditin nəticelə-
rindən uçot-hesabat işleri ile yanaşı digər meselelerinde - marketinq tədqi-
qatı, satış əməliyyatı, satışın təşkili, menecerin idarəetmə səviyyəsi kimi 
meselelerin qiymetlendirilmesində də istifadə edə biler. 

Auditorun dəlil-sübutu kimİ diger hallann təsdiqi və qiymətləndiril-
məsində daxİli auditin neticəlerinden istifade edilen zaman həmin 
hallann daxili auditİn arayışlarında qıymətləndirmə səviyyəsine də diq-
qət yetirmək lazımdır. Bir çox hallarda təsərrüfatdaxili auditin nəticələ-
rinde müəyyen edilmiş nöqsan və çatışmamazlıqlar lazımmca qiymet-
ləndirilmir və yaxud həmin nöqsanlann aradan qaldırılması üzrə eməli 
teklifler hazırlanıb rəhbərliye təqdim edilmir. Belə yanaşmalar onu sü-
but edir ki, təsərrüfatdaxili auditin nəzarət sistemi lazımi səviyyəde qu-
rulmamış və bütövlükdə onun idarəetməyə təsir dərəcəsi müvafiq seviy-
yede deyildir. Buna görə də audit yoxlama-ekspertizası apanlan zaman 
tesərrüfatdaxili auditin səməreliliyİ öyrenilməli və qiymətləndirilməlidir. 
Eyni zamanda teserrüfatdaxili amiit bütovlükdə tesərrüfatın daxilindeki 
nezarət sistemine səməreli tesİr derəcəsi qiymetləndirilmeli ve onun təşküİ 
proseduralanna diqqet yetirilməlidir. Daxiü audit işinə baxılması və onun 
səmereliliyinin qiymətləndirilmesi Azerbaycan Respublücası Auditorlar Pa-
latası Şurasının 16 iyul 2002-ci il tarixli 98\3 saylı qəran ilə təsdiq edilmiş 
«Daxili audit işinə baxılması» adlı milli standartmda geniş şerh edilmişdir, 
Həmin standartda daxili auditin yerinə yetirdiyi iş və xidmetlerinin hecmi, 
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onun nezarət ve xidmet sferasının hedleri müeyyənleşdirilmiş və qiymet-
ləndirmək qaydalart deqiqləşdirilmişdir. Xarici auditle daxili auditin qar-
şıhqh əlaqeleri və onların tənzimlənmesi qaydalan, xarici auditdə daxili 
auditin nəticələrindən istifadə edilmesi prosedurları verilmişdir. 

8.3. Ekspert-mütəxəssislərin rəy və nəticelərinden istifadə edilməsı 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərində dəlil-sübutlann təsdiqi ve möh-
kəmlenməsinde üçüncü şexs kimi ekspert - mütexəssislərin rey ve neticə-
lerinden istifadə edilməsinin geniş təcrübəsi mövcuddur, Bele kİ, tesərrü-
fat-maliyyə fəaliyyətinin audit yoxlama-ekspertizasi apanlan zaman iqtisa-
diyyatın spesifik xüsusiyyetlerinden ve istehsahn texnoloji prosesinden 
irəli gələn bir çox hallarla üzləşilir. Auditor mehsul istehsalında texnoloji 
prosesə eməl edilmesi, iş ve xidmətlerin kəmiyyət və keyfiyyət gösterici-
sinin təsdiqi meselelerinde və digər sahələr üzrə mütəxəssis olmaya bilər. 
Belə halda yerinə yetirilən iş və xidmətlerin saheleri üzre spesifik xüsusiy-
yətləri nəzərə ahnmaqla, texnoloji proseslərin gözlenilməsini qiymətlen-
dirmək üçün auditor ekspert-mütəxessislərin rəy və tekliflərindən istifade 
etmək məcburiyyətindedir. Auditin yoxlama-ekspertiza işlerində ekspert-
mütəxessislerin reyindən istifade qaydalan Azərbaycan Respublikası Audi-
torlar Palatası Şurasının 10 fevral 2001-ci il tarixli 75/4 saylı qəran ilə təs-
diq edilmiş «Ekspertin işinden istifade» milli standartlannda öz eksini tap-
mışdır. Bu standart (İSA 620 «Using the Work of an Expert») beynəbtalq 
audİt standartlan esasmda hazırlanmış ve esas məqsədi audit yoxlama-
ekspertiza işinde sübut kimi ekspert-yoxlama işi qaydalanna dair tövsiyeler 
verməkdən ibaretdir. «Ekspertin işindən istifadə»yə dair miUi audit stan-
dartı 2 hissədən ibaret ohnaqla, əsas etiban ilə ekspertin işindən istifade 
zeruriliyini və qaydalannı müəyyenleşdirir. Hemin standarta göre ekspert-
mütəxəssislərin devet olunması zəruriliyi ekspertiza işi apanlan zaman 
müəyyən meselelere aydmlıq getirihnəsi ile elaqedardır. Digər bir halda 
ise, her hansı məseleyə obyektiv qiymet verilmesi üçün sifarişçi tərefinden 
ekspert-mütəxəssis devət oluna biler. Həmin standarta göre ekspert-müte-
xəssislərin dəvət olunması zamanı aşağıdakı hallann nezərə alınması vacib 
sayılır: 

- aktivlerin ayn-ayn növlərinin (torpağın, bina-qurğu, digər avadan-
Hqlann, incesənət esərlerinin ve qiymetli daşlann) qiymətlendirilmesi; 

- aktivlərin miqdannm ve ya fiziki aşınma vəziyyetinin müeyyən 
edilmesi (tebii ehtiyatlann, yeraltı ehtiyatlann, neft ehtiyatlannm), habelə 
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qurğu və avadanlıqlann qalan istismar müddətinin təhlili, yerinə yetirilmiş 
iş və xidmətlərin həcminin müəyyən edilməsi - qiymətləndirilməsi; 

- müqavilələrin, sazişlərin və digər sövdələşmələrin qanunverici, 
normativ aktlara uyğun olaraq hüquqi baxımdan qiymətləndirilməsi; 

- məhsul istehsalxnda texnoloji proseslərin gozlənilmesi. 
Həmin standarta görə ərnlakm qiymətləndiriciləri, hüquqşünaslar, 

texnoloqlar, mühəndislər ekspert-mütexəssis ola bilər. Lakin standartlarm 
müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq audit yoxlama-ekspertiza işlərinin apanl-
ması şeraitindən, yerinə yetirilən iş və xidmətlərin spesfik xüsusiyyətlərin-
dən asıiı olaraq diger sahe mütexəssislərinin də ekspert olması istisna 
edilmir. Ekspert xidmətini yerine yetirən mütəxəssis bu sahədə böyük 
praktik-təcrübəye və dərin nəzəri biliklere malik olmalıdır. Audit yoxla-
ma-ekspertizasında dəlil ve sübutlann təsdiqi məqsədilə dəvət olunan 
ekspert-mütəxəssisler mehkemə, mühasibat və diger sahelerdə fəaliyyət 
göstərən ekspert-mütəxessislər kimi xüsusi statusa malik deyiller, Burada 
ekspert-mütəxəssislerin diplomu, lisenziyası və digər təsdiqedici senədleri 
ekspert biliyinin sübutu ola bilər. Ekspert-mütəxəssislərin rəy və nəticə-
lerindən istifadə qaydalan da «Ekspert işindən istifadəyə dair» milii audit 
standartının müvafiq maddəlerində öz eksini tapmışdır. Belə ki, hemin 
standarta uyğun olaraq ekspert işmin hecmi, müddəti ve digər şertləri sifa-
rişçi ve ekspert terefindən müəyyən edilməlı, razılaşdınlmalı və müvafiq 
qaydada sənədleşdirilmelidir. Müstəqil ekspertin audit yoxlama-ekspertiza 
işlerinə cəlb edilməsi auditorla ekspert arasmda bağlanmış müqavilə esa-
sında həyata keçirilir. Hemin müqaviləde ekspertizanın predmeti, məqsədi, 
həcmi, tədqiqat üçün informasiya mənbəleri, ekspert hesabahnm forma ve 
məzmunu, ekspertin rəy və nəticələrinə hansı formada auditor sübutu kimi 
baxmağm mümkünlüyü temin edilməlidir. «Ekspert işinden istifadəyə 
dair» miili audit standartında da bemçinin ekspert-mütəxəssislərin yerine 
yetirdiyi iş və xidmətlerin qaydası öz əksini tapmışdır. Bu standarta görə 
ekspert-mütexessislərin yerinə yetirdiyi iş ekspertlə auditor arasmda bağ-
lanmış müqavilənin təleblərine cavab verməlidir. Ekspert rəy və nəticelə-
rində öz əksini tapmış informasiyalar və iqtisadi göstericiler yoxlantlan 
müessisənin mühasibat və diger uçot məlumatlanna uyğun olmalıdır. Eks-
pertin istifadə etdiyi qiymətlendirmenin ilkin şərtləri və metodian maliy-
yə-mühasibat hesabında olan şərtlərə ve metodlara uyğun olmahdır. Eks-
pert işində istifadə olunan hesablama ve digər tedqiqat neticelərində yeri 
geldikdə Azərbaycan Respublikası qanunverici və normativ hüquqi aktlan-
na istinad edilmelidir. 
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Ekspertin təqdim etdiyi rəy-nəticələr aydın, qərəzsiz və dəqiq olma-
lıdır. Bir qayda olaraq auditor yoxlama-ekspertiza işlərində ekspert-mütə-
xəssis rəyindən istifadə etmişdirsə bu, həmin sahə üzre auditoru mövcud 
eməliyyatlar üzrə mesuliyyətdən azad etmir. Əger auditor ekspert-mütə-
xəssis rəyində məntiqi neticə göraıürsə və ya ekspert-mütexəssisə qarşı 
ciddi inamsızlıq yaranarsa, ekspert-mütexəssis tərefindən yerinə yetirilen 
iş və xidmətlərin nəticəsində verilen rəyə alternativ rəyin hazırlanmasını 
teşkil etmeyə borcludur. 

Buna görə de ekspert-mütəxəssisin rəy və nəticelerinde müvafiq prin-
sipial məqamlar öz eksini tapmahdır. Bütövlükdə götürdükdə ekspert-
mütəxessisin rəy və neticelərinin üç hissədən ibaret olması təklif olunur: 
ümumi prinsipler - giriş hissə, tədqiqat, neticə və təklifler. Bir qayda ola-
raq audit yoxlama-ekspertiza işlerinə celb edilmiş ekspert-mütəxəssisin 
yerine yetirdiyi iş ve xidmətlərin yekun arayışlannda bunlar əksini tap-
malıdır: yoxlamlan obyektin adı, ünvanı, yerinə yetirdiyi iş və xidmetlerin 
həcmi, xarakteri, ötən dövrdə analoji ekspert-mütəxəssis rəylərinden bu 
sahede istifadə edilmesi və onlann neticeləri, həmin ekspertin yerinə yetir-
diyi işlərin esasmda verdiyi təkliflər neticəsində əldə edilən müvaflq deyi-
şiklikler və s. Ekspert-mütəxessislerin rey ve neticelərinin giriş hissəsində, 
həmçinin yerinə yetirilən işlərdə və xidmətlərdə hansı metod və vasitə-
Iərdən istifadə edildiyi qeyd edilməli, ekspert aparan mütexessisin adı, 
soyadı, atasımn adı, ixtisas derəcesi, həmin sahədə müvafiq iş təcrübəsi, 
yoxladığı şəraitin, ekspertiza etdiyi hər hansı bir hahn tarixi və ekspertiza 
üçün əldə etdiyi materiallann ünvanı gösterilməlidir. Ekspert-mütexəs-
sislərin reyinin giriş hissesində yerinə yetirilen iş və xidmetlerin ekspertiza 
üçün bağlamlan müqaviləyə uyğun olması göstərilməlidir. Əger bu sahəde 
dəyişiklik edilibsə, o resmi razılaşduılmalıdır. Ekspert-mütəxəssis həmçi-
nin öz rəy və nəticelerini rəsmileşdiren zaman onun giriş hissəsində yerinə 
yetirilən iş ve xidmətlerin ekspertizası zamam hansı qiymətlərdən istifadə 
etdiyinin hüquqi bazasını da göstərməlidir. Bir qayda olaraq ekspert-
mütexessislərin verdiyi rəy və tekliflərin tədqiqat hissəsinde tədqiqatın 
apanlma prosesi, onun metodikası, ardıcıllığı və əlde edilən nəticələr 
faktlarla qeyd edilmelidir. Hər hansı analitik bir sahə üzrə apanlan eks-
pertiza işlərinin neticeləri bu fesildə aynca öz əksini tapmalıdır. Əgər 
ekspertiza bir neçə elaqəli sahede apanlarsa, bunlarm nəticələri bir böl-
medə göstərilə bilər. Ekspert-mütexessisin apardığı tedqiqatın nəticələri 
mümkün qədər sade ve oxunaqlı qaydada şerh edilmelidir, Bu ekspert rəyin-
de ekspertiza üçün tətbiq olunan metodik vesaitlerdən, müxtəlif model-
lerden, hesablama metodikasmdan istifade edilmişse, onlann tarixi, normativ 
hüquqi senedlerin derc edildiyi orqanm ünvam və müəllifi göstərilmelidir. 
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Əgər ekspert-mütəxəssis apardığı tədqiqat sahəsində xüsusi və spesifik 
terminlərdən istifadə etmişdirse, bu terminlərin izahını və onun menbeyini 
gösterməlidir. 

Ekspert-mütəxəssisin yerinə yeürdiyi iş və xİdmətlerin yekun reyi 
audit-yoxlama arayışının nəticə hissesində öz eksini tapmalıdır. Bu zaman 
ekspert-mütəxəssis qarşısında duran hər bir sual mütleq cavablandırılmah-
dır. Əger yoxlama-ekspertiza işlərinde ekspert-mütəxessisin yerinə yeti-
rəcəyi iş və xidmət, yaxud aparacağı tedqiqat obyektiv və subyektiv səbəb-
lərdən mümkün olmamışdırsa, bu barədə yekun arayışınm neticə hissə-
sində mütleq qeydlər edilməlidir. 

Ekspert-mütexəssisin yekun-neticə arayışı audit yoxlama-ekspertiza 
işlerində vacib senəd sayıldığı üçün burada bezi rekvizitlərin, o cümlədən 
arayışa elavə edilən senedlərin adlan, ünvanı, tarixi və hansı təşkilatlardan 
verildİyi dəqiq göstərilməlidir. Ekspert-mütəxəssisin yekun-nəticə arayışı 
ekspert aparan mütexessis tərefmden (adı, soyadı, atasının adı gösterilmek-
lə) imzalanmalıdır. Arayışda, hemçinin onun tərtib olunduğu tarix qeyd 
edilməlidir. Bir qayda olaraq yekun-nəticə arayışımn iki nüsxeden ibarət 
tərtib olunması vacibdir. 

8,4. Auditin dəlii-sübutunun rəsmiləşdiriiməsi 

Müessisenin təsərrüfat-maliyye fəaliyyətinin audit yoxlama-eksperti-
zası zamanı aşkar edilən nöqsan və neqativ halların təsdıqi, sübuta yetiril-
mesi üçün müvafiq dəlillərin elde edilmesi, senedleşdirilməsi yoxlama-
ekspertiza işinin səməreli, neticeli olmasının en vacib amillərindən biri 
hesab edilir. Belə ki, bİr çox hallarda auditorun apardığı yoxlama-eksper-
tiza nəticesində müəssisənin təsərrüfat-maiiyyə fəaliyyetinde kifayət qə-
der nöqsanlann ve bəzən əmlakın mənimsənilmesi kimi neqativ hallann 
aşkar edilmesine baxmayaraq, onlann tesdiqi üçün laznni qedər delil və 
sübut toplamlmır. Ona görə də apanlan yoxlama-ekspertiza işi neticesiz ve 
səmərəsiz olur. Odur ki, audit yoxlama-ekspertizası arayışında faktlar ol-
duqca dəqiq və konkret göstərilməli, müvafıq dəlil ve sübutla esaslan-
dıntmahdır. Hemin faktlan təsdiq edən dəlil və sübutlar auditin işçi sənədi 
sayıla bilər. Bu sənədler xarakterinə görə bir neçə istiqaməte aynlır: 

- qanunverici və normativ aktlann pozulması, onlann əsasında baş 
veren hallann nəticəsİ; 

- təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinde uçot-hesabat qaydalannm pozulma-
sı və bu sahəde mövcud normativ sənədlər; 

- maddi əşyaların, pul vesaitlerinin birbaşa və dolayı yolla menimsə-
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nilməsini təsdiq edən sənədlər; 
- müəssisənin fəaliyyət istiqamətində yerinə yetirilən iş və xidmət-

lərin spesifik xüsusiyyətləri ilə bağlı olan hallar və məhsul istehsahnda 
texnoloji proseslərə əməl olunmasına dair normativ sənədler; 

- sair sənədlər (müqavilələr, sazişlər, alqı-satqı sövdələşməlen ve bu 
sahede mövcud normativ qaydalar). 

Qanunverici və normativ aktlann pozulması ile ayn-ayn təsərrüfat 
əməliyyatlannın da pozulmastna yol verilə bilər. Ona görə də auditor tə-
sərrüfat əmeliyyatının ilk növbədə qanunverici və normativ aktlann tələb-
lərinə uyğun olaraq həyata keçirilmesini qiymetləndirməlidir, Əgər hər 
hansı təsərrüfat-maliyye əmeliyyatı qanunverici və normativ aktlann tələb-
lərine ziddirsə və bunun neticəsində dövlətə, ictimaiyyətə, sahibkara mad-
di ziyan deymişdirsə, bu ziyamn hecmi müəyyenleşdİrilmeli ve arayışda 
müvafiq qeydler apanlmalıdır. 

Müessİsənin təsərrüfat-malİyye eməliyyatlannın yoxlamasında aşkar 
edilən qanunsuzluqlann hansı qanunun, hansı normativ hüquqi aktın tələb-
lərine zidd olması konkret olaraq göstərilməlidir. 

Audit yoxlama-ekspertizası zamanı müəssisənin uçot-hesabat işlerinin 
normativ hüquqi bazası da qiymetləndirilməlidir. Uçot-hesabat sənədlərin-
de yol verümiş çatışmamazlıqlar neticesində menimsəmə hallanmn və 
digər bu kimi qanuna zidd əməliyyatlann sübuta yetirilməsinin senədləş-
məsi çox mürəkkəb ve mesuliyyətli işdir. Burada üri hal mövcuddur: hesa-
bat İşlərində yol verilmiş nöqsanlar nəticəsində pıü ve maddİ aktivlərin 
mənimsenilməsi; uçot-hesabat işlərində yol verilmiş nöqsanlar neticesində 
yaranmış tehrifler. 

Auditor birinci növbədə uçot-hesabat işlərinde yol verilmiş nöqsanlar 
və çatışmamazlıqlar nəticəsində pul ve maddi aktivlərin menİmsənilməsi 
hahnın sübuta yetirilmesi üçün qanunsuz emeliyyatlan təsdiq edən ilkin 
sənedləri müvafiq qaydada götürüb yoxlama-nəticə arayışma əlavə etmə-
lidir. Belə ilkin sənədlər əmək haqqı üzrə hesablaşma-ödemə cədveli, kas-
sa mədaxil, məxaric orderi, nağdsız apanlmış bank əməliyyatlan üzre ödə-
mə tapşınqlan, mal-material qiymeüilerinin anbara mədaxil və məxaric 
edilməsi qaimələri, əsas və dövriyyə vesaitlerinin İnventarlaşma aktlan, 
əsas və dövriyyə vesaitlərinin silinməsinə dair sənədler, esas və dövriyye 
vesaitlerinin dəyərini təsdiq eden ilkin senədlər, məhsul istehsalı və satı-
şına dair hesab-fakturalar və sair ola bilər. 

İkinci halda, eger mühasibat senedlerində və maliyyə hesabatlan for-
malannda yol verilmiş tehriflər neticesində iqtisadi göstəricilerde süni şi-
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şirtmələr yaradılmışdırsa, bu kimi halların təsdiqi və sübutu üçün auditor 
alteraativ formada maliyyə hesabatlan ve mühasibat yazılışlan tertib etme-
lidir. 

Uçot-hesabat sənedlərində yol verilmiş nöqsanlara sübut və delil kİmi 
daxili auditin neticelerindən də istifadə edilə bilər. Burada sadece olaraq 
seçme üsulu ilə apanlmış yoxlama emeliyyatlannda aşkar edilmiş kenar-
laşmaiar audit-yekun arayışında qeyd edilmeklə, yeri gəldikdə daxiii audit-
yoxlama arayışlannın neticələrine istinad edilməklə həmin arayışlann bir 
neçəsi dəlil və sübut üçün yekun arayışına əlavə edile bilər. 

Müessisənin təserrüfat-maliyye fəaliyyətinin audıt yoxlama-eksperti-
zası zamanı məhsul istehsalında texnoloji proseslərin gözlənilməsi məhsu-
lun kəmiyyet və keyfiyyet göstəricilerinde yol verümiş nöqsanlar netice-
sinde deyen ziyanın, yaxud əlde edilen gelirlerin tesdiqinin senedleşdirii-
məsində bir neçə üsuldan istifadə edilə bilər. Bu kimi hallann təsdiqində 
vacib senedler kimi laboratoriya analizinin neticesi, mütexessislerin ver-
diyi yekun - rəy arayışı, auditorun özünün müşahidesi altında apanlan smaq 
işlerinin neticelerini göstərmək olar. Bu proseslerin senedləşdirilmesi for-
maca müxtəlif olsa da, məzmun etiban ile eynidir, yəni mehsul istehsalı 
üzre texnoloji proseslerde yol verümiş kənarlaşmalann neticelerinin rəs-
mileşdirilmesinden ibaretdir. Bu hallann sənedleşdirilmesi qaydası aşağı-
dakı kimi ola bilər: 

- auditorun şexsi müşahidesi neticesində apanlan eksperimentlerin 
neticesi şahidlerin iştirakı ilə yerindecə aktlaşdmlmalı ve bu barəde audit-
yoxlama yekun arayışında qeydiyyat apanlmalıdır. 

Digər hallarda, yeni mütexəssis-ekspertlərin yerine yetirdiyi iş və xid-
metlər nəticəsində mehsul istehsalı prosesində yol verilmiş nöqsanlara dair 
yekun reyi və onu tesdiq eden laboratoriya analizinin verdiyi netice-arayı-
şı, yoxlama-yekun arayışma elavə edilməklə bu barede yekun arayışda 
müvafiq qeydlər apanlmalıdır. Audit yoxlama-ekspertizası zamanı sahele-
rin və istehsalın spesifik xüsusiyyətleri ile elaqedar olaraq bir sıra ferqli 
hallara da rast gəlmek mümkündür. Meselen, müessisenin rehberliyinin 
aldadılması yolu ile bir çox kiçik həcmli teserrüfat-maliyye əmeliyyatlan-
na rast gəlinir ki, bunlar da ekser hallarda pul vəsaitlərinin ve maddi eşya-
lann mənimsenilmesi ilə bağlı olur. Bele hallara misal olaraq pensiya ödə-
nişlərində, mezuniyyət haqqlannm Ödenişlerinde, həmçinin müqaviləlerin 
bağlanması və icrasında qiymətlerin-taariflerin təhrif olunmasına rast gəl-
mək olar. Audit yoxlama-ekspertiza işlərində bele hallann sübuta yetirilməsi 
üçiin sənədləşdirmə apanlmalıdır. Bir qayda olaraq bütün bu kimi hallar ümu-
miləşdirilir, yoxlama-yekun arayışınm müvafiq hissosinde qeydlər apanlır. 
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IX FƏSİL. AUDİT YOXLAMA NƏTİCƏLƏRİNİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ YEKUN SƏNƏDLƏRİNİN 

TƏRTİB EDİLMƏSİ METODİKASI 

9.1. Auditin yekun sənədlərinin məzmunu və struktur tərkibi 

Audit yoxlama-ekspertiza ışinin təşkili, apanlması və yoxlama nəticə-
ləri üzrə müvafıq təklifiərin hazırlanması bilavasitə audit yekun sənədlə-
rinin tərtibindən asılıdır. Audit yekun sənədləri dedikdə, yoxlama-eksper-
tiza yekun-nəticəsi üzrə tərtib edilmiş akt, arayış və rəylərə əlavə edilmiş 
müvafiq sənədlər nəzərdə tutulur. Audit yoxlama sənədlərinin tərtib olun-
ma qaydası, onun təxmini struktur quruluşu, əlavə arayışlann forması, xü-
susi yığma cədvəlləri Azərbaycan Respublikasmm Auditorlar Palatasmın 4 
fevral 1997-ci il tarixli 10/2 saylı qəran ilə təsdiq edilmiş «Auditorun ye-
kun sənədləri» və Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şura-
sımn 9 dekabr 2000-ci il tarixli 66/4 saylı qəran ilə təsdiq edilmiş «Auditor 
rəyləri» adlı milli standartlarda öz əksini tapmışdır. Bu standartlarda audi-
torun yekun sənədlərinin mahiyyəti, məzmımu, forması və onlann tərtib və 
təqdim olunması, saxlanması qaydalan göstərilməklə, onlann təqribi struk-
tur tərkibi müəyyən edilmişdir. Həmin standartlarda, həmçİnin audit yoxla-
ma-ekspertizasmın nəticələrinin (faktlann, nöqsanlann, çatışmamazlıqla-
nn) və onlann aradan qaldınlmasına dair təkliflərin audit yekun sənədində 
əks olunması qaydalan göstərilmişdir. Audit yekun sənədləri milli standar-
tında auditin nəticə-yekun sənədi sayılan yoxlama-nəticə aktı və onun əsas 
bölmələrinin toqribi quruluşu verilmİşdir. Bu standartm 7-ci və 8-ci mad-
dəsinə əsasən təqribən 16 bölmədən ibarət olması təklif edilir. Bu bölmə-
lər təqribən giriş hissə, əvvəlki auditin nəticələrinin aradan qaldınlmasına 
dair xüsusi bÖlmə, sifarişçİ haqqında məlumat, bank və kassa əməliyyatla-
n, hesablaşma və kredİt əməliyyatları, istehsal və məhsul satışına dair yox-
lama nəticələri, əsas vəsaitlər, mal-material qiymətliləri, əmək və əmək haq-
qı, istehsal xərcləri və maya dəyəri, maliyyə nəticələri, kapital qoyuhışlan, 
mühasibat uçotu və hesabatlann vəziyyəti, auditin nəticəsi üzrə təkliflər, 
akta əlavələr, aktın imza edilməsinə dair bölməlori əhatə edir. 

Standartda göstərilən 16 bölmə təcrübədə olduğu kimi tətbiq olunma-
sa da, onlarrn bu və ya digər bölmələri birləşdirilməklə təxminən məzmun 
etiban ilə bu struktur təmin edilməlidir. 

«Auditin yekun sənədləri» milli standartınm 9-28-ci maddələrində 
audit yoxlama-ekspertiza aktının bütün bölmələrinin ilkin adı, tərtib edilmə 
qaydası əyani misallarla göstərihnişdir. Auditin yekun-nəticə arayışmm 
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quruluşuna uyğun olaraq onun tərtib edilmə metodikası müxtəlifdir. Belə 
ki, bir sıra hallarda yoxlama-ekspertiza nəticəsində aşkar edilmiş nöqsanlar, 
kənarlaşmalar, ciddi qanun pozuntulan qruplaşdınhr və yoxlama-ekspertiza 
işləri yekunlaşdıqdan sonra akt tərtib edilir, Bu, audit yoxlama- yekun sə-
nədinin tərtibində çox da səmərəli sayılan metod hesab edilmir. E>igər hal 
isə, yəni audit yekun sənədi sayılan yoxlama-nəticə aktmın müvafiq böl-
meləri və bütövlükde strukturunun əwelcedən maketi hazırlanır ve yox-
lama-ekspertiza işlərinin gedişatı zamanı aşkar edilən çatışmamazlıqlar, 
nÖqsanlar, qanun pozuntulanna aid həmin bölmələrə uyğun olaraq müvafiq 
qeydlər apanlır ve qiymetlendirilir. Audit yoxlama-ekspertiza İşinin yekun-
laşma ərefesində əwelcədən hazırlanmış yekun sənədinin maketi bir daha 
nezərden keçirilir, müvafiq düzelişlər ve elavələr edilir, tez bir zamanda 
yoxlama-neticə aktı formalaşdınlır. Yoxlama-ekspertizamn bu təcrübesi 
audit yekun senədinin tərtibatımn semerəliliyinə birbaşa keyfiyyet baxı-
mından tesir etməklə vaxt baxımından böyük qenaətle nəticelənir. 

Auditor yoxlama-ekspertiza aparan zaman bu və ya diger sahəde mü-
vafiq rəye gelməsi üçün, iqtisadi göstericilərin toplanması, onlann qrup-
laşdınlması və elaqeli göstəricilərlə üzləşdirilməsi ve digər bu kimi məsə-
lelərde yığma cədvellerinden, xüsusi arayışlardan istifade edir. Bu ara-
yışlar əlave senədlerin tərkib hissesidir və onlann formalan, tərtib olunma 
qaydalan «Auditorun yekun sənədləri» adlı milli standartın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
6/1, 6/2,6/3, 6/4, 7 saylı əlave arayışlannda öz eksini tapmışdır, Bu arayış-
lar əsasında müessisenin bankdan alman nağd pullann, debitor və kreditor 
borclann herəketinə, gelir ve xərclerin dövriyyəsinə, pul vesaitlerinin mad-
di dəyərlərin inventarlaşması, nağd pullann maddi dəyerlərin mühasibat 
qalığma dair göstericileri müvafiq tarixe qalıqlan ilə üzləşdirilməsinə dair 
melumatlar yığma cədvelin vasitesile tərtib olunub və yekun müqayisədə 
istifadə edilir. Bu cədvellərlə yanaşı, «Yekun senedləro adlı milli audit 
standartında bir sıra sənədler, o cümledən maliyye-təsərrüfat fealiyyəti 
nəticəsində aşkar edilən nöqsan və çatışmamazlığa dair arayış, maliyyə-
tesərrüfat fəaliyyetinin auditinə dair sənədlərin siyahısı, maddi-mesul 
şexslərin sərəncamında olan maddi qiymetlilerin yoxlanılmasında İstifade 
edilen mühasibat-arayışın formalan verilmişdir, 

Audİtin yekun senedinin terkib hissəlerinden biri de «Auditor rey-
leri»dir. Bu reylerin forma, mezmun ve terrib edilme qaydalan qeyd etdiyİ-
miz kimi «Auditor rəyleri» adlı milli standartda Öz eksini tapmışdur. 

Auditorun reyləri formaca müxtəlif olsa da, mezmun ve meqsəd baxı-
mrndan eynidir, yəni bu və ya digər təserrüfat subyektinin bütövlükde və 
yaxud ayn-ayn meselelər üzre audit yoxlama-ekspertiza işinin netice-yekun 
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sənədidir. Başqa sözlə, auditorun hər hansı bir təsərrüfat əməliyyatlarına 
verdiyİ qiymət bu rəydə öz əksini tapır. Ona görə də auditorun rəyi müəs-
sisənin maliyyə vəziyyətini, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatımn doğru-düz-
günlüyünü, maliyyə-mühasibat hesabatlannda iqtisadi göstəricilərin düz-
gün əks etdirilməsini, mühasibat uçotunun müasir vəziyyətini və digər 
məsələləri qiymətləndirən rəsmi sənəddİr. 

Auditor rəyləri rəsmi sənəd olduğu üçün yoxlama-ekspertiza aparan 
şəxsin rəsmi imzası və möhürü ilə təsdiq edilməlidir, Auditor rəyləri Azər-
baycan Respublikasının prossesual qanunvericiliyinə uyğun olaraq təyin 
edilmiş ekspertizanm rəyi İlə bərabər tutulur. Ona görə də auditor rəyləri 
dövlət icraedİci və idarəetmə orqanlan, habelə məhkəmə proseduralan 
üçün hüquqi sənəddir. Auditor rəylərinin əsas bölmələrinin struktur tərkibi 
və bu bölmələrin tərtib edilmə qaydalan «Auditor rəyləri» milli standartın 
altıncı bəndində əyani misal şəklində verilmişdir. Həmin maddəyə uyğun 
olaraq auditor rəylərinin birinci bölməsində audit aparan sərbəst auditor 
(auditor təşkilatı barədə məlumat), ikinci bölmədə auditor rəyinin ünvan-
landığı fiziki və hüquqi şəxs barədə qısa xarakteristika, üçüncü bölmədə 
audit aparan təşkilat və şəxs haqqında müvafiq məlumatlar, dördüncü 
bolmədə apanlan ekspertiza işlərinin məzmunu, beşinci bölmədə təqdim 
olunan mühasİbat-maliyyə hesabatlan haqqmda auditor rəyi və ya yoxlama-
ekspertiza apanlan subyekt haqqında auditorun yekun rəyi-qiyməti göstə-
rilir. Bu rəylərdə həmçinin auditor rəyinin təıtib olunma tarixi, auditor 
təşkilatınm (firmasımn) ünvanı və eyni zamanda auditor reyinin təsdiq 
edilməsi öz əksini tapmalıdır. Auditor rəyi Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş xüsusi formada verilir 
ve ciddi uçot blanklaıına bəraber tutulur. Audİtor rəyleri şərtsiz müsbet, 
şərti müsbət və yaxud mənfi ola biler. 

«Auditor rəyləri» milli standartma uyğun olaraq auditor bir sıra hal-
Iarda maliyye hesabatı haqqında rəy verməkdən imtina edə biler və apan-
lan yoxlama-ekspertiza nəticəlerini başqa hesabat formasında rəsmiləşdirə 
bilər. Auditor yoxlama-ekspertizasınm nəticə-senədi olan rəydə əgər əlavə 
qeydlər edilməsi zeruridırse, onda yoxlamamn məzmunu ve tesdiqləyici 
qeydin mənası haqqında yanlış fıkrə yol verməmek üçün düzgün şərhini 
vermelıdir. 

Bir qayda olaraq auditor rəyi iki nüsxədən ibarət tərtib edilir. Bunlar-
dan biri sifarişçi teşkilat, yeni audit yoxlaması apanlan müəssisənin rəh-
berliyinə təqdim edilir, digeri ise auditor təşkilatlannda ve yaxud müsteqil 
auditorda saxlamhr. Auditorun verdiyi rəylərə qeyd etdiyimiz bölmələr 
saxlanılmaqla lazım gəldikde elavə qeydlər də edilə bilər. 
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«Auditor rəyleri»nin milli standartında, həraçinin bu reylerin verilme-
sindən İmtina qaydalan da şərh edilmişdir. Belə ki, auditor rəyinin verilme-
sindən imtina ediiməsi bir sura sebeblər, o cümlədən əsas etiban ile audit 
yoxlama-ekspertiza işlerinin gedişatı zamam aşkarlanan faktlann tesdiqi ve 
sübutu üçün lazımi şərait yaradılmaması ile bağlı ola biler. 

9.2. Uçot-hesabat sənədlərində çatışmamazlıqlar və kənarlaşmaların 
aşkar edilməsi zamanı auditorun mövqeyi 

Uçot və hesabat sənedlerinde çatışmamazlıqlann, kənarlaşmalann aş-
kar edilməsi və onlann qiymətləndirilmesi yoxlama-ekspertiza neticeleri-
nin yekunlannm senedləşdirilməsinin terkib hissesidir. Audit yoxlama-
ekspertiza işlerinin böyük bir hissesini mühasibat senədləri və mahyyə 
hesabatlan təşkil edir. Ona göre de auditor yoxlama-ekspertiza işleri aparan 
zaman uçot-hesabat senədlərinde aşkar edilmiş çatışmamazlıqlar ve kenar-
laşmalan tehlil etmeyi ve qiymətlendirməyi bacarmalıdır. Bu çatışmamaz-
hqlar, kənartaşmalar xarakterinə, məzmununa, teyinatına ve nəticelərine 
göre müxtəlifdirlər. Belə ki, baş vermiş teserrüfat-maliyye əmeliyyatla-
nnda yol verilmiş nöqsanlar meqsədli ve məqsedsiz, neticəh və nəticəsiz 
ola biler. Buna göre de qeyd etdiyimiz kimi, auditor bu ve ya diger tipli 
mühasibat eməliyyatlan ile üzleşdikde onlara bir sıra mövqeden yanaş-
malıdır. Daha doğrusu, teserrüfat-maliyye əmeliyyatlannda yol verilmiş 
nöqsan və çatışmamazlıqlann iqtisadı mezmununa görə uçot-hesabat işle-
rinde yol verilmiş kenarlaşmalarla bağlılığı, yaxud qanunverici normativ 
aktlara zidd olan əməliyyatlar olduğu müeyyənleşdirilməlidir. Auditor 
hemçinin hemin teserrüfat emeliyyatlannın hansı xaraktere malik ohnasım, 
yəni mənirasəme xarakteri daşıdığmı və yaxud sadece olaraq uçot-hesabat 
sənedlərinin dərindən derk edilməmesi üzünden nöqsanlara yol verdiyini 
qiymetlendirmelidir. 

Auditor müəssisede yoxlama-ekspertiza işleri aparan zaman raühasİ-
bat və hesabat sənedlərində aşkar etdiyi kənarlaşmalann, çatışmamaz-
hqlann nəticə baxıraından maliyye göstericilerinde hansı fesadlara sebeb 
olduğunu da qiymetlendirmelidir. Buna göre de audit yoxlama-ekspertiza 
işlerində aşkar edilmiş kenarlaşmalar və çatışmamazlıqlar iki hissəyə 
bölünür: uçot-hesabat işlərinde yol verilmiş təhrifler; ciddi nöqsanlar və 
pozuntular. Uçot-hesabat işlerində yol verilmiş təhriflər dedikde, hesabat 
senədlerinin düzgün doldurulmaması, maliyyə neticelerinin düzgün hesab-
lanmaması, maliyye hesabatlan ile diger İqtisadi göstəricilərin düzgün ela-
qeləndirilmemesi ve sair bu kimi hallar başa düşülür. Bir qayda olaraq tec-
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rübədə belə təhriflerə iki mövqedən yanaşılır: məqsədli təhriflər və məq-
sədsiz, yəni təsadüfi təhriflər. 

Mühasİbat və maliyyə hesabatlannda yol verilmiş təhrifləri aşkar edən 
zaman auditorun mövqeyi, yəni bu təhriflərin qiymətləndirilməsi qaydalan 
Azerbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasmın 17 may 2000-ci il 
tarixli 55\3 saylı qəran ilə təsdiq edilmiş «Mühasibat hesabatlannda tehrif-
ler aşkar edildikde auditorun həreketi qaydası» adlı standartda geniş forma-
da öz şərhini tapmışdır. Hemin standartın ikinci bölməsine görə mühasibat 
hesabatlannda tehriflər, uçotun teşkili ve apanlmasında qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydalann pozulması sebəbindən məlumatlann düzgün 
göstərilməməsi qəsdən və ya təsadüfdən ola bilər. Həmin milli standartın 
müvafiq bendlərine uyğun olaraq mühasibat ve maliyyə hesablannda qəs-
dən təhrif olunmuş məlumat və iqtisadi göstəricilər müəssisənin mesul 
şəxslərinin qabaqcadan nəzərde tutduqlan meqsedə çatmaq üçündür. Yəni 
bu və ya digər müəssisənin rəhbərliyi qabaqcadan planlaşdırdığı birbaşa 
menimsəme ve yaxud mənfəət və gəlirlərin vergidən yayındınlması məq-
sədilə mühasibat-maliyye hesabatlannda düşünülmüş formada hesabat gös-
təricilerini dəyişdirir, azaldır ve yaxud düzgün göstərmir. Belə hallar ade-
ten mənimsəmə ilə neticəlenir. Diger halda, yeni müessisənin teserrüfat-
maliyyə fəaliyyetinde mühasibat hesabatlannda ve diger eməliyyatlann 
resmileşdirilməsındə texniki olaraq nəzarətsizlikdən, yaxud təcrübəsizlik-
dən bir sıra sehvlere yol verilir. Əger bele hallar heç bir mənimsəmə, mad-
di ziyan və ya vergiden yayınma hallan ile neticələnməmişdirsə bu meq-
sədsiz təhrif hesab edilir. 

Auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman hər iki hal üçün mü-
vafiq təhlil aparmalı, onlan mentiqi ve iqtisadi baxımdan əsaslandınlmaqla 
qiymətləndirmelidir. Əger mühasibat-maliyyə hesabatlannda yol verilmiş 
təhriflər (məqsədli, məqsədsiz) auditor tərəfindən düzgün təhlil edilmirsə 
ve real neticə çıxanlmırsa, bu, auditor üçün mənfı hal hesab edilir. Müessi-
sənin tesərrüfat-maliyye feahyyeti audit yoxlama-ekspertizası edilən za-
man meqsədli, meqsədsiz təhriflər aşkar edildikde auditorun mövqeyinin 
xüsusiyyetləri «Mühasibat hesabatlannda tehriflər aşkar edildikde audito-
run hərəkəti qaydası» adlı milli standartın dördüncü fəslində öz əksıni 
tapmışdır. Həmin milli standartın müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq aşkar 
edilmiş təhriflərin əhəmiyyetliliyi qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda 
auditor belə tehriflərin nəticəsində yaranmış audit riskinə də öz mövqeyini 
bildirməlidir. Auditor mühasibat-maliyye hesabatlannda yol verilmiş təh-
riflərin sebeblerini aşkar etməli və onları digər iqtisadi göstəricilərlə ela-
qələndirməklə neticeni qiymetlendirməlidir. 
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Bir ÇOX hallarda mühasibat-maliyye hesabatlarında yol verilmiş təhrif-
ler müessisenin daxili nəzarət sisteminm lazımi səviyyəde qurulmamast ile 
İzah edilir. Ona göre də auditor maliyye-mühasibat hesabatmda aşkar 
edilmiş tehrifleri daxili nezaret sisteminin mövqeyinden de qiymetlendir-
melidir. Auditor maliyyə-mühasibat hesabatlannda yol verilmiş tehriflerin 
aradan qaidınlması istiqametinde de öz əmeli tekliflerini vermelidir. Bele 
ki, tecrübədə maliyye-mühasibat hesabatmda yol verilmiş tehriflər İllerle 
təkrarlanır ve bəzən də nəzaretsizlik üzündən məqsedsiz tehriflər bila-
vasitə məqsədli təhrife çevrilir. Daha doğrusu, çoxillik tecrübə gösterir ki, 
mühasibat ve maliyyə hesabatında yol verilmiş tehrifler vaxtında aradan 
qaldınimadıqda ve yaxud bu cür tehriflərə vaxtında qiymət verilmədikdə 
onlar zaman keçdikcə xarakterik hala çevrilir və neticəde ise neqativ halla-
ra getirib çıxanr. 

Auditor yoxlama-ekspertiza yekun sənedlərinde mühasibat-maliyyə 
hesabatmda tehriflərm aşkar edilib-edilmeməsi ilə əlaqedar mütləq müva-
fiq qeydler etmelidir. Çünki, auditor yoxlama-ekspertiza neticesi üzrə ye-
kun sened-rəy yazdıqda yol verilmiş təhriflerin doğruluğuna ve realhğma 
dair obyektiv auditor qiyməti vermelidir. 

Qeyd olunanlarla yanaşı audit yoxlama-ekspertiza işlərində tesərrüfat 
əməliyyatlannı uçota alan mühasibat senedleşmesinde müvafiq kenarlaş-
malara yol verilmesİ hallanna da rast gəlinir. Bu sənədləşməier də mez-
mun etiban ile iki qrupa bölünür: mühasibat-maüyyə emeliyyatlanmn sə-
nedleşməsinde yol verilmiş məqsedli və meqsədsiz kenarlaşmalar. 

Mal-material qiymetlilerinin alınması, mədaxil edilməsi, silinmesi, 
mal satan podratçılarla əmehyyatlar və diger mühasibat senədləşmesində 
yol verilmiş düzəlişler, pozuntular bilavasite seriştesizlikdən, yaxud qes-
dən, maddİ qiymetlilerinin raenimsenitməsi üçün edile biler, Bele hallara 
yoxlama-ekspertiza işleri apanlan zaraan mütemadi rast gelinerse, auditor 
bu sahede yol verilmiş nöqsanlar ve pozuntulara düzgün, deqiq qiymet 
vermək üçün tematik qaydada hemin saheni başdanbaşa yoxlamalıdır. 
Digər halda, təsərrüfat emeliyyatlannın uçota alınmasında yol verilen 
nöqsanlar əger daxili audit yoxlama-ekspertiza işlerinin yekun senədle-
rində müteraadi olaraq eks etdirilmişse və bu sahedə müsbet istiqamet-
de praktiki heç bir irelileyiş hiss edilmirse, auditor qeyd etdiyimiz kimi, 
hemin sahəni xüsusi nəzaretə götürmeli ve bu eməliyyatlan bilavasitə 
nəzerdən keçirib qiymətləndirməlidir. Təcrübede mal-material qiymet-
lileri ilə bağlı aparılan eməliyyatların senedleşdirilmesinde yol verilmiş 
kənarlaşmalar ilk baxışda tesadüfı və məqsədsiz kimi görünse de, bezi 
hallarda bu əmeliyyatlarm sonluğu hemin vəsaitin dolayısı ile menim-
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sonilməsi ilə neticələnir. Ona göre do auditor hər bir tesərrüfat-maliyyə 
əməlİyyatmın sənədleşdirilməsində yol verilmiş qanunverici və normativ 
hüquqi aktlannda kənarlaşmalara, pozuntulara ekspert mövqeyindən yanaş-
malı və onu Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 16 iyul 
2002-ci il tarixli 98\1 sayh qərarı ilə təsdiq edilmış «Fınldaqçılıq və sehv-
lər» milli standartımn prinsiplərinə uyğım olaraq qiymətləndirməlidir. 

Hemin milli standartm 1.4 maddəsinə görə finldaqçılıq dedikde, müəs-
sise rehbərleri ve ya eməkdaşlan arasından bir ve ya bir neçə şəxs, habelə 
üçüncü şexsler tərəfindən törədilən və maliyyə hesabatımn düzgün təqdim 
edilməməsine sebeb olan qerezli hərəket başa düşülür. 

Həmin milli standartm 1.5 maddəsinə görə səhv termini maliyyə he-
sabatlannda yol verilmiş aşağıdakı qərezsiz xətalan bildirir: 

- uçot qeydlerində və ya mühasibat uçotu məqamlannda olan riyazi 
sehvler; 

- faktlara diqqetsizlik ve ya onlann düzgün şərh edilmeməsi; 
- uçot siyasetinin düzgün tətbiq edilməməsi. 
Maddənin tərkib hissəsine uyğun olaraq aşağıdakı hallara fınldaqçılıq 

kimi baxıla bilər; 
- uçot qeydlərinin və ya sənedlerinin dəyişdirilmesi, saxtalaşdınlma-

sı; 
- aktivlərin qanunsuz memmsənilməsi; 
- uçot qeydlerindəki ve ya sənədlərindeki emeliyyat haqqında infor-

masiyalardakı düzəlişler ve ya gizlədİlmeler; 
- mövcud olmayan əməliyyatlann uçotda əks etdirilməsi; 
- uçot siyasetinin düzgün tetbiq edilməməsi. 

9.3. Audit nəticələrinin yekunlaşdınlmasma hazırhq 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərinin yekunlaşdınlması ve auditor 
rəyinin hazırlanması üçün müvafiq qaydada hazırlıq işleri aparılmalıdır. 
Yeni yoxlama-ekspertiza apanlan müessisenin spesifık xüsusiyyətləri 
nəzerə alınmaqla və auditorun qarşısında duran tapşınqlann obyektiv qiy-
mətinin verilməsi üçün bir sıra mövqelər aydınlaşdınlmalıdır. İlk növbe-
də audit yoxlama-ekspertiza işi apanlan müəssisəlerdə mühasibat-maliy-
yə hesabatlannın hüquqi ve normativ sənədlərə uyğun olaraq tertibatı, 
müessisenin uçot siyasetinin vəziyyeti, uçot-hesabat işlerinin səviyyəsi 
müeyyenleşdirilməlidir. Bundan sonra ise müəssisənin təserrüfat-maliy-
ye fəaliyyetinin yekun neticeleri, bu nəticələrin diger iqtisadi gösterici-
lərlə əlaqələndirilmesi, daxili nezaret sisteminin vəziyyəti, idareetmenin 
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səviyyəsi qiymətləndirilməlidir. Aııdit nəticəlerinin yekunlaşdınlması üçün 
təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlannm, o cümlədən mehsul istehsalı, satışı, 
onlara edilen məsrəflərin faktiki vəziyyəti, cari dövrdə onlann dəyişməsi 
və digər göstericilərlə əlaqəlendirilmesi, müessisenin investisiya qoyu-
luşu, elmi-texniki terəqqinin nəticələri, sosial-iqtisadi problemlərin helli 
seviyyəsi və sair bu kimi diger göstericilerə dair lazımi və məntiqi məlu-
matlar toplanılmalıdır. 

Bu kimi hazırlıq işlərinin görülmesi auditor rəyinin tərtibi işini asan-
laşdırır və onu məntiqi baxımdan zənginləşdirir. Xüsusi hazırhq işi apanl-
madan audit yekun sənədinin tərtib edilməsi istər-istəmez bu arayışın key-
fıyyətine, əhəmiyyətinə mənfı tesir göstərir. Audit yoxlama nəticələrinin 
yekunlaşdınlması zamam bir sıra vacib məselələrlə elaqedar müəssisənin 
rəhbərliyindən, mühasibatlığından vacib göstəricilər üzre, o cümlədən mal 
-material qiymətlilərinin qalığı, malsatan-podratçılarla hesablaşmalar və 
digər lazımi əməliyyaüarın qahqlanna dair resmi arayış almalıdır. Bu ara-
yışlar malsatan ve podratçılara dair cari dövr ərzində əməliyyatların həre-
kəti və müvafıq tarixe tərəflərin müəyyen öhdeliklər üzrə borclanmn 
qalıqlannı əks etdirən qarşılıqh üzləşme aktı formasında ola bilər. Audit 
yoxlama-ekspertiza edilen müəssisənin debitor ve kreditor əmeliyyatlannın 
cari dövrde hərəkəti və ekspertiza dövrünün sonuna olan qalıq haqqında da 
eyni qaydada üzləşdirmə arayışmın tərtib olunması vacibdir. Çoxillik tec-
rübə göstərir ki, audit yoxlama-ekspertiza işlərində belə arayışlann auditor 
tərəfindən elde edilməsinə baxmayaraq debitor və kreditor borclarının 
hərəkəti illərle dəyişməz olur və neticede bu sahedə neqativ hallar yoxla-
ma-nəticə arayışında lazımi qiymetini tapmır. Ona görə də audit yoxlama-
ekspertiza aparılan zaman nətice-yekun arayışmın tertibatma hazırlıq üçün 
eldə etdiyi her bir məlumatı təhlil edilmeli, öten dövrlə müqayisə olımmalı 
və qiymətləndirmelidir. 

Auditor, hemçinin müəssisenin kenar təşkilatlarla apardığı əmeliyyat-
lann müvafiq tarixə veziyyətini də təsdiq edən rəsmi arayışlar əldə etməli-
dir. Bir qayda olaraq müəssisenin fəaliyyetinde mövcud spesifık xüsusiy-
yəüərle əlaqədar yoxlama arayışlanna elavələr (yığma və üzləşmə ced-
velləri) tərtib edilir. Bu üzleşmə cedvelləri yoxlama-ekspertiza apanlan 
müddət ərzində vacib mühasibat emeliyyatlarının dövriyyəsini əxs edİr. Bu 
qaydada tərtib olırnan yığma - üzləşmə cədvəlləri audit yoxlama-eksperti-
za işlerinin nəticelərinin yekunlaşdınlmasına müsbət zəmin yaradır. Bir 
qayda olaraq hemin yığma-üzləşdirmə cədvəlləri auditor terəfindən tertib 
edilse də, yoxlanılan müəssisənin kredit sərəncamçılan, yeni direktor və 
baş mühasib tərəfinden imzalamb təsdiq edüməlidir. 
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9.4. Audit nəticəiərinin realizə edilməsi 

Audit yoxlama-ekspertiza nəticelərinin yekunlaşdınlmasının tərkib 
hissəlerindən biri də audit nəticelərinin realiaşdınlmasıdu:. Audit neticele-
rinin reallaşdınlması iki formada apanlır - auditorun nəticələr üzrə tövsi-
yeləri (buna bezən auditorun hesabatı da deyilir) ve təsərrüfat fealiyyətinin 
səmərəliliyinin artınlması üzre praktiki tekliflər. 

Audit nəticələrinin reallaşdmlması dedikde, apanlan yoxlama-eksper-
tiza işlerinin neticəsində aşkar edilmiş çatışmamazlıqlar, nöqsanlar və di-
gər qanun pozuntulannın aradan qaldınlması üçün verilen real təklifler ve 
onların icra mexanizmleri başa düşülür. 

Auditorun hesabatı dedikdə ise təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlannda, 
uçot-hesabat işlərinde yol verilmiş nöqsanlar, kənarlaşmalar və diger çatış-
mamazlıqlar haqqmda yoxlamlan təserrüfatın rəhbərliyine verilən yazıh və 
şifahi hesabat başa düşülür. 

Bir qayda olaraq apanlan audit yoxlama-ekspertiza işlərinin nəticə-
sində auditor müəssisənin təsərrüfat-maliyyə eməiiyyatlannda yol verilmiş 
noqsanlann aradan qaldınlması, ehtiyatlann aşkar edilib sefərbər edilməsi, 
resurslardan səməreli istifadə edilməsi və bütövlükdə müessisenin pers-
pektiv fealiyyətrain idarə edilmesinin səmereliliyinin yüksəldilmesi üçün 
müvafiq spesifik tekliflər işləyib hazırlamalıdır. 

Bununla yanaşı, auditor yoxlama-nəticələrinin icrasının digər forması 
olan sadəce hesabat formasından da istifadə edə biler. Daha doğrasu, audi-
torun hesabatı netice-tekliflər kİmi konkret icra mexanizmlerini özünde 
eks etdirməsə də, o bilavasitə müəssisede uçot-hesabat işlərinin təkmilləş-
mesine yönəldilmelidir. 

Auditorun yazılı hesabatı müəssisenin rəhbərliyini və yaxud onun sa-
hibkannı sadəcə olaraq baş vermiş təsərrüfat əməliyyatlan haqqmda məlu-
matlandırmaq xarakteri daşımalıdır. Bu hesabatda hər bir təserrüfat əməIİy-
yatmda yol verilmiş nöqsanlann səbəbi, nəticesi və gələcəkdə hansı fəsad-
ları törədə biləcəyi göstərilməlidir. Auditorun hesabatında göstərilən nöq-
sanlar və çatışmamazlıqlar bütün hallarda konkret olaraq faktlar ve dəlillər-
lə esaslandırılmalıdır. Bu hesabatın hazırlanması qaydası təxmini olaraq 
aşağıdakı kimidir: 

- auditor rəsmi hesabatında yoxlama-ekspertiza işleri apardığı müəs-
sisənin hüquqi ünvanı göstərilməli və onun rekvizitlərini tam qeyd etme-
lidir; 

- auditorun hesabatında yoxlamlan müessisənin tesİs sənedleri, o cümlə-
den qeydə almma tarixi, hüquqi statusu, fəaliyyət istiqaməti, fəaliyyeti İle 
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bağlı olan lisenziya haqqında melumatlar öz eksini tapmalıdır; 
- auditorun hesabatında hemçinin yoxlanılan müessisənin teserrüfat-

maliyye əmeliyyatlarında maddi-məsul şəxslerin adı, soyadı, atasının ath 
ve vezifəsi gösterilməlidir, 

Auditorun hesabatı ilə yanaşı, audit yoxlama-ekspertiza nəticelerinin 
səmərəliliyinə tesir edən əsas amillerden biri de yoxlama nəticesinde 
auditorun verdiyi nəticə və təkliflerdir. 

Auditor hesabatmdan ferqli olaraq audit yoxlama-ekspertiza neticeleri 
üzrə verilen təklifler və onlann icrası daha konkret, daha dəqiq olmalıdır. 
Belə ki, müəssisənin teserrüfat-maliyyə əməliyyatlarında yol verilmiş 
nöqsanlar yoxlama-netice aktlarının ayn-ayn fesillərinde əks etdirilir və 
ona uyğun olaraq da müvafiq nəticelər eldə edilir. 

Yoxlama-ekspertiza yekunlaşdıqdan soma əldə edilən nəticələr xa-
rakterine, tesiretmə qabiliyyetine, onun gelecəkde töredə biləcəyi fəsadlar 
baxımmdan qruplaşdınlmalı, əlaqələndirilməli və auditor tərəfindən qiy-
mətlendirilməlidir. Bu nöqsanlann, çatışmamazhqlann aradan götürülməsi 
ve geləcəkdə yol verilməmesi üçün konkret olaraq tedbirler planı işlenib 
hazırlanmalıdiT. 

Tecrübədə bu tekliflerin bir neçə forması mövcuddur. Bele ki, mües-
sisenin təserrüfat-maliyye fealiyyətində yol verilmiş nöqsanlar ve çatışma-
mazlıqlann aradan qaldınlması üçün auditor Öz praktiki-eməli təkliflerini 
müvafiq qaydada tertib edib, müəssisenin rehberine teqdim edir. Auditor 
tərəfmdən cari dövrdə müəssisənİn maliyyə əməliyyatlannda yol verdiyi 
kenarlaşmalar ve nöqsanlann aradan qaldınlması bu müessisənin rəhbə-
rliyine hevale edilir. Bele halda auditor yoxlama-ekspertiza neticelerinin 
realize edilməsinde iştirak etmir. Digər halda auditor yoxlama-ekspertiza 
işlerini yekunlaşdxrdıqdan sonra müessisenin teserrüfat-maliyye emeliy-
yatlannda baş vermiş ciddi nöqsanlar ve yaxud ayn-ayn tematik sahelərdə 
mövcud nöqsanlann aradan qaldınlması üçün işlənib hazxrlandığı emeli 
tekliflerin icrasmda bilavasitə özü iştirak edir, İldnci formada, yəni müəs-
sisenin teserrüfat-maliyyə fəaliyyetində mövcud nöqsanlann aradan qaldı-
nlmasında bilavasite auditorun iştirakı ve mesuliyyəti yalnız müessisenin 
(təşkilatın) rəsmi razılığı ile apanla bilər. Bu halda auditorla müəssisə 
arasında auditor terefinden göstərilə bilecek elave audİt xidməti haqqında 
müqavilə bağlanmalıdnr. Yoxlama-ekspertiza işlərinin neticələrinın aradan 
qaldınlmasx ve müvafiq təkliflerin tətbiqine esasen gösterilen audit xid-
məti üzre bağlanan müqavileler, ümumi audit fəaliyyetine dair bağlanan 
müqavilələrə berabər tutulur. 
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9.5. Xüsusi tapşınqlar üzrə yekun-nəticələrin hazırlanması 

Bir qayda olaraq audit yoxlama-ekspertizası ilə yanaşı, xüsusi tapşı-
rıqlar üzrə də audit yoxlaması keçirilə bilər. Bu tapşınqlara adətən dövlət 
ali icraedici orqanlannın və inzibati strukturlann tapşmğı ilə müəssisənin 
təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin kompleks və yaxud ayn-ayn sahələrin te-
matik yoxlamlması aiddir. Bununla yanaşı, müəssisənin rəhbərliyinin xüsu-
si tapşınğı ilə onlann xarici iqtisadi əlaqələri üzrə bağlanmış müqavilələrin 
ekspertiza edilməsi, bu müqavilələrin qanunverici və normativ aktlara uy-
ğun olmasını müəyyənləşdirmək, mühasibat uçotunun milli standartına uy-
ğun olaraq ayn-ayn standartlann tematik yoxlanılması da bura aid edilir. 

Beləlüclə, xüsusi tapşırıqlar üzrə audit yoxlama-ekspertizası dedikdə, 
adi qaydada nəzərdə tutulan yoxlama-ekspertiza işlərindən fərqli olaraq 
təsərrüfat-maliyyə eməliyyatlan üzrə verilen xüsusi sifariş-tapşınqlar üzrə 
audit yoxlaması başa düşülür. Xüsusi tapşmqlar üzre audit yoxlama-eksper-
tizasımn teşkili və apanlma qaydası Azərbaycan Respublikasının Audi-
torlar Palatası Şurasınm 31 avqust 2000-ci il tarixli 60/90 sayh qəran ilə 
tesdiq edilmiş «Auditorlann xüsusi məsəlelər üzrə yoxlamalarda iştirakı» 
adlı milli audit standartında öz əksini tapmışdır. Bu standarta uyğun olaraq 
xüsusi tapşmqlar üzrə ayn-ayn hallarda audit yoxlama-ekspertizasımn 
apanlmasına yanaşma qaydalan müxtehfdir. Belə ki, inzibati ve hüquq-
mühafizə orqanlannın teşebbüsü ile həyata keçirilen audit yoxlama-eksper-
tizası hemin orqanlann tapşmğı ilə apanlır və yoxlama-ekspertiza işinin 
qarşısında duran esas vəzifəleri həmin orqanlar müəyyən edir. Burada 
auditor onun qarşısmda duran hər bir mesəleye qanunverici normativ akt 
mövqeyindən yanaşmalı ve bu noımativ aktlann pozulması neticesinde əl-
də edilən qeyri-qamıni gəlirler, menfəət və yaxud ziyanlar müəyyənleşdi-
rib qiymətləndirməlidir. 

Adeten bu audit yoxlamalan maddi vəsaitlərin mənimsənilməsi, iqti-
sadi cinayətkarlığın olması və digər hüquq pozuntusu hallan mövcud ol-
duqda apanln:. Bunun üçün inzibati və hüquq-mühafizə orqanlan auditor 
teşkilatma, yaxud müstəqil auditora rəsmi müraciət edir və auditor təşki-
latlan İle işin icrasına dair xüsusi müqavileler bağlamlır. İcmal mühasibat-
maliyyə hesabatlannm auditor yoxlanılraası üzre də xüsusi tapşınqlar veri-
lə bİlər. Lakin bu tapşmqlar inzibati-hüquqi orqanlann tapşınğından xeyli 
fərqlenir, Beİə ki, auditor icmal mühasibat-maliyyə hesabatlanmn düzgün 
tərtib edilmesi ve burada yol verilmiş təhriflerin aradan qaldınlması, 
iqtisadi göstəricilerin dəqiqləşdirilmesi ve digər məseleler üzre tapşmq-
lann icrasını təmin edir. 
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Müəssisonin təsərrüfat-maliyyə fealiyyetinde baş vermiş ayrı-ayrı 
əmeliyyatlann tematik yoxlamlması və ekspertiza edilməsində de spesifik 
yanaşmalar mövcuddur. Bunun üçün teserrüfat əməliyyatlannın xarakterin-
dən asılı olaraq auditor verilən tapşmğa esasen müvafiq yoxlama metodi-
kası seçməli, tematik plan tərtib etməlidir. Auditor həmçinin bu məsələlə-
rin həllində qeyri-standart yanaşmalardan istİfade etməlidir. Tecrübədə xü-
susİ tapşınqlar üzrə audit yoxlama-ekspertizasımn apanlmasmda adətən 
tecrübəli, dərin nəzəri biliklərə malik olan auditorlar-mütəxəssislər cəlb 
olunur. 

Qeyd etdiyimiz kimi, xüsusi mesələler üzre audit yoxlama-ekspertiza-
sına yanaşmalar müxtəlif olduğu üçün bu yoxlama-ekspertiza işlerinin nə-
ticə rəyləri də müxtelifdir. Həmin rəylerin tərtib edilmə qaydalan «Audi-
torlann xüsusi məsələlər üzrə yoxlamalarda iştirakı»na dair milli audit 
standartmda geniş şərh edilmişdir. Həmin milli standartın 2.3 maddesİnde 
auditorun xüsusİ mesəleler üzrə rəyinə aşağıdakı əsas elementlerin daxil 
edilmesi tövsiyə edilir: 

- təsərrüfat subyektinin adı, təsərrüfat subyektinin ünvanı, giriş paraq-
rafı; 

- konkret maliyyə informasiyasına dair göstəriş; 
- sifarişçi teşkilatın rəhbərliyinin və auditorun hər birinin hansı məsu-

liyyəti daşımasına dair göstəriş; 
- apanlan yoxlamanm xarakterini təsvir edən paraqraf; 
- xüsusi məqsedler üçün yoxlama apanlan halda tətbiq edilən stan-

dartlara ve ya praktikaya istinad; 
- auditorun gördüyü işin şerhi; 
- maliyye informasiyasının tedqiqi barədə auditorun fikrini eks etdi-

rən paraqraf; 
- reyin tarixi; 
- auditorun ünvanı; 
- auditorun İmzası. 
Standartın tövsİyesinə görə bu formamn üstünlüyü reyin istifadəçilər 

terefindən başa düşülen olmasını təmin etməkdir. Əlbəttə bu struktur quru-
luş verilən xüsusi tapşınqlardan asılı olaraq yeniləşə və dəyişilə bilər. 
Strukturun ayrı-ayn elementlərinin dəyişilməsi auditorun qarşısına qoyulan 
xüsusi tapşmqdan asılıdır. Əsas məsələ isə auditorun qəbul etdiyi öhdəlik-
lərin yüksek səviyyədə yerinə yetirilmesi və onun apardığı yoxlama-
ekspertiza işinde qoyulan tapşınğın qiymətləndirilməsidir. Bu qiymətlen-
dirmə xüsusi tapşırıqlar üzrə audit yoxlama-ekspertiza İşİnin nəticəsi hesab 
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olunur və onlar ayn-ayn xüsusi reylərdə Öz əksini tapmalıdır. Belə rəylərin 
bir neçəsinin nümunə forması «Auditorlann xüsusi məsələlər üzrə yoxla-
malarda iştirakı» adh milli standartda verilmişdir. Məsələn, pul vəsaİtlə-
rinin ahnması və ödənİlməsi haqqında hesabat üzrə xüsusi rəyin predmetini 
yalnız müəssisənin mədaxil və məxaric üzrə pul vəsaitlərinin hərəketi 
təşkil edirsə, mənfəət vergisinin uçotu əsasmda hazırlanan maliyye hesa-
batlan üzrə xüsusi rəyin predmetini menfeet vergisinin mühasibat uçotunda 
və maliyyə hesabatlannda düzgün eks etdirilməsi ve bu sahede mövcud 
təhriflərin qiymətləndirilməsi təşkil edir. Debitor borclannın təsdiq edil-
məsi üzrə xüsusi auditor rəyinde isə debitor borclannm cari dövrde həre-
keti onlann Ödenilməsi ve cari dövrün axınna qalığm təsdiq edilmesi 
eksini tapır. Debitor borclannın reallığının təsdiqində üzləşdirme aktlann-
dan, borclann qalıqlanmn təsdiqi üçün qarşılıqlı yoxlama üsulundan da 
istifadə edilə bilər. 

Xüsusi tapşınqlar üzrə audit yoxlama-ekspertiza işlərindən biri de 
xarici iqtisadi fealiyyət ve valyuta əməliyyatlandu-. Bir qayda olaraq xarici 
iqtisadi fəaliyyət xüsusi fəaliyyet olduğu üçün audit yoxlama-eksper-
tizasının diqqət mərkəzində olmahdır. Auditor müessisə və teşkilatlann 
xarici iqtisadi əlaqeler üzrə əmeliyyatlannı ekspertiza edən zaman xarici 
təşkilatlarla bağlanmış müqaviləler, bu müqavİledə mal dövriyyəsinin həc-
mi, yerine yetirilən iş ve xidmetler üzrə tətbiq edilən taarif derəcelərinin 
beynəlxalq normalara uyğunluğu qiymətlendirilməlidir. Bu sahe üzrə audit 
yoxlama-yekun arayışında, xüsusilə terefler arasmda mal dövriyyəsinin 
düzgün əks etdirilmesi, yerinə yetirilən iş və xidmətlərin deyerlərinin təyi-
natı üzrə ödənilməsi aydınlaşdınlmalıdır. Xarici iqtisadi emeliyyatlar xüsu-
si tapşınqlar üzrə audit yoxlama icrası zamanı diqqəti celb edən esas mesə-
lələrdən biri də tərəflər arasmda debitor ve kreditor borclannın vəziyyə-
tinin qiymetləndirilməsidir. Təcrübəde bir çox hallarda yerinə yetirilən iş 
ve xidmətlərin dəyerinin ödənilməsi iUerie yubadılır və yaxud müxtəlif 
formalarla mənimsənilir. Sadəce olaraq debitor-kreditor borcları kimi uçot-
hesabat işİərində əks etdirilir. Bir çox hallarda ise auditorun hemin borc-
lann xarici ölkələrlə elaqədar olduğu üçün dəqiqləşdirmək imkanı olmur. 
Belə hallara audit yoxlama-ekspertizasmda xüsusi yanaşma teleb edilir. 
Valyuta emeliyyatlan da audİt yoxlama-ekspertizasından xüsusi diqqət te-
ieb edən eməliyyatlann tərkib Mssəsidir. Çünki valyuta kurslannm düzgün 
müəyyən edilmeməsi nəticəsinde vəsaitlərin mənimsənilmesi hallanna yol 
verilir, 

Göründüyü kimi, auditor qarşısında qoyulan hər bir meseləye spesifik 
yanaşümalı və xüsusi nəticə-rey tertib edilməlidir. 
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X FƏSİL. NORMATİV SƏNƏDLƏRİN VƏ MALİYYƏ HESABAT-
LARININ ÜMUMİ YOXLANMASI METODİKASI 

10.1. Norraativ səııədlərin və maliyyə hesabatlarmm ümumi 
yoxlanılmasının məqsəd və vəzifələri 

Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin audit yoxlama-ekspertizası zamanı 
maliyyə-mühasibat sənədlərinin tərtibatına dair raövcud normativ hüquqi 
sənədlərin, təlimat və tövsiyələrin tələblərinə əməl olunmasmm eksperti-
zadan keçirilməsi xüsusi ehəmiyyət kəsb edir. Normativ hüquqi sənədlər 
geniş hüquqİ bazaya malikdir. Hər bir təsərrüfat fəaliyyətinin qanuniliyi 
onun müvafiq hüquqi sənədlərə əsaslanmasıdır, Respublikamızda bazar iq-
tisadiyyatı münasibətlərinin təşəkkül tapması və formalaşması mülkiyyət 
formalarrara geniş şəbəkəli fəaliyyətinə meydan vermişdir. Lakin təsərrü-
fat, təşkilati və hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respubli-
kası ərazisində fəaliyyət gösteren bütün hüquqi şexsler, habelə sahibkarlıq 
fealiyyətİ ile meşğul olan fiziki şexslər təsərrüfat emeliyyatlannın müvafiq 
normalara uyğun olaraq mühasibat uçotunu teşkil etmelidir. Yəni mülkiy-
yət formasından asılı olmayaraq təsəırüfat subyektləri zəruri maliyyə əmə-
liyyatlannı aparmalı, öz fəaliyyetlerinin yekun hesabatmı - maliyye hesa-
batmı hazırlamalı və müvafiq orqanlara təqdim etməlidir. Buna göre də 
audit yoxlama-ekspertizası aparılan zaman müessisenin təsərrüfat əməliy-
yatlanmn və maliyyə hesabatlarmın tərtibatında normativ hüquqi aktlarm 
teleblerinin gözlenilmesi qiymetlendirilmelidir. Bu normativ hüquqi aktia-
n mahiyyətinə, hüquqİ ehəmiyyətinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq 
mümkündür: 

- qamraverici hüquqi aktlar; 
- normativ hüquqi aktlar; 
- təlimatlar və tövsiyələr. 
Qanunverici hüquqi aktlar dedikde, Azərbaycan Respublikası Milli 

Meclisinin qebul etdİyİ qanunlar başa düşülür. Bu sahede qanunverici akt-
lara aşağıdakıları aid etmek olar: 

• «Mühasibat uçotu haqqındaw Azərbaycan Respublikasmra Qanunu. 
Bakı, 2004; 

• «Sahibkarlıq fealiyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunu. Bakı, 1997; 

• «Sosial sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 
Bakı, 1999; 
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• «Vergi mecəlləsi haqqında» Azərbaycan Respublikasınm Qanunu. 
Bakı, 1994-cü il (elave ve dəyişikliklərlə); 

• «Əmək mecellesi haqqmda» Azərbaycan Respublikasınm Qanunu. 
Bakı, 1999. 

Bu qanunverici aktlarm və Azerbaycan Respublikası Prezidentinin fər-
manlannm icrasmı təmin edən normativ hüquqi aktlara isə aşağıdakılar aid 
edilİr: 

• «Mühasibat uçotu ilə bağlı bezİ mesələlər haqqında» Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 dekabr 1996-cı il tarixli qəran; 

• «Azərbaycan Respublikası Dövlət Xezinedarhğı haqqında» Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 3 yanvar 1996-cı il tarixli qəran; 

• «Azerbaycan Respublikasmda əsas vesaitlerin (fondlann) yeniden 
qiymətlendirilməsi qaydalan haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirler 
Kabinetinin 2 avqust 1996-cı il tarixli 99 saylı qəran; 

• «Akkreditiv ve ya qabaqcadan ödəmə sisteminə keçirihnəyən müəssise-
lerin siyahısı haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin 
1996-cı il 25 noyabr tarixli 163 saylı qeran; 

• «Əyar damğalann növleri və qurulıışu haqqında eskizlən>, Azərbay-
can Respublİkası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 fevral tarixli 30 sayh 
qəran; 

• «Müessise, idare ve teşkilatlarda daşınmaq, satılmaq, emal edilmək 
ve ya istehsal prosesinde tətbiq edilmək üçün verilmiş maddi sərvətlərin 
qorunmasımn təmin edilməməsine göre tam maddi mesuliyyət haqqında 
yazılı müqavilə bağlanması Iazım olan iş və vəzifelerin siyahısı haqqında» 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 26 dekabr tarixli 
188 saylı qəran; 

• «Tam maddi raesuliyyət haqqında nümunəvi fərdi müqavilə haq-
qında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 26 dekabr 
tarixli 188 saylı qəran; 

• «Ezamiyyə xerclerinin normalan haqqında» Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 16 mart 2001-ci il tarixli qəran; 

• «Büdcədən maliyyələşən idarə və təşkilatlann xərclər smetasmın 
ve ştat cedvellerinin maliyye orqanlannda qeydiyyatdan keçirilmesi qayda-
lannm tetbiq edilməsi haqqında» Azerbaycan Respublikası Nazİrlər Kabi-
netİnin 2002-ci il 4 fevral tarixli 19 nömrəli qeran; 

• «Azərbaycan Respublikasmm xarici ölkələrdəki səfirlik, konsulluq 
ve başqa diplomatik nümayendelikleri terefindən ölkəden getmək ve ölke-



154 tKİNCt BÖLMƏ. AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ ÜMUMİ METODOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ 

ye gelmək üçün əcııəbi vetendaşlara verilen viza blanklannın ciddi hesabat 
senedi kimi uçotu ve tətbiqi qaydalannın tesdiq edilməsi» haqqında Azer-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 10 aprel tarixli 59 saylı 
qərarı; 

• «Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, verəselik hüququ əsasxnda döv-
lət mülkiyyetinə keçen emlakın ve dəfinelerin uçotu, qiymetləndirilməsi, 
saxlanılması, istifadəsi və satışı barede əsasnamənin tesdiq edilməsi» haq-
qmda Azerbaycan Respublikası Nazirler Kabİnetinin 2002-ci İl 18 aprel ta-
rixli 69 saylı qəran; 

• «lri vergi ödəyiciləri və xüsusi vergi rejimli müəssisələrin mərkəz-
ləşdirilmiş uçota alınması qaydalannın tesdıq edİlməsi» haqqmda Azərbay-
can Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 29 iyun tarixli 100 saylı 
qəran; 

• «Nezaret kitabçası» haqqında əsasnamenin təsdiq edilməsi barəde 
Azerbaycan Respublikası Nazirler Kabİnetınin 2002-ci il 13 dekabr tarixli 
196 sayh qəran; 

• «Kiçik sahibkarlıq subyektlerində sadeləşdirihniş uçotun apanlması 
qaydalan»nın tesdiq edilmesi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirler 
Kabinetinin 2003-cü il 18 yanvar tarixli 9 saylı qeran; 

• «Azərbaycan Respublikasınm növbəti büdce ili və gelən üç il üzrə 
iqtisadi ve sosial inkişaf konsepsiyasmın, dövlet büdcəsi layihəsinin və 
toplu maliyye balansmm hazırlanması» haqqmda Azerbaycan Respublikası 
Nazirler Kabinetinin 18 yanvar 2003-cü il tarixli qəran; 

• «Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlanna keçmek meqsədilə 
Müli Mühasibat Uçotu Standartlannın 2003-2007-ci illerdə hazırlanmasma 
ve tətbiqi üzre Proqram» haqqmda Azerbaycan Respublikası Nazirler 
Kabinetİnin 2003-cü il 20 fevral tarixli 29 saylı qeran; 

• «Azərbaycan Respublikasmm Maliyyə Nazirliyi yanında dövlet 
eyar palatası» haqqmda Azərbaycan Respublikası Nazirler Kabİnetinin 
2000-ci il 22 avqust tarixli 147 saylı qeran İle tesdiq edilmiş əsasname; 

• «Azərbaycan Respublikasınm Maliyyə Nazirliyi yanında Baş Döv-
lət Xezinedarlığı» haqqında Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2000-ci il 6 noyabr tarixli 203 saylı qəran ilə tesdiq edilmiş esasname. 

Ayn-ayn sahələrin fealiyyetini tenzimleyən təlimatlar, əsasnamələr 
və tövsiyə-mektublara aşağıdakılar aid edile biler: 

• «Müəssiselerde mühasibat uçotunun hesablar planı ve onun tetbiqi-
nə dair» Azerbaycan Respublİkası Maliyyə NazİrUyinin 20 oktyabr 1995-ci 
il tarixli 1-94 saylı emrle tesdiq edilmiş telimat; 
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• «Müəssisələrin uçot siyasəti haqqında» Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinın 23 yanvar 1997-ci il tarixli İ-5 saylı əmri ilə təsdiq 
edilmiş əsasnamə; 

• «Azərbaycan Respublikasımn dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə 
və təşkilatlarm büdcədənkənar vəsaitİəri haqqmda» Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 10 mart tarixh 16 saylı qeran ile təsdiq edilmiş 
əsasnamo; 

• «Xalq teserrüfatmda kassa əmeliyyatlannın apanlması qaydalannm 
təsdiq olunması barədə» Azerbaycan Respublikasınm Milli Bankımn 06 
aprel 1993-cü il tarixli qeran; 

• «Dövlət büdcəsinin «İqtisadi islahatlann həyata keçirilmesi ile bağ-
h xərcler maddəsində nezerde tutulan vəsaitdən istifade olunması haqqm-
da» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 aprel ta-
rixli 77 saylı qəran ile tesdiq edilmiş əsasnamə; 

• «Mecburi dövlet sosial sığorta ödemələrinin hesablanması və ödə-
nilmesi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci 
il 15 sentyabr tarixli 189 saylı qəran ilə təsdiq edilmiş əsasnamə; 

• «VətəndaşIann Xidməti Ezamiyyət Qaydalan»nın qüwədən düş-
məsi barede Azerbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 06 iyul 2001-
ci il tarixli sərencamı; 

• «MüəssisəIerin mühasibat uçotunun Hesablar plam və onun tetbiqi-
ne dair» Azerbaycan Respublikası Maliyye Nazırliyinin 1995-ci il 20 oktyabr 
tarixh İ-94 saylı əmri ilə tesdiq edilmiş təlimatı; 

• «Sehmdar cəmiyyətleri terəfinden öz səhmlerinin geri alınması və 
sonradan satılması qaydalan haqqında» Azerbaycan Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin 1996-cı il 14 may tarixli telimatı; 

• «Azerbaycan RespubÜkasında büdcədenkənar vesaitlerin formalaş-
dınlması, istifadə edilməsi, uçota alınması ve hesabatın təqdim olunması 
qaydalan haqqında» Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 24 mart 
1997-ci il tarixli təlimatı; 

• «Mecburi dövlət sosial sığortası üzrə sığorta iştirakçılannın uçotu 
qaydalan haqqmda» Azərbaycan Respublikası Dövlet Sosial Müdafıə Fon-
du Kollegiyasımn 1997-ci il 23 aprel tarixli 3/1 saylı qəran ilə təsdiq olun-
muş telimatı; 

• «Büdcədən maliyyələşdirüən dövlet orqanlannın (Müdafiə Nazirli-
yi, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Tehlükesizlik Nazirliyi, Prokurorluq və baş-
qa xüsusi orqanlar istisna olmaqla), eləce də büdceden tam və qismən ma-
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liyyəleşdirileıı diger teşkilatlann tabelıyinde olan xidməti minik, yük, ser-
nişin daşıyan və xüsusi teyinatlı avtonəqliyyat vasitələrinin bir ədedi üçün 
yürüş ve neft məhsulunun aylıq normalan haqqında» Azərbaycan Respub-
likası Maliyyə Nazİrliyinin 9 aprel 1998-ci İ1 tarixli telimatı; 

• «Köhnəlmo (amortizasiya) hesablanmasmm yeni (açıq) metodunun 
tetbiqi üzrə» Azərbaycan Respublikası Maliyye Nazirliyinin 01 İyun 1998-
ci il tarixlİ teiimatı; 

• «Əsas vəsaitlerin leğv edilməsi haqqında» Azerbaycan Respubli-
kası Malİyye Nazirliyinin 01 iyun 1998-ci il tarixli nümunevi təlimatı; 

• «Büdceden maliyyələşən idarə, müəssise və teşkilatlarda mühasi-
bat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair» Azərbaycan Respubli-
kası Maliyyə Nazirliyinin təlimatı; 

• «Cİddi hesabat blanklanmn (Medaxİl qebzİ f.N»l MQ, kassa məda-
xil orderi f.N° KO-1, vəkalətnamə f.Ns M-2, qaime-faktura f.Ns 2Q) forma 
və rekvizitleri ve onlardan İstifadə qaydalan haqqında» Azerbaycan Res-
publikası Maliyye Nazirliyinin 02 fevral 1999-cu il tarixli təlimatı; 

• «Xüsusi aynlmış yerlerdə pullu avtomobil dayanacağma görə bir-
dəfəlik dayanacaq haqqı qəbzinin (forma Ns RD-1) forma ve rekvizitləri və 
onlardan istifadə qaydalan haqqmda» Azərbaycan Respublikası Maliyye 
Nazirliyinin 25 mart 1999-cu İ1 tarixli təlimatı; 

• «Azerbaycan Respublikasının Əhalinin Dövlət Məşğulluğuna Kö-
mək Fonduna məcburi ve məqsədli ayırmalann yığılması, uçota almması 
və vəsaitin xərcləııməsi qaydalan haqqmda» Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin 06 noyabr 1991-ci il tarixli müvoqqeti telimatı; 

• «Azerbaycan Respublikası Əlilleri Sosial Müdafie Fonduna məcbu-
ri və məqsədli ayırmalann yığılması, uçota alınması və vəsaitin xerclən-
mesi qaydalan haqqmda» Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 
09 noyabr 1994-cü il tarixli telimatı; 

• «Nağdsız hesablaşmalann apanlması qaydalan haqqında» Azerbay-
can Respublikası Milli Bankı İdarə Heyetinin 21 may 1997-ci il tarixli qe-
ran ilə təsdiq edilmİş təlimatı; 

• «Büdcədən maliyyəleşən kredit serəncamçılan tərefinden ahnan 
mallann, qəbul olunan iş ve xidmetlerin xəzinə uçotu haqqında» Azer-
baycan Respublİkası Maliyye Nazirliyinin 28 dekabr 2000-ci il tarixli 1-193 
saylı emrilə təsdiqlənmiş təlimatı; 

• «Azerbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi terefinden dövlet ma-
liyyə nezaretinin həyata keçirilməsi qaydalan haqqında» Azerbaycan Res-
publikası Maliyye Nazirliyinin 27 iyun 2001-ci il tarixli telimatı; 
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• «Gəlirdən çıxmalı olan təmir xərclərinin mühasibat uçotunda eks 
olunmasına dair» Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 19 sentyabr 
2002-ci il tarixli təlimatı; 

• «Azerbaycan Respublikasının kredit təşkilatlannda hesablaşma, cari 
ve diger hesablann açılması haqqında» Azərbaycan Respublikası Milli 
Bankı İdare Heyətinin 1 noyabr 1997-ci il tarixli qəran ile tesdiq edilmiş 
qaydalan; 

• «MaIiyyə hesabatı kimi istifadə olunan biletlerin, qebzlərin, talon-
lann, putyovkalann və onlara bəraber tutulan diger sənədlərin hazırlan-
masma xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında» Azerbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 20 aprel tarixli 86 saylı qəran ile 
təsdiq edilmiş qaydalan; 

• «Sərbəst mühasib fəaliyyetinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi 
haqqında» Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 20 
aprel tarixli 87 saylı qeran ilə tesdiq edilmiş qaydalan; 

• Azərbaycan Respublikasında «Qiymetli metallardan hazırlanmış 
memulatlann eyarlanma və damğalanması haqqında» Azerbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 fevral tarixli 30 saylı qeran ile təs-
diq edilmiş qaydalan; 

• «Dövlət vergi xidmeti sisteminde istifadə olunan «Qeyri-vergi tedi-
yelerinin qəbulu üçün qəbz»in (forma N? 10 V) və «Əhalidən vergilerin qe-
bulu üçün qebz»in (forma Ns 24 V) forma və rekvizitləri və onlardan isti-
fadə haqqmda» Azərbaycan Respublikası Maüyye Nazirliyinin 13 avqust 
1999-cu ü tarixinde təsdiq etdiyi qaydalar; 

• «Qaz serfi üçün mədaxil qebzlerinin (forma Ns 10 - Qaz; forma N® 
11 - Qaz) forma ve rekvizitləri və onlardan istifadə haqqında» Azerbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 15 avqust 1999-cu Ü tarixində tesdiq etdi-
yi qaydalar; 

• «Poçt gönderişləri üçün mədaxil qəbzi- forma N? PÇ-l-in, teleqram 
üçün mədaxil qəbzi - forma N°TQ-2-nin, sifarişli mektub və banderollar 
üçün mədaxil qebzi - forma Ns PÇ-3-ün, əlavə poçt xidmətləri üçün məda-
xil forma qebzi-forma Na PÇ-5-in forma ve rekvizitleri ve onlardan istifade 
haqqmda» Azerbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 09 sentyabr 
I999-cu il tarixinde tesdiq etdiyi qaydalar; 

• «Şəherlərarası sernişindaşıma biletləri forma Ne SB-2-nİn, forma 
NsSB-3-ün, forma Ns SB-4-ün və baqaj forma N? BB-l-in forma ve rekvizit-
leri və onlardan istifadə haqqında» Azerbaycan Respublikası Maliyye 
Nazirliyinin 15 noyabr 1999-cu il tarixinde tesdiq etdiyi qaydalar; 
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• «Mədaxil qebzi»nin (forma Nel MQ) forma ve rekvizıtleri ve onlar-
dan istifadə haqqında» Azerbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 1S 
dekabr 1999-cu il tarixli qaydaları; 

• «Zərgərlik işləri üçün sifariş qəbzinin (forma N° SQ-1) forma və 
rekvizitləri və onlardan istifade haqqmda» Azerbaycan Respublikası Ma-
liyyə Nazirliyinin 18 dekabr 1999-cu il tarixinde tesdiq etdiyi qaydalar; 

• «Muzeyə giriş bileti»nin (forma N« MB-1) və «Bəledçi bileti» nin 
(forma Ne MB-2) forma ve rekvizitləri və onlardan istifadə haqqında» 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 dekabr 1999-cu il tari-
xinde tesdiq etdiyi qaydalar; 

• «Əmək qanunvericiliyinin emək mühafizəsi qaydalarının pozulma-
sına göre cerimenin tetbiqİ haqqında qərar»ın (forma N»; DƏM) forma ve 
rekvizitleri ve onlardan istİfadə haqqında» Azerbaycan Respublikası Ma-
liyye Nazirliyinin 22 dekabr 1999-cu il tarixində tesdiq etdiyi qaydalar; 

• «Mecburi dövlət sosial sığorta haqqı üçün medaxil qebzi»nin (for-
ma Ne 11 DSS) forma ve rekvizitleri ve onlardan istifadə haqqında» Azer-
baycan Respublikası Maliyyə Nazirhyinin 24 yanvar 2000-ci il tarixinde 
təsdiq etdiyi qaydalar; 

• «Karantin xidmətleri üçün mədaxil qəbzi» nin (forma Ns-I2-KX) 
forma və rekvizitləri və onlardan istifadə haqqında» Azerbaycan Respub-
likası Maliyye Nazirliyinitı 10 fevral 2000-ci il tarixinde tesdiq etdiyi qay-
dalar; 

• «Dövlet özelləşdirmə çeklərinin alqı-satqısı haqqmda qəbz»in (for-
ma N5-13-ÖÇ) forma ve rekvizitləri və onlardan istifadə haqqında» Azer-
baycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 17 fevral 2000-ci il tarixində 
tesdiq etdiyi qaydalar; 

• «Tamaşa (konsert) bileti» nin (forma Ns I -TV) forma və rekvizitləri 
və onlardan istifadə haqqmda» Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazir-
liyinin 06 aprel 2000-ci il tarixində təsdiq etdiyi qaydalar; 

• «Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası haqqmda» Azerbaycan 
Respublİkası Maliyyə Nazirliyinin 03 iyul 2000-ci il tarixində təsdiq etdiyi 
qaydalar; 

• «Restorana giriş bileti» nin (forma Ne RB -1) forma və rekvizitleri 
və onlardan İstifadə haqqında» Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazir-
liyinin 10 noyabr 2000-ci il tarixində təsdiq etdiyi qaydalar; 

• Vergi Hesab-Fakturası ve onlann tetbiqi haqqxnda» Azərbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 29 dekabr 2000-ci il tarixində təsdiq 
etdİyi qaydalar; 
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• «Mehmanxana qəbzinin (forma N°17MQ) forma və rekvizitləri və 
onlardan istifadə haqqında» Azərbaycan Resptıblikası Maliyye Nazirliyınin 
25 noyabr 2001-ci il tarixində tesdiq etdiyi qaydalar; 

• «Semişin biletlerinin (forma N»BB-3 və forma NsŞSB-3) forma və 
rekvizitləri və onlardan istifadə haqqında» Azərbaycan Respubükası Ma-
liyyə Nazirliyinin 12 fevral 2001-ci il tarixində təsdiq etdiyi qaydalar; 

• «Yiik avtonəqliyyatı üçün yol vəreqi (forma NsYV-2) forma və 
rekvizitleri və onlardan istifadə haqqında» Azərbaycan Respublikası Ma-
liyye Nazirliyinin 26 fevral 2001-ci il tarixində təsdiq etdiyi qaydalar; 

• «Ödəniş qəbzinin (forma NeÖQ-1) forma və rekvizİtləri ve onlardan 
istifadə haqqında» Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 26 fevral 
2001-ci il tarixində təsdiq etdiyi qaydalar; 

• «İşçilərin ezamiyyəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Maliyyə 
Naziriiyinin 25 aprel 2001 -ci il tarixinde təsdiq etdiyi qaydalar; 

• «Rabitə xidmetleri üçün «ödəniş qəbz»lərinin (forma Ns ÖQ-2, for-
ma Ns ÖQ-3 və forma Na ÖQ-4) forma və rekvizitləri və onlardan İstifadə 
haqqında» Azerbaycan Respublikası Maliyye Nazirliyinin 07 may 2001-ci 
il tarixində təsdiq etdiyi qaydalar; 

• «Qiymətli metallardan və qiymetli daşlardan zərgərlİk ve meişet 
məmulatlan hazırlayan istehsalçılann qeydiyyatdan keçirilməsi ve onlara 
qeydiyyat şehadətnamesinİn verilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirhyinin 25 iyun 2001-ci il tarixində tesdiq etdıyi qaydalar; 

• «Nəqliyyatda biletsiz getməyə göre cərimə qəbzi»nin (forma N« 
CQ-4), «Neqlİyyat vasitesində biletsiz semişin apanlmasına görə cərimə 
qəbzi»nin (forma NsCQ-5) ve «Sərnişin bileti»nin (forma N2SB-6) forma və 
rekvizitləri və onlardan istifade haqqında» Azerbaycan Respublikası Ma-
liyyə Nazirliyinin 4 avqust 2001-ci il tarİxində təsdiq etdiyi qaydalar; 

• «Qiymətli metallann, qiymetli daşlann, tərkibində qiymetli metal-
lar olan məmulatlar və materiallann eyarlanması, damğalanması və analiz 
edilməsi üçün qebul qebzi»nin (forma Ns QM-1) forma və rekvizitləri və 
onlardan istifade haqqında» Azərbaycan Respublİkası Maliyyə Nazirliyinin 
15 oktyabr 2001-ci il tarixinde tesdiq etdiyi qaydalar; 

• «Toxumçuluq haqqmda qanunvericiliyin pozulmasma göre cerimə 
qəbzi»nin (forma N CQ-9), «Bitki karantini qaydalannm pozulmasına göre 
cərimə qəbzi»nin (forma N CQ-9), «Bitki karantini qaydalannm pozul-
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masına gorə cərimə qəbzi»nin (forma N CQ-10), «Bitki mühafizəsi qayda-
larının pozulmasına görə cərime qebzi»nin (forma N SQ-11) və karantin 
yoxlamasından və müvafiq əməliyyatdan keçirilmemiş materiallann daşın-
masına göre cerime qəbzmin (forma N CQ-12) forma və rekvizitleri ve on-
lardan istifade haqqında» Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 
20 iyun 2002-ci il tarixində tesdiq etdiyi qaydalar; 

• «Yükvurma orderi»nin (forma N? VA-1), «Yük boşaltma orderi»nin 
(forma Ne VA-2) forma və rekvizitləri ve onlardan istifadə haqqmda» 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 iyun 2002-cİ il tarixinde 
tesdiq etdiyi qaydalar; 

• «Yaşayış sahələrindən istifade qaydalannın pozulmasına görə cəri-
mə qəbzi»nin (fornıa N? CQ -6), «Özbaşına tikinti işlerinin apanlmasına 
göre cərimə qəbzi»nin (forma Na CQ -7) və «Saheləri və digər yaşayış 
mentəqelərini abadlaşdırma qaydalannın pozulmasına görə cərimə qəb-
zi»nin (forma NsCQ-8) forma və rekvizitləri və onlardan istifadə haqqında» 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 12 iyul 2002-ci il tarixinde 
təsdiq etdiyi qaydalar; 

• «Tehqiqat ve ibtİdaİ İstintaq dövründə götürülmüş pullann qebulu 
qebzi»nin (forma NE QQ-1), «Tehqiqat ve ibtidai İstintaq dövründə götürül-
müş qiymetli eşyalann qəbulu qəbzi»nin (forma QQ-2) və «Maddi sübut 
sayılan pullann və qiymətli əşyalann qəbulu qebzi»nin forma və rek-
vizitleri ve onlardan istifadə haqqında» Azerbaycan Respublikası Maliyye 
Nazirliyinin 12 iyul 2002-ci il tarixinde tesdİq etdiyi qaydalar; 

• «Pul vesaitinin saxlanması və daşmması zamanı onun salamatlığım 
təmin etmək barədə tövsiyələr», Xalq təsərrüfatında kassa əməliyyatla-
nnın aparılması qaydalanna dair Azərbaycan Respublikası Daxili Işler Na-
zirliyinin tövsiyeləri; 

• «Müəssisələrin kassa binalanmn texniki cəhətdən möhkemləndiril-
mesi ve yanğından mühafize, siqnalizasiya vasiteləri ile techiz olunması 
barədə tövsiyəler», Xalq tesərrüfatında kassa əməliyyatlanmn apanlması 
qaydalanna dair Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin tövsiye-
ləri. 

Yuxanda qeyd olunanlardan göründüyü kimi Azərbaycan Respubhkasın-
da maliyye emehyyatlarmı tənzimləyen çoxlu sayda qanunverici ve normativ 
hüquqi aktlar, onlann icrasmı təmin eden telimatlar, əsasnaməler, tövsiyə-mek-
tublar mövcuddur. Ona görə de müessiselerde audit yoxlama-ekspertizası 
apanlan zaman təsərrüfat-maliyye əməhyyatlanmn bu qanunverici və normativ 
hüquqi aktlann təleblərinə uyğunluğu yoxlanılmah, müəssisələrde uçot-
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maliyyə hesabatlarımn tərtibi və təqdim olunmasmda müvafiq qaydalara əməl 
olunması qiymetləndirilməlidir. 

Audit yoxlama-ekspertiza işierinin bu sahede meqsed və vezifəleri 
esas etiban ile her bir təsərrüfat əmeliyyatlannda baş vermiş qanundan-
kenar prosesleri aidıyyatı üzre müvafiq qanunverici ve normativ hüquqi 
aktlarm teleblərine istinad etmekle konkret olaraq qiymetləndirmekdir. 
Ona görə de auditor yuxanda qeyd etdiyimiz diger qanunverici normativ 
hüquqi aktlann məzmun ve mahiyyətindən bilavasitə melumath olmahdır. 

Təserrüfat-maliyye emeliyyatları yoxlama-ekspertiza edilən zaman 
normativ hüquqi aktlardan istifade qaydalannda Azerbaycan Respublikası 
Auditoriar Palatası Şurasmm 26 dekabr 2001-ci il tarixli 88/2 sayh qeran 
ile tesdiq edilmiş «Teserrüfat subyektlərinin mühasibat-maliyyə hesabatla-
nnm auditi zamam normativ hüquqi aktlann nəzere alınması» haqqmda 
təlimatda da öz geniş şərhini tapmışdır. 

10.2. Audit yoxlama-ekspertizası üçün məlumat mənbələri 

Tesərrüfat subyektlerinin mühasibat-malıyye hesablannm auditi za-
manı yoxlama-ekspertizası üçün məlumat mənbeyi vacib amildir. Normativ 
senədlərin və maliyye hesabatlan üçün yoxlama-ekspertizasmm melumat 
menbəleri zengin ve çox çeşidlidir, Ona görə de bu sahedə audit yoxlama-
ekspertizası üçün istifadə edilən melumat mənbələri mahiyyətinə, təyi-
natına, istiqamətinə ve ehemiyyətliliyine görə aşağıdakı qruplara bölünür: 

-normativ hüquqi sənədlerə dair audit yoxlama-ekspertizası üçün 
məlumat mənbeiəri, 

- mühasibat və maliyyə hesablannın audit yoxlama-ekspertizası üçün 
məlumat mənbələri; 

- mühasibat ve maliyye eməliyyatlanmn sənedleşdirilmesinde müva-
fiq telimatlann, qaydalann gözlənilmesinə dair melumat menbəleri. 

Bir qayda olaraq təserrüfat subyektlerinde istehsal-maliyyə əməliy-
yatlannın audit yoxlama-ekspertizası üçün normativ hüquqi aktlara dair me-
İumat menbelerini Azerbaycan Respublİkası Mİllİ Meclisi terefinden qebul 
edümiş qanunlarda, Nazirler Kabinetİnin qerarlannda, Azerbaycan Respubli-
kası Milli Meclisinin bülletenlerinde və ayn-ayn neşriyyatlann hazırladığı 
qanunlar külliyatında tapmaq mümkündür. Eyni zamanda teserrüfat subyekt-
lerinin fəaliyyetini tənzimləyen hüquqi qanunverici aktlann icrasmı təmin 
eden normativ hüquqi aktlar Azerbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin 
qerar və sərencamlanna dair melumatlan Azerbaycan Respublİkası Nazir-
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lər Kabinetinin bülletenlərində və Nazirlər Kabinetinin qərarlar toplusun-
da, həmçinin «Qanım» nəşriyyatımn «Mühasibat işi» noımativ sənədlər 
toplusu adlı buraxılışında (Bakı, 2005-ci il) tapmaq mümkündür. Mühasibat 
və maliyyə hesabatlannın tərtibi ve teqdimi ilə bağlı bir sıra təlimatlar, 
əsasnamələr mövcuddur. Təsərrüfat subyektlerinde audit yoxlama-eksper-
tiza işləri apanlarkən uçot-hesabat sənedlerinin tərtib və təqdim olunması 
qaydalarına əmel edilmesi qiymetlendirilən zaman müvafıq telimatlara 
istinad edilməlidir. Bu telİmatlan Azerbaycan Respublikası Maliyyə Nazir-
lİyinin bülletenlərində, Azerbaycan Respublİkası Milli Bankının bülleten-
lerində, Ədliyye Nazirliyinin müvafiq yazışmalannda və həmçinin «Qa-
nun» nəşriyyatının 2005-ci ildə nəşr etdiyi «Mühasibat işi» normativ se-
nedler toplusunda tapmaq mümkündür. 

Auditor bu mənbələrə istinad etmeklə istenilən normativ sənədleri 
eldə ede bilər. Bununla yanaşı, tesərrüfat subyektlərinin mühasibat-maliy-
yə hesabatlannın audit yoxlama-ekspertizası zamam mühasibat vo maliyye 
əməliyyatlannın sənədlərinin standart formalanndan istifade edilmesine de 
diqqət yetirilmelidir. Mühasibat sənədləri və maliyyə hesablannda istifadə 
olunan standart formalan Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi təre-
findən təsdiq edilmişdxr. Bu formalann tetbiqine dair məlumatlan «Qanun» 
neşriyyatının 2005-ci il tarixli «Mühasibat işi» normativ senedler toplusun-
da tapmaq mümkündür. 

10.3. Miiəssisənin təsis sənədlərinin ekspertizası 

Audit yoxlama-ekspertizasımn qarşısmda duran esas vəzifələrdən biri de 
müəssisenin hüquqi statusunu müəyyənləşdirən təsis senedlerinin ekspertiza 
edilməsidir. Müəssisenin tesis senədlərinin ekspertizası əsas etiban ilə bu 
senedlərin qanunverici ve normativ hüquqi aktlara uyğun olmasmı müəy-
yənləşdirmək və qiymətləndirməkdən ibaretdir. Tesis senədlerinin eks-
pertizası zengin və çoxşaxelidir. Müessİsenin teserrüfat sənedleri dedik-
de - hüquqi ve fizikİ şexsin sahibkarhq fəaliyyeti İle meşğul olması üçün 
tesis etdiyi və hüquqi bazaya malik olan sənedler başa düşülür. Bu sənəd-
lere hüquqi və fıziki şexsin müəssisenin yaradılmasma və fəaliyyətinə 
dair ilkin protokollan, fiziki şəxsin müessisənin yaranmasına dair iddia 
erizəsi, müessisənin fəaliyyətini tənzimləyən nizaranamesi ve əsasnaraə-
si, ali icraedici orqan terefinden müessisenin qeydiyyata ahnması - qeydiyyat 
şəhadetnamesi, əmlakrn, mülkün özəlləşdirilməsinə dair şəhadetname, mües-
sisenin fealiyyəti ilə bağh (əger teleb edilirsə) xüsusi razılıq lisenziyası, 
identifikasiya kodunu müəyyənləşdirən şehadəmamə, müəssisənin dövlət 
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reyestrinə saiınmasına dair qeydiyyat şəhadətnaməsi, vergi orqanlannda 
qeydiyyata aiınmasına dair vəsiqə daxildir. 

Qeyd olunanlardan əlavə müəssisənin fəaliyyətindəki spesifik xüsu-
siyyətlərlə bağlı olaraq onun fəaliyyətinin hüquqi bazasına digər sənədlər 
də aid edilə bilər. Bu sənədlər adətən təbii resurslardan istifadə, xüsusi 
maddələrin emalı və istehsah, qanunla nəzərdə tutulan fəaliyyət növlərin-
dən əlavə olaraq fəaliyyət istiqamətlerində tətbiq edilir. Bir qayda olaraq 
auditor müəssisənin təsis sənədlərini ekspertiza edən zaman ilk növbəde 
təsis protokolunu və ya fiziki şəxsin iddia ərizəsini nəzərdən keçirməlidir. 
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının qanunverici və normativ hüquqi akt-
lanna uyğun olaraq respublikamızın ərazisində fəaliyyət göstərən müəs-
sisələrin (bir sıra hallar nəzərə ahnmaqla) təsisçiləri hüquqi, fiziki şəxslər 
ola bilər. Ona görə də müəssisə təsis olunarkən ilkin protokollan və ya 
iddia ərizələrinin, qanunvericilik baxımından mülki prosessual qanunlara 
uyğunluğu müəyyenləşdirilməli və qiymetlendirilmelidir. 

Müessisənin tesis sənədlərinin terkibində vacib hüquqi sənədlerden 
biri müessisənin nizamnaməsi ve əsasnamesidir. Müəssisənin nizamnamə-
sinin audit ekspertizasma bir neçə istiqamətdən yanaşılmalıdır. Çünki, 
müəssisenin nizamnaməsi onun fealiyyetinin istiqametini müəyyenləş-
dirən, tenzimleyen, idareetmə strukturasım əsaslandıran, mülkiyyet hüqu-
qunu və onun verəsəliyini özünde eks etdiren yeganə hüquqi sened hesab 
edilir, Müəssisənin nizamnaməsi onun təsisçisi terəfindən tərtib edilir ve 
təsdiq edilir. Müessisenin nizamnamesi onun fealiyyət göstərdiyi ve yer-
ləşdiyi dövletin qanunverici və normativ hüquqi aktlanna uyğun olmahdır. 
Azerbaycan Respublikasında fealiyyet göstərən hüquqi, fıziki şəxslər və 
xarici vetendaşlar tərəfinden tesis edilmış müəssise ve şirkətlərin nizam-
namesi və esasnamesi bilavasite Azərbaycan Respublikasınm qanunverici 
ve normativ hüquqi aktlannın tələblerinə uyğun olmalıdır. Müəssisənin 
nizamnaməsi tərtib edilen zaman qanunla qadağan edilən fəaliyyət növle-
rini özünde eks etdirməmelidir. Əger bele hal nəzərdə tutulmuşsa, bunun 
üçün qanunvericilikdə olduğu kimi bu fəaliyyətə müvafiq dövlət ali icra-
edici orqanlannm xüsusi razılığı olmalıdır. Auditorlar ilk növbədə müəs-
sisenin təsis protokolu ılə (fiziki şexsin iddia erizesi ilə) onun nizamna-
mesinin uyğunluğunu müəyyənləşdirib qiymətləndinnelidir. 

Auditor ekspertizasında növbeti merhələ onun nizamnaməsinde nə-
zərde tutulan fəaliyyet istiqamətləri üzre təsərrüfat işlerinin faktiki icra-
sımn qiymətlendirilmesidir, 

Bele ki, müessisənin nizamnamesi onun fealiyyet istiqametini müey-
yənleşdirən hüquqi səneddir. Əger müəssise tesis dövründən sonra öz fəaliy-
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yətinə müvafiq düzəlişlər, əlavələr etmişdirsə bu mütləq rəsmiləşdiril-
məlidİr. Bu barədə edilən dəyişiklik nizamnaməni qeydə alan ali icraedİci 
orqan tərəfindən rəsmileşdirilməlidir. Müəssisenİn nizamnaməsində eks-
pertizanın obyektlərindən biri de mülkiyyet münasibetlərinin nizamnamə-
də öz eksini tapması və faktiki olaraq onun realizə vəziyyətinin qİymetlen-
dirilməsidir. Müessiseni təsis edən zaman tesis sənədlerində, ilkin proto-
kollar və yazışmalarda mülkiyyət münasibətləri dəqiq və qanunauyğun 
müəyyənləşdiribnelidir. Bu hal həmçinin müəssisənin nizamnamesinde do 
doğru-düzgün əksini tapmalıdır. Müəssisenin fealİyyeti ile bağlı olan, müəy-
yənləşdirilmiş nizamnamə kapitalı ve onun tesisçileri arasında pay miqda-
rının ödənilmə səviyyəsi də auditorun diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Audit yoxlama-ekspertizasının tədqiqat obyektlərindən biri də mües-
sisənin ali idarəetme orqanmm ve onun struktur quruluşunun müəyyənləş-
dİrilməsi və faktiki veziyyətinin qiymetlendirilməsidir. Müessisənİn ni-
zamnaməsi onun ali idareedici orqanını və strukturunu müəyyənləşdirir. 
Müəssisənin ali icraedici orqanraın nizamnaməyə uyğun olaraq fəaliyyəti 
audit ekspertizasında qiymətləndirilməlidir, Müessisenin nizamnamesi 
onun mülkiyyətçisi İle diger raünasibətlerin leğvi, yenidən təsis olunması, 
vəsaitlərinin bölüşdürülmesıni müəyyənləşdiren hüquqi sənəddir, Əger 
yoxlama dövründe raüəssisenin fealiyyətində qeyd olunan hallara rast gəli-
nİrsə, onun audit qiyməti yoxlama-yekun arayışmda öz əksİni tapraalıdır. 
Müəssisənin nizamnaməsi ekspertiza edilən zaman onun dövlet qeydiyya-
tına alınması ve hüquqi statusunu müəyyenleşdiren qeydiyyat şehadətna-
mesine de nezer salramalıdır. 

Müəssisənin tesis sənədleri ekspertiza edilen zaman osasnamənin də 
real vəziyyəti qiymətlendirilmelidir. Bir çox hallarda müessisenin fəaliy-
yeti ve onun idare edilməsi ilə bağlı olaraq bezi raəqamlar nizamnamədə 
üraumİ şekilde öz əksini tapır. Bu da müessisənin fəaliyyətində qeyri-
deqiqlik və raüvafıq çətinlikler yaradır. Ona göre də, müessisənin idarə 
edilməsini daha səmərəli teşkil etmək üçün işlək mexanizmlərin hazırlan-
ması və tətbiq edilməsine dair xüsusi əsasnamələr tərtib edilir və təsisçi 
terəfradən təsdiq edilir. Müessisənin əsasnaməsi ekspertiza edilen zaman 
onun ne dərəcədə qanunverici və nomativ hüquqi aktların tələblerine ca-
vab verməsi və müəssisənin nizamnaraəsinin fəaliyyət istiqaraetinə uyğun-
luğu müeyyenləşdirilib qiymetləndirilməlidir. 

Müessisənin təsis sənədləri ekspertiza edilen zaman onun fəaliyyə-
tində nəzərdə tutulan şöbelərin, xarici ölkelerdə nümayəndəliklerinin, 
xarici iqtisadi fealiyyətinin mövcudluğu və fəalİyyət istiqamətlərinin ni-
zamnamedə öz əksini tapması müəyyənləşməlidir. Müəssisənin təsis sə-
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nədlərini ekspertiza edən zaman onun fəaliyyətine (əger bu qanunvericilik-
de nəzerdə tutulmuşdursa) xüsusi razılığm (Iisenziya) olması, lisenziyanın 
teləblərinə eməl edİlmesi, lisenziyanın müddəti, verilmə tarixi, lisenziya-
nın təsərrüfat subyektinin əsas fealiyyetini təmin etməsi qiymətləndiril-
meiidir. Nezərə almaq lazımdır ki, müəssisə İisenziya teleblerine eməl 
etmedikde onun fəaliyyetinin dayandınlması iddiası mümkündür. Müəssi-
sənin tesis senedlerinin audit ekspertizasında müəssisenin vergi uçotuna 
alınması ve bu uçotun fealiyyətə başlandığı müddət qiymetləndirilmelidir. 
Müəssisənin spesifik xüsusiyyeti ile bağlı olan fəaliyyətinə dair xüsusi 
sənədlər vardırsa, auditor bu senedleri de təsis sənədlerinin tərkib hissəsi 
hesab edə bilər ve onları müvafiq qaydada ekspertizadan keçirib qiymət-
ləndirməlidir. 

10.4. Müəssisənin uçot-hesabat sənədlərinin 
sintetik göstəricilər üzrə ilkin təhliii 

Audit yoxlama-ekspertiza işləri apanlan zaman müessisedə tətbiq 
olunan mühasibat uçotu sistemi ve təserrüfatdaxili audit nəzareti də diqqət 
merkezində olmahdır. Belə ki, audit yoxlama-ekspertiza işlərinin təşkil 
edilməsi, aparılması və nəticələrin yekunlaşdınlmasında bu iki amil böyük 
əhəmiyyet kəsb edir. Mühasibat uçotu sisteminin mütərəqqi formalanmn 
tetbiqi onun beynəlxalq standartlanna uyğunlaşdınlması, bilavasite maliy-
yə hesablannm tərtibini və şəffaflığmı temin edir, teserrüfatdaxili auditin 
təşkilini və səmərəliliyini artınr. Buna göre də müəssisədə mühasibat uço-
tu sisteminin öyTənilməsi və qiymetləndirilməsi auditin tədqiqat obyekt-
lərinə çevrilmelidir. 

Müessisenin uçot sisteminin audit qiymetlendirilməsində bir neçə 
prinsİpial məsələlər, o cümlədən, müessisədə mühasibat uçotunun vəziy-
yəti ve maliyyə hesabatlannın tərtib olunma qaydalan diqqət mərkəzində 
olmalıdır. Mühasibat uçotunun tətbiqi sistemi və onun apanlmasının audit 
qiymətlendirilmesi o halda səmərəli sayıla bilər ki, bütövlükde həmin 
sistemin müvafıq standartlanna uyğun olsun, təsərrüfat əməliyyatlannın 
uçota ahnmasınxn şefaffhğmı temin etsin, baş vermiş təserrüfat emeliyyat-
Iannı doğru və düzgün uçota alsm. Müəssisədə mühasibat uçotu sistemi 
həmçinin o vaxt seməreli hesab edilə bilər ki, burada uçot-hesabat işləri 
qanunverici normativ hüquqi aktlann telebine uyğun qurulmuş olsun ve 
eyni zamanda hemin müessisenin spesifik fəaliyyet xüsusiyyətleri nəzerə 
almmaqla müessisənin özünün uçot siyaseti işlenib tətbiq edilsin. Əlbəttə, 
uçot müessisenin en vacib idareetmə elementlerinden biri olmaqla, onun 
bəzi nəzarət funksiyalanm da özünde eks edir. 
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Müəssisonin mühasibat uçotunun vəziyyətinin ekspertizası ve audit 
qiymetləndİrilməsində prinsipial məsələlərden biri de uçotun həmin müəs-
sisənin iqtisadiyyatının ıdarə edilmesində əsas funksiyalarım qiymətlen-
dirmekdir. Bele ki, mühasibat uçotu esas idarəetme elementlərindən biri 
olmaqla onun Özüneməxsus idareetme fiınksiyası vardır. Uçot müəssisə və 
təşkilatlarda elə qurulmalıdır ki, baş vermiş tesərrüfat-maliyye əmeliyyat-
larının düzgün və vaxtında uçota ahnmasını təmin etməklə yanaşı, idarəet-
məyə dair lazımi informasiyaları təmin etsin. Ona görə də bazar iqtisadiy-
yatı münasibətlerində mühasibat uçotunun iki sistemi tətbiq edilir - müha-
sibat uçotu və idarəetmə uçotu, yəni mühasibathq həmçinin idareetme ile 
bağlı olan melumatları da uçota almaqla məşğuldur. 

Müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin audit yoxlama-eksperti-
zası müəssisədə uçot siyasətinin vəziyyətini müəyyənləşdirməli və qiy-
metləndirməlidir. Yeni müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyetinin idarə 
olunması ilə bağlı idarəetmə uçotunun apanlması ve bu İdarəetmə uçotun-
da müəssisənin spesifik fealiyyetinin tam eks etdirilməsi qiymətlendiril-
melidir. Mühasibat uçotunxm diger bir prinsipial meselesi struktur bölmə-
lərdə emeliyyatlann uçota almması veziyyətinin qiymetləndirilməsidir. 
Belə ki, hər bir müessise bir və ya bir neçə istehsal prosesı ilə məşğul olur. 
Lakin həmin istehsa! bölmələrinin işini ahəngdar təşkil etmek üçün yar-
dımçı, kömekçi bölmelər də mövcuddur. Uçot həmin bölmelərdə əməliy-
yatlan vaxtmda və düzgün uçota almaqla yanaşı, onlar arasmda optimal 
əlaqənin veziyyətini qiymətləndinnəlidir. Müəssisə ve teşkilatlarda audit 
yoxlama-ekspertizası keçirilen zaman uçotun diger vacib funksiyası nəza-
ret funksiyasıdır. Auditor onun vəziyyətini də qiymətləndirməlidir. Belə 
ki, mühasİbat uçotu baş vermiş əməliyyatlan uçota aldıqca vesait ve resurs-
lann hərəkəti üzərində bilavasite nəzaret edir. Müessisəde uçot sistemi nə 
qədər sadə və şəffaf qurularsa, təsərrüfat emeliyyatlan və onlann neticə-
sində meydana çıxan resurs ve vəsaitlərin hərəkətİnə nəzarət bir o qədər 
səmərəli ola biler, 

Auditor müəssisənin təsənüfat-maliyye əməliyyatlannda mühasİbat 
uçotu nəzarətini qiymetlendirmek üçün məseleye bir neçə istiqamətlərdən 
yanaşmahdır. İlk novbede baş vermiş təsərrüfat əməliyyatlannm vaxtında 
və düzgün uçota alınması, cari təsərrüfat əmeliyyatlanm qruplaşdıraraq he-
min dövrün sonuna icmal məlumatlann hazırlanması, təserrüfat əməliy-
yatlanmn vəziyyəti haqqında rəhbərliyə mütemadi olaraq informasiyala-
nn verilmesi, idareetme üçün sadələşdirilmiş informasiya sistemi və mü-
vafıq tehlil üçün lazımi bazanın hazırlanması kimi məseləlerin həlli mü-
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hasibat uçotunun nəzarət funksiyasının semereli teşkilinin əsas göstəricisi 
oia biler. 

Müəssİse ve teşkilatın mühasibat uçotunun veziyyetine dair audit 
yoxlama-ekspertizası apanian zaman təserrüfatdaxili audit nezaretinin və-
ziyyeti də öyrenilmeli və qiymetlendirilmelidir. Baxmayaraq ld, təserru-
fatdaxili nəzaret funksiyasının böyük bir hissəsini mühasibat uçotu Öz-
lüyundə əxs edir, lakin bu funksiyam bütövlükdə mühasibat uçotunun üzə-
rine qoymaq düzgün deyil. Xüsusilə, böyük sayda törəmə müessisələrə 
malik olan iri hecmli koorporasiyalarda, təsərrüfatdaxili nəzaret fiınksiya-
sının müstəqil daxiii audit nezarəti sistemindən istifade edilməklə icrasını 
təmin etmek məqsədəuyğundur. 

Daxili audit dedikdə - müəssisənin struktur bölməlerinin, törəmə mües-
sisənin fealiyyətinin mütəmadi olaraq tematik və digər qaydalar tətbiq 
edilməkle, müəssisenin tabe olduğu teşkilat tərəfinden yoxlama-eksper-
tizanın keçirilməsi başa düşülür. 

Her bir təsərrüfatdaxili audit müəssisenin fəaliyyeti ilə bağlı olan 
spesifik xüsusiyyetler nəzərə almmaqla xüsusi proqrama malik olmalıdır. 
Bu proqramda təsərrüfat subyektlərinin ve struktur bölməlerin nəzarətdən 
keçirilməsi vaxtı, ünvanı ve audit yoxlama-ekspertizasınm formaları göste-
riiməklə apanlacaq yoxlama-ekspertiza işlerinin təqribi tezis suallan ve 
tetbiq olunma metodikası qeyd olunmalıdır. 

Müəssisə və teşkilatlann teserrüfat-maliyye fəaliyyətinin audit yox-
lama-ekspertizası apanlan zaman müessisənin daxili auditinin vəziyyeti 
nəzərden keçirilməli və qiymətlendirilməlidir. Bu zaman daxili auditin iş 
planı ve onlann icrası qaydalan keçirilmiş yoxlama neticəlerinin sənəd-
leşdirilməsinin vəziyyəti öyrenilməlidir. Təcrübədə müessisenin təser-
rüfat-maliyye fəaliyyetinde yol verilmiş bir çox xırda nöqsanlar mütemadi 
olaraq təkrarlamr və bəzən buna ciddi əhəmiyyət verilmir. Lakin uzun 
müddet təkrarlanan xırda nöqsanlar zaman keçdikcə çoxahr ve böyük men-
fi nəticeləre səbəb olur. Ona görə de auditor təsərrüfatdaxili audit yoxla-
malannda aşkar edilmiş nöqsanlann şablon xarakterli olub-olmamasına 
müvafiq qiymət vermelidir. Əger bu nöqsanlar şablon şeklində sadecə ola-
raq yoxlama-yekun arayışlannda öz eksini tapmışsa, onlar haqqmda auditor 
müəyyən tədbirler görülmesini teşkil etməlidir. 

Auditor daxili auditin yoxlama nəticələrinin realizə edilməsine de 
diqqet yetirmelidir. Belə ki, bir çox hallarda yoxlama neticeləri arayışda 
formal olaraq öz əksini tapdığı kimi, onun realizə edilməsi de formal 
xarakter daşıyır. Bu kimi hallann aradan qaldınlması üçün auditör daxili 
auditin yoxlama-ekspertizası neticelərinin realizesinden sonra teserrüfat-
maliyye fəaiiyyetində hansı deyişilikler baş verməsini qiymetlendirməlidir. 
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10.5. Təsərrüfat mttqavilələri və öhdəliklərinin auditi 

Təsərrüfat müqavilə və öhdelİkleri dedikdə, müessiselerin əsasən tə-
serrüfat subyektləri arasında qarşılıqlx elaqələri və iqtisadİ münasibətleri 
tənzimləyen hüquqi akt başa düşülür. Təsərrüfat müqavilələri və öhdəlik-
ləri, həmçinin təsərrüfat subyektleri ile fıziki şəxslər arasxnda da iqtisadi 
münasibətleri tənzimleyə biler. Təserriifat müqavilə və öhdəlikləri təsər-
rüfat subyektləri arasında iqtisadi münasibətlərin hüquqi bazasmı təşkil 
edir. Lakin təserrüfat müqavilələri ve öhdeliktəri istiqamətlerinə ve iqtisa-
di məzmunlarına göre müxtəlif olsa da, hüquqi baxxmdan bir məqsedi -
təsərrüfat subyektleri ve eyni zamanda teserrüfat subyektleri ilə fiziki 
şəxslər arasında iqtisadi münasibətləri tenzimleyir. 

Audit yoxlama-ekspertizası apanlan zaman müəssisələrarası bağlan-
mış müqavileler ve öhdəliklərin ekspertizadan keçirilməsi mühüm əhəmiy-
yet kesb edir, Bele ki, bu müqavİlələr və öhdəliklər müəssiselerin teserrü-
fat-maliyye fəaliyyətində əhəmiyyətli rol oynamaqla onlann istehsal-ma-
liyyə fəaliyyətinə birbaşa müdaxilə edir. 

Auditor müessisəlerdə təserrüfat-maliyyə əməliyyatlan İle bağlı mü-
qavileləri və öhdelikleri ekspertizadan keçiren zaman ilk növbəde onlan 
hüquqi baxımdan qiymətlendirməlidir. Yeni müessisəlerarası iqtisadi mü-
qaviləleri tenzimləyen senedlər ve Öhdəliklər bağlanan zaman Azerbaycan 
Respublikası qanunverici və normativ hüquqi aktlannın tələblərinin nə də-
rəcədə gözlənilməsi qiymətləndirihnəlidir. Müəssisənin təserrüfat-maliy-
ye fealiyyətinde mövcud müqavile-öhdelikler auditor terefinden ekspertiza 
edildikdə eyni zamanda tertibatı-struktur tamlığı, terefler arasxnda qarşxlxqlı 
öhdəliklərin əlaqələndirilməsi, müqavilələrin predmetinin qiymətləndiril-
mesi, raüqavilənin fəaliyyet müddəti, müqavilənin birterəfli, yaxud qarşx-
lıqlı razılıq esasında müddətinin uzadılmasx, ləğvi və digər vacib prinsiplə-
rin öz eksini tapması qiymetlendirilmehdir. Bir qayda olaraq təsərrüfatlar-
arası münasibetleri tenzimləyən müqaviləlerin predmeti bir və ya bir neçə 
məsəleni əhatə ede bilər. Belə şəraitdə müqavilə öhdəlikləri hər bir pred-
met üzrə qeti ve aydm şerh edilib, yazılmalıdır. Müqavile ve öhdeliklər 
eger xarici iqtisadi əlaqelərlə bağhdırsa, bu zaman beynəlxalq konvensiya-
larda öz əksini tapmış iqtisadi münasibətləri tənzimləyen normativ sənəd-
lərin telebleri gözlənilmelidir. Müqavile ve Öhdeliklər bağlanan zaman 
qiymet amilinin gözlənilməsi də vacib raəsələlərdən biridir. 

Qiymət amili bazar münasibetlərinin prinsiplerinden irəli gəlməklə 
tələb və təklifi əks etdiren ölçü vahididir. Bu zaraan Respublikamızda ve 
dünya bazannda mövcud məhsullann satış qiyraeti nəzəre alınmalıdır. 
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Müqavilə və öhdəliklər, həmçinin müəssisə ilə fiziki şəxslər arasmda 
iqtisadi münasibətləri tənzimləyən hüquqi sənəd olduğu üçün burada da bir 
sıra prinsipİal məsələlər öz həllini tapmalıdır. Belə ki, müəssisələr hüquqi 
şəxslərlə yanaşı, fiziki şexslerle de ferdi qaydada müxtəlif predmetler üz-
rə, o cümlədən emək müqaviləsi, iş və xidmətlərin yerinə yetirilmesinə 
dair fərdi müqavileler, müxtelif növ məhsulun tədarükünə dair müqavilə 
və öhdelüdər bağlaya bilər. Lakin teserrüfat subyektleri arasında bağlanan 
müqavilə və öhdəliklərlə, fizüci şəxsler arasında bağlanan müqavilə ve öh-
dəliklər arasında bir sıra fərqli xüsusiyyetler mövcuddur. Bele ki, tesərrü-
fat subyektləri arasmda bağlanan müqavileler xüsusilə alqı-satqı və yaxud 
yerine yetirilən iş və xidmetlərin dəyərinin ödenilməsi, əksər hallarda qey-
ri-nağd yolla aparılırsa, teserrüfat subyekti ilə fiziki şəxslər arasında bu 
istiqamətde, yeni kənd təsərrüfatı məhsullannın tədarükü, alqı-satqı emə-
liyyatlarımn heyata keçirilməsində bilavasitə nağd Ödəmə əməliyyatına 
daha çox üstünlük verilir. Təserrüfat subyektləri arasında bağlanan müqavi-
ləlerde əksər hallarda məhsul satışı, yerine yetirilen İş və xidmətlərin 
deyərinin ödənilməsində, dövlət taarif sistemindən daha çox istifade edil-
diyi halda bu kimi eməliyyatlar teserrüfat subyektləri ilə fiziki şəxs 
arasmda apanlırsa sərbəst qiymətlərə daha çox istinad edilir. Müəssisənin 
təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində audit yoxlama-ekspertizası apanlan zaman 
bu kimi hallar diqqət mərkəzində olmalıdır. Təsərrüfat subyekti ilə fizikİ 
şəxslər arasında bağlanan müqavilələr bir sıra hallarda mövsümi xarakter 
daşıyır. Belə mövsümi xarakterli müqavilelerde bir sıra elavə şertler və ra-
zılaşmalar mövcuddur. Bu şərtlərin bezileri Azərbaycan Respublikası Əmək 
Məcəlləsində və dıgər qanunverici normativ hüquqi aktlarda öz eksini tap-
mışdır. Auditor təsənüfat subyekti ilə fizıki şəxslər arasmda bağlanan 
mövsümi iş xarakterli müqavilələri, burada əlavə şərtlərin gözlənilməsini, 
əksini tapmasmı ve realizə edilmesini qiymətləndirməlidir. Təsərrüfat sub-
yektleri ilə fiziki şexsler arasında bağlanan müqavilələrin 80-90%-i əmək 
müqavilələrinə aiddir. Müəssise ile fiziki şexsler arasındakı münasibətləri 
tənzimləyen müqavilələr Azərbaycan Respublikası Əmek Məcəlləsinin 
müvafiq bəndlərinə tam uyğun olaraq tərtib edilməlidir. Əmək müqavilə-
ləri bağlanan zaman onlarrn qüwəde olma müddeti və təreflərin öhdelik-
ləri Azərbaycan Respublikası Əmək Mecelləsinə tam uyğun olmalıdır. 
Auditor təsərrüfat subyektində yoxlama-ekspertizası aparan zaman bu kimi 
prinsipial məsələlər müxtəlif yönümdən qiymətləndirilməlidir, 

Müqavilə və öhdəliklərin ekspertizası zamanı müqavilelerin rəsmi-
leşdirilmesi, imzalanması, müvafiq rekvizitlerin - imza tarixinin qoyulması 
ve icraya başlama müddətinin müeyyenleşdirilmesinin müqaviləde öz ək-
sini tapması auditorun diqqət mərkəzində olmahdır. 
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XI FƏStL. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ QİYMƏTLİ KAĞIZLAR ÜZRƏ 
ƏMƏLİYYATLARIN AUDİTİ 

11.1. Pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların auditinin 
məqsəd »'3 və/ifələri 

Müəssisə və təşkilatlarda pul vəsaitləri tizrə əməliyyatlanıı auditinin 
əsas məqsədi pul vəsaitləri üzrə apanlan əməliyyatlann qanunverici və 
normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olmasım, bu eməliyyatlann tə-
sərrüfat-maliyye nəticələrinin xeyrinə istifadəsini, müəssisə və təşkılatlar-
da pul vəsaitlerindən səmərəli istifadə olunmasmı qiymətlendirmok, həm-
çinin pul vəsaitlərinin qeyri-qanuni sərfı və mənimsənilməsi hallannı aşkar 
etməkdən ibarətdir. Pul vəsaitleri üzrə əməliyyatlann auditi iki istiqamət-
də apanhr: nağd və nağdsız əməliyyatlar. Nağd əməliyyatlar birbaşa kassa 
vasitəsi ilə hesablaşmalar apanlan əməliyyatlardır. Nağdsız əməliyyatlar 
dedikdə isə təsərrüfat-maliyyə əmeliyyatları üzrə ödəmələrin müvafıq 
banklar vasitəsilə həyata keçirilmesi başa düşülür. 

Pul vesaitləri üzrə nağd qaydada aparılan əməliyyatların auditi bilava-
site təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində yol verilmiş nöqsanlann, mənimsəmə 
hallannın aşkar edilib qiymətləndirilmesi ile nəticelənməlidir. Hər bir tə-
səmifat əmeliyyatmın arxasında onun deyerini ifadə edən pul vesaiti daya-
nır. 

Bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində nağd və nağdsız pul vo-
saitləri üzrə oməliyyatlar müəyyən qədər qeyri-məhduddur və lıberaldır. 
Belə olan halda bir terefdən eməliyyatlann sürətlənməsini təmin etmək 
məqsədile, digər terefden ise alqı-satqı əməliyyatlannı asanlaşdırmaq üçün 
nağd pul əməliyyatlanndan geniş istifadə olunur. Nağd pul əməliyyatlann-
da mənimsəmə və digər qeyri-qanuni hallar üçün imkanlar daha çoxdur. 
Bu, əməliyyatlann üzerində nəzarəti müəyyən qədər çetinleşdirir. Ona 
göre də müəssisə və teşkilatlann nağd pul eməliyyatlannın auditi qarşısın-
da bir sıra mühüm vezİfeler durur. 

Nağd pul vesaitləri üzrə eməliyyatlann auditinin vezifeləri aşağıdakı-
lardır: 

• nağd pul vesaitləri üzre eməliyyatlann qanuniliyinin qiymətləndi-
rilməsi; 

• nağd pul vəsaitləri üzrə əməliyyatlann vaxtında və düzgün uçota 
alınmasmın vəziyyətinin qiymetlendirilmesi; 

• nağd pul vəsaitlərinin herekətinin üzerinde daxili nəzarətin vəziy-
yətinin qiymətləndirilməsi; 
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• nağd pul vesaitləri üzrə aparılan əməliyyatlara dair maddi-məsul 
şəxsin hesabatımn vəziyyetinin qiymətləndirilmesi; 

• nağd pul vəsaitləri üzrə apanlan əmoüyyatlann ümumi yekun he-
sabatmm vəziyyəti; 

• nağd pul vəsaitləri üzrə apanlan əməliyyatlarda yol verilmiş mə-
nimsəmə hallannın mövcudluğu və onlann aradan qaldınlması 
yollan. 

Hər bir tesərrüfat subyektinde nağd pul əməliyyatlan ilə yanaşı, iri 
hecmli tesərrüfat öhdəliklerinin icrasında nağdsız əmeliyyatlardan da isti-
fadə edilir. Nağdsız emeliyyatlar tetbiq formasına görə müxtelifdir. Mües-
sise rəhbərliyi təsərrüfat əmeliyyatlanmn məzmunundan, təyinatından, 
məqsedindən asılı olaraq ödemə tapşınqlanndan, akkreditivden, ödemə çe-
kindən istifadə edə bilər. Ödenişləri heyata keçiren təşkilatin müvafıq spe-
sifık xüsusiyyetleri İle yanaşı bezi qeyri-qanuni eməliyyatlar aparmaq im-
kanlan da mövcuddur. Audİtor tesərrüfat subyektlerinde yoxlama-ekspertiza 
işləri aparan zaman nağdsız eməliyyatlann spesifik xüsusiyyetlerini nezərə 
almaqla bir sıra məselelerin həllini temin etmelidir. 

Nağdsız pul emeliyyatlannın auditinin əsas vezifeleri aşağıdakılardır: 
• nağdsız pul vesaitleri üzre qanunsuz əmeliyyatlann aşkar edilmesi; 
• nağdsız pul vesaitləri üzre eməliyyatlann vaxtında ve düzgün uço-

ta alınmasımn veziyyetinin qiymetlendirilmesİ; 
• nağdsız pul vesaitleri üzrə əməliyyatlann bank uçotu ilə ilkin mü-

hasibat uçotu arasmdakı fərqin müeyyenləşdirilmesi ve qiymet-
lendirilməsi; 

• nağdsız əməliyyatlarda pul vesaitlərinin təyinatı üzrə səməreli is-
tifade olunmasının qiymetlendirilməsi; 

• nağdsız əməliyyatlarda pul vəsaitierinin hərəkəti üzərində nəzare-
tin vəziyyətinin qiymetlendirilmesi; 

• malsatan və podratçüarla apanlan nağdsız əməliyyatlann veziy-
yətinin qiymetlendirilməsi; 

• nağdsız əməliyyatlar üzrə pul vesaitlerinin ümumi yekun hesaba-
tının vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. 

Müəssisə və teşkilatlarda audit yoxlama-ekspertiza işleri apanlan za-
man pul vesaitleri emeliyyatlan və ya diger meseleler üzre konkret yoxla-
ma metodikasını tetbiq etməmişdən önce, audİtor onun qarşısında qoyulan 
öhdəliyin məqsəd və vəzifəlerini aydın bilmelidir. Daha doğrusu, auditor 
yuxanda qeyd etdiyimiz məqsəd ve vəzifelerden irəli gelen prinsiplerə 
uyğun olaraq ən optimal-əlverişli yoxlama metodikasını müəyyənleşdir-
meli ve tətbiq etməlidir. 
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11.2. Pul vəsaitləri və qiymətii kağızlar üzrə əməüyyatların 
normativ hüquqi bazası 

Pul vəsaitləri əməliyyatlan və onlann uçotu üzrə normativ sənədlerə 
Azərbaycan Respublikasmm mövcud qanunvericİ və normativ hüquqi akt-
lan, o cümlədən Azərbaycan Respublikasınm Milli Bankının qərarlan, 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin təlimatlan, Azərbaycan 
Respublİkası Daxili İşlər Nazirliyinin bu sahedəki tövsiyeləri, müəssise və 
təşkilatlann işləyib hazırladıqlan esasnamələr aiddir. Pul vəsaitləri əməliy-
yatlan dövlətçilik baxımmdan strateji əhəmiyyete malİk olduğu üçün, onla-
nn uçota ahııması olduqca ciddi xarakter daşıyır. Ona göre də pul vəsaitleri 
əməliyyatlan ve onların uçotu bir neçə nazirlik və baş idarənin normativ 
sənədlərinə uyğun olaraq tənzimlənir. Bu baxımdan Azerbaycan Respub-
likasının Milli Bankının 6 aprel 1993-cü il tarixli «Xalq təsərrüfatında kas-
sa emeliyyatlan apanlması qaydalan»na dair 9 saylı qəran mühüm ehe-
miyyət kəsb edir. Bu qərarla Azərbaycan Respublikası erazisində müessise 
ve təşkilatlarda nağd pul əməliyyatlannın apanlması qaydalan, nağd pulu 
qəbul etmək, vermek və kassa sənedlərini tərtib etmək qaydalan müəyyən 
edilmişdir. Həmin qaydalarda, həmçinin nağd pul əməliyyatlannın uçotuna 
dair kassa kitabmm açılması, apanlması ve əməliyyatlara dair müvafıq 
qeydlerin edİlməsİ, nağd pul vəsaitlerinin saxlanması şərtləri də müeyyen-
ləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Milli Bankı müəssise və təşkilat-
larda kassa əmeliyyatlannın təftiş edilməsi və kassa intizamına əməl olun-
masının şərhini də bu qaydalarda vermişdir. 

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı xalq təsərrüfatında kassa emə-
liyyatlan apanlması ilə bərabər, nağd pul eməliyyatlanmn inventarlaşma-
sına dair müvafiq akt formasmı da təsdiq etmişdir. Həmin akt formasına 
esasən nağd pul vəsaitləri inventarlaşdınlana qədər, pul vəsaitlərine dair 
bütün məxaric və mədaxil sənedlərinin mühasibliye təhvil verilməsi və 
kassada (xəzinədə) kənar şəxslərin vesaitlerinin mövcudluğunun vəziyyəti 
haqqında qəbz alınması forması da müəyyən edilmişdİr. 

Nağd pul vesaitleri üzrə əməliyyatlann təhlükəsizliyini temin etmək 
məqsedi ile Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pul və-
saitinin saxlanılması ve daşmması zamanı onun təblükəsizliyini temin et-
mək baredə xüsusi tövsiyəsi hazırlanmışdır. Bu tövsiye ile Daxili İşlər Na-
zirliyi Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən müəssisə və şir-
kətlərə məsləhet bilmişdir ki, kassa əməliyyatlanmn apanlması, yanğından 
mühafizə qurğulanna xidmet gösterilmesi, pul vəsaitlerinin qorunması və 
daşınması ilə elaqədar işe götürmək istedikləri şəxslər haqqında məlumat 
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almaq üçün Daxili Işlər orqanına və tibb müəssisələrinə müraciət etsinlər, 
Nezərə almaq lazımdır ki, bir sıra kateqoriyalı insanlar, o cümlədən cinayət 
torotmiş, rühi xəste ve ya narkotik maddələr qəbul eden şəxsler hemin və-
zifedə işləyə bilmezler. Pul vesaitlerinin saxlanması ve daşınması zamanı 
diger tehlükəsizlik halları da Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazir-
liyinin həmin tövsiyəsinde öz əksini tapmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin bu sahəde digər bir 
tövsiyəsi isə müessiselərdə kassa yerleşən binalarm texnıkİ cehetden 
möhkəmləndirilməsi və onlann yanğından mühafizə edilməsi üçün texniki 
vasitələrlə techiz olunması ilə əlaqedardır. Pul vesaitlərinin nağd əməliy-
yatları ilə yanaşı, xüsusi banklar vasitəsilə nağdsız əməliyyatlar da aparılır. 
Azerbaycan Respublikasmda pul vesaitleri üzrə nağdsız əməliyyatlann 
tenzimlənməsi üçün Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyeti 
tərəfindən 21 may 1997-ci il tarixli qəran ilə təsdiq edilmiş «Nağdsız he-
sablaşmalarm apanlması qaydaİan haqqında» xüsusi təlimat mövcuddur. 
Bu telimatda Azerbaycan Respublikası ərazisində fealiyyət gösteren mües-
sisə və təşkilatlann teserrüfat-malİyye fealiyyetində tetbiq olunan nağdsız 
hesablaşmalann formalan, qaydalan, nağdsız apanlma müddətləri və diger 
bu kimi prinsipial məsələlər öz şərhini tapmışdır. Təlimat bütövlükdə 5 
fəsil, 71 maddəden ibaretdir. Hemİn telimatın ayn-ayn fesillərinde nağdsız 
pul eməliyyatlanna dair hesablaşma sənedlerinin tertib edilmesi qaydaları, 
nağdsız pul əməliyyatlannın müvafiq formalarda, o cümlədən ödəmə tapşı-
nqlan üzrə çeklərlə və akkreditivlərlə hesablaşma qaydalan dəqiq ve kon-
kret şərh edilmişdir. Telimatın beşinci fəslinde ödəyicinin hesabından və-
saitin mübahisesiz silinmesi qaydalan verilmişdir. Burada müəssisənin tə-
sərrüfat-maliyyə fəaliyyətinde müvafiq icra hakimiyyətinin qərarlannın ic-
rası zamanı vosaitin mübahisəsiz olaraq hesabdan hansı əsaslarla silinməsi 
gösterilmişdir. Müəssisə və təşkilatlarda nağdsız əməliyyatlar üzre hesab-
laşmalann açılması, qiymetlİ kağızlann uçotu ve herəketine dair proses-
lərin tənzimlənmesi Azerbaycan Respublikası Millİ Bankının və Maliyyə 
Nazirliyinin xüsusi qayda və təlimatlan ilə tenzimlənir. Bu qayda və təli-
matlar aşağıdakılardır: 

- Azerbaycan Respublikasının kredit teşkilatlannda hesablaşma, cari 
ve digər hesablann açılmasına dair Azərbaycan Respublikası Milli Bankı-
nm 1 noyabr 1997-ci il tarixinde tesdiq edilmiş qaydalan; 

- dövlet vergi xidmeti sisteminde istifade olunan qeyri-vergi tədiyyə-
lərinin qebulu üçün qebz ve əhalidən vergilerin ləğvi ilə bağh qəbzin tərti-
bi ve tətbiqine dair Azeıbaycan Respublikası Maüyye Nazirliyinin 13 avqust 
1999-cu il tarixli 96 saylı emri ile tesdiq edılmiş qaydalar; 
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- qaz sərfi üçün mədaxil qəbziərinin tərtib və tətbiq olunmasına dair 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 15 avqust 1999-cu il tarixli 
İ/99 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş qaydalar; 

- poçt göndərişləri üçün mədaxil qəbzlərinin formaları və onlardan 
İstifadəyə dair Azərbaycan Respublikası Maliyye Nazirliyinin 9 sentyabr 
1999-cu il İ/102 saylı əmri ilə təsdiq olunmuş qaydalar; 

- şəhərlərarası sərnişindaşıma biletlərinin forması və onlardan istifa-
də haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 15 noyabr 
1999-cu il tarixli İ/118 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş qaydalar; 

- mədaxiİ qəbzinin formalan ve onlardan istifade haqqında Azerbay-
can Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 dekabr 1999-cu il tarixli İ/133 
saylı əmri ilə təsdiq edilmiş qaydalar; 

- zergərlik işləri üçün sifariş qəbzinin forma və rekvizitleri ve 
onlardan istifadə haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 
18 dekabr 1999-cu il tarixli 35 sayh əmri ile tesdİq edilmiş qaydalar; 

- muzeye giriş biletlərinin forma və rekvizitleri, onlardan istifade 
haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 dekabr 1999-
cu il tarixli 1/134 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş qaydalar. 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərində bu qayda və təlimatlann prinsip-
lerinə eməl olunması qiymetlendirilmelidir. 

11.3. Pul vəsaitləri auditinin məlumat mənbələri 

Pul vəsaitləri üzrə əməliyyatlann yoxlamlmasmın məlumat menbe-
ləri çox zəngindir. Bu məlumat mənbələri, həmçinin dəqiq və diirüstdür. 
Pul vəsaitləri üzrə əməliyyatlann yoxlanmasına dair metodikanın seçilmə-
sindən asılı olaraq müxtəlİf məlumat mənbələrindən istifadə etmek müm-
kündür. Lakin buna baxmayaraq, pul vəsaitləri üzrə əməliyyatlann audit 
yoxlanılmasına dair bütövlükdə məlumat mənbəyini şerh etmək vacibdir. 
Belə ki, burada iki istiqamətdə - nağd ve nağdsız pul vəsaitləri üzrə məlu-
mat mənbələrini fərqləndirmək lazımdır. Hər iki əməliyyat üzrə məlumat 
mənbələrinde eyni zamanda bir neçə xarakterik amillər, xüsusilə pul əme-
liyyatlanna dair ilkin tesdiqedici sənədlər, uçot məlumatlan, pul əməliy-
yatlanna dair yekun hesabatlar diqqət mərkəzində olmalıdır. Pul əməliyyat-
iarına dair ilkin sənədlərə nağd ve ya nağdsız pul vəsaitleri üzrə əməliyyat-
lann apanlmasına esas verən erizəler, hesab-fakturalar, hesablaşma-ödəme 
cedvəlləri, bağlanmış müqavilələr, mal-material qaiməleri ve sair aid edi-
lir. Uçot senedləri dedikdə isə kassa mədaxil və məxaric orderləri, 1 və 2 say-
h jurnal-orderin məlumaüan, pul emeliyyatlannın mühasibat uçotundakı he-
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sablar üzre sintetik ve analitik uçot göstericilerindəki melumatlar başa dü-
şülür. 

Pul emeİİyyatlan üzrə hesabat melumatları kimi, nağd pul emeliyyat-
laıının cari hesabatı, kassa kitabınm məlumatlan, kassirin cari əməliyyat-
lara dair gündelik hesabatı, pul emeliyyatlannın hərəketinə dair statistik 
hesabat və mühasibat balansmm üçüncü bölmesinin 280, 290, 300, 310-cu 
setirlərinin məlumatları əsas götürülə bilər. Pul vəsaitləri üzrə əməliyyat-
lann məlumat menbelerinden bu və ya digər yoxlama meqsədleri üçün 
istifade edilən zaman qeyd olunan spesifik xarakterli melumat menbəleri-
nin öyrənilməsi vacibdir. Pul vesaitleri üzre emeliyyatlann deqiqhyi ve 
qanunauyğunluğunu tesdiq etmək üçün həmin əməliyyatiann ilkin sened-
lerle yoxlanılması ve deqiqleşdirilməsi teləb olunur. İlkin senədlər dedik-
de ise, qeyd etdiyimiz kimi, əmeliyyatm apanlmasına esas veren səned, 
yeni, qaimə, bağlanmış müqavilələr, hesablaşma-ödəme tapşınqlan başa 
düşülür. 

11.4. Pul vəsaitləri əmeliyyatları auditinin ümumi prinsipleri 

Pul vesaitmin hereketi üzerinde auditin ümumı prinsipleri dedikde, 
müessise ve teşkilatlann nağd və nağdsız pul eməhyyatlannm bir neçə isti-
qametde audit qiymetlendİrilmesi başa düşülür. Bu istiqamətlər aşağıdakı-
lardır: 

- pul vəsaitleri əmeliyyatlannın Azerbaycan Respublikasının qanun-
vericilİyi ve normativ hüquqi aktianmn teleblərinə uyğun olması; 

- pul vesaitlərinin uçotunun teşkili veziyyetinin qiymetlendirilmesi; 
-pul vəsaitlerinden seməreli ve meqsedyönlü istifade edilməsinin 

qiymetlendirilmesi; 
- pul vəsaitlərinin herekəti üzerində ümumi nəzaretin təmin olunma 

səviyyəsinın müeyyenleşdirilməsi; 
- pul vəsaitleri emeliyyatlan ile tesərrüfat eməliyyatlannın uyğunlu-

ğunun qiymetləndirümesi. 
Pul vesaitleri üzre emeliyyatlann Azərbaycan Respublikasmın qanun-

vericiliyine və normativ hüquqi aktlanrun teleblərinə uyğun olması dedik-
də, müessİse ve teşkilatlann pul vesaitləri üzre apardıqlan nağd ve ya 
nağdsız emeliyyatlann Azerbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 4 
oktyabr tarixli 398 saylı «Azərbaycan Respublikasında dövlət xezinədarlı-
ğmm yaradılması haqqmda» Fərmanının ve o cümledən, bu Fermanın icra-
sının temin edilmesi ile bağlı Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 3 noyabr 1996-cı il tarixli «Azerbaycan Respublikası dövlət xezinə-
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darlığı haqqında» qərannın icrası, bu ferman və qərarlann təleblərindən 
İrəli gələn prinsiplər başa düşülür. 

Pul vesaİtlərinin uçotunun təşkil edilməsi dedikde isə müessise və 
təşkilatlarda pul vəsaitlərinin mədaxili, məxarici və ümumilikde müəssisə, 
təşkilatlar tərəfmden nağd və ya nağdsız formada apanlan əmeliyyatlann 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli 
İ/94 saylı əmri ile tesdiq edilmiş və 1 yanvar 1996-cı il tarixindən hazırki 
dövrə qədər qüwədə olan «Müessiselerin mühasibat uçotunun hesablar 
planı ve omm tetbiqinə dair telimat»a uyğun olaraq apanlması, bu təlimatm 
prinsiplərinin qiymətləndirilməsi başa düşülür. Pul vesaitlerinden səməreli 
və meqsedyönlü istifade edilmesinin daxili audit nezarətinin qiymetlən-
diriməsi dedikdə, müəssisenin cari teserrüfat fəaliyyəti dövründə əlde 
etdiyi pul vesaitlerinin meqsədyönlü sərf edilməsinin qiymetlendirilmesi 
başa düşülür, Daha doğrusu, müessisenin serəncamında olan pul vəsait-
lərinden nə derecedə meqsedeuyğun ve semereli istifadə edilməklə, onun 
dövriyyəyə qatılması qiymətləndirilməlidir. 

Audit yoxlama-ekspertiza işleri apanlan zaman müəssisənin cari te-
serrüfat ilinde elde etdiyİ pula və onun xərclenməsine nəzaret etmək 
vacibdir. Müessisə və təşkilatlarda pul vəsaİtlərinin hərekətinə ümumi nə-
zarətin temin edilməsi meqsədi ile bir çox ölkələrdə xüsusi statistik forma 
olan 4 saylı formadan istifadə edilir. Respublikamızda da pul vəsaitlərinin 
herəketinə ümumi nəzaret meqsedi ilə Azərbaycan Respublikası Dövlet 
Statistika Komitəsinin 2004-cü il 3 iyun tarixinde 22/5 saylı sərəncamı ilə 
tesdiq edilmiş «Maliyyə vəsaitlerinin daxil olması və onlardan istifade 
edilmesi» haqqında 4 saylı hesabat formasmdan istifade edilir. Burada esas 
prinsip müəssisə və təşkilatlann pul axmına ümumi nəzarətin təşkil edil-
mesinden ibaretdir. 

Pul vəsaitləri üzrə apanlan emelİyyatlann tesərrüfat-maliyyə fəaliy-
yəti ile uzlaşmasınm qiymetlendirilməsi audit yoxlama-ekspertizastnın 
esas prinsiplerindən biridir. Çünki, bir çox hallarda pul vəsaitləri üzrə 
apanlan əmeliyyatlar heç de teserrüfat-maliyye fəaliyyətinə uyğun gəlmir. 
Bezen bu kimi hallar pul vesaitlərindən təyinatı üzre İstifade edilməməsi 
kimi də qiymetlendirilir. 

Audit yoxlama-ekspertizasında pul vesaitləri üzrə əməliyyatlar eks-
pertiza edilən zaman iri həcmli pul vəsaitləri əmeliyyatlan ile təsərrüfat 
eməliyyatlannın müqayise edilib qiymətlendirilmesi vacibdir. Çünki, pul 
vesaitləri emeliyyatlannda yol verilen cıddi qanun pozuntulan ve mənim-
semelər əsasen iri həcmli tesərrüfat emeliyyatlarında yol verilir. 
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11.5. Nağd pul əməliyyatları auditinin metodikası 

Nağd pul əməliyyatlannın auditinin metodikası dedikdə, müəssisə və 
təşkilatiardatəsərrüfat-maliyyə fəaliyyetinin audit yoxlama-ekspertiza işlə-
ri aparılan zaman, nağd pul vəsaitleri üzrə edilmiş əməliyyatların audit 
yoxlaması qaydaları-proseduralan, yaxud burada tətbiq olunan üsullar və 
mexanizmlər başa düşülür. Bir qayda olaraq auditor müessisə və təşkilat-
larda bu və ya digər formada yoxlama-ekspertiza işleri aparan zaman nağd 
pul vesaitləri üzre əməliyyatlan konkret olaraq yoxlama nezarətindən ke-
çirməlidir. Burada istifade olunan üsul və mexanizmlor yoxlamam əhatə 
edən proqram-tezİsin terkibinden asılıdır. Auditor müəssisə və təşkilatlarda 
nağd pul eməliyyatian üzrə yoxiama-ekspertiza işləri aparmamışdan əwəl 
ümumi yoxlama strategiyasını müəyyənləşdirməhdir. Daha doğrusu, yoxla-
maya dair müvafiq tezis-proqrama malik olmalıdır. Müəssisə və təşki-
latlarda nağd pul əmeliyyatlannın audit yoxlama-ekspertizasının işlərinə 
dair auditorun proqram-tezisi 4 hisseye bolünə bilər: 

• nağd pul vesaitləri üzrə əmeliyyatların normativ hüquqİ bazastna 
dair yoxlama-ekspertiza işləri; 

• nağd pul omeliyyatlannın audit yoxlama-ekspertizasının prosedur 
qaydalan və metodikası; 

• nağd pul əməliyyatlan üzrə uçot-hesabat işlerinin vəziyyeti; 
• nağd pul eməliyyatları üzrə audit yoxlama-ekspertizasının nəticə-

ləri. 
Nağd pul əməiiyyatlan üzrə təşkilati və texniki məseləlerin auditİnə 

müəssisə ve toşkilatlarda kassa əmeliyyatlannın texniki təhlükəsizliyinin 
təmin olunması ve kassa eməlİyyatının müvafiq qaydada apanlmasının 
teşkilinin yoxlanılıb qiymetlendirilmesi daxildir. Bunun üçün nonnativ 
hüquqi sənədler kimi Azərbaycan Respublikasının Milli Bankının 6 aprel 
1993-cü il tarixli «Xalq təserrüfatında kassa əməliyyatlannm apanlması» 
qaydasımn təsdiq edilməsi barədə 9 saylı qərarına, Azerbaycan Respub-
likası Daxili İşlər Nazirliyinin «Müəssisələrin kassa binalannm texniki 
cehətdən möhkəmlendirilməsi və yanğından mühafize siqnalizasiyası va-
sitələrinin təsdiq olunması baredə» ve «Pul vesaitlərinin saxlanılması və 
daşınması zamanı onun təhlükesizliyini təmin etmək barədə» tövsiyə-
məktublanna istinad edilir. Auditor bu halda şəxsi müşahidə, şifahi sorğu və 
maddi-mesul şəxsdən yazılı izahat almaqla bir sıra prinsipial suallara cavab 
tapmahdır. O cümleden, ilk növbəde müəssisənin kassa otağının lazımi sevİy-
yede tehlükesizliyinin təmin edilmesi, pəncərəlerde demir barmaqlıqlann 
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olması, kassanm giriş qapısının demirdən və digər etibarlı materialdan ol-
ması, xüsusi siqnalizasiya ilə temin edilməsi, pui vəsaitlerinin daşmması 
zamanı xüsusi hallann gözlənilmesi, kassa otağımn yanğından mühafize ilə 
təmin edilmesi kimi texniki meselelər müşahide olunub qiymetlendirilme-
lidir. Auditor, hemçinin Azerbaycan Respublikası Daxili Işler Nazirliyinin 
tövsiye-mektublanna uyğun olaraq kassa eməliyyatlanm aparan maddi-
mesul şəxsin ewəller mehkumiuğunun olub-olmamasını təsdiq edən se-
nedə de diqqət yetirməli və onun şəxsi keyfiyyətləri ilə maraqlanmalıdır. 

Bir qayda olaraq auditor pul vəsaitlərinin daşınması ve onu müşahidə 
edən şexslərin bu məsəleye münasibetinİn Daxıli İşlər Nazirliyinin töv-
siyə-məktublanna uyğun olmasına diqqət yetirmelidir. Auditor, həmçinin 
müəssise və təşkilatlarda kassa eməliyyatlannın teşkili ilə bağlı aşağıdakı 
məsələləri müşahidə edib qiymetləndirmelidir: kassa əməliyyatlan üzerin-
de daxili nezarətin mövcudluğu, onun fonnal və yaxud qeyri-formal olma-
sı, mütemadi olaraq kassada qəfləti yoxlamalann apanlması, yoxlamalar 
apanlan zaman pul vəsaitlərinin inventarlaşmasına dair aktın «Xalq teser-
rüfatında kassa əməliyyatlannın aparılması qaydalanna dain> 3 saylı elavə-
ye uyğun tertib edilmesi, kassa əməliyyatlanna dair maddi-məsul şexslə 
müəssiselər arasında müvafiq standarta uyğun müqavilenin bağlanması, 
kassa əməliyyatını aparan şexsin öhdelik ve iltizamının olması və s. 

Auditor yuxanda qeyd ounan təşkilati ve texniki məsələləri araşdır-
dıqdan sonra kassa əmeliyyatlanmn ilkin sənedlerle auditinə başlamalıdır. 
Kassa eməliyyatının auditor terəfinden yoxlanılma prosedurası növbəti ar-
dıcıllıqla apanla bilər. 

Hər şeydən ewel auditor pullann saxlanması üçün xüsusi seyfdeki ve 
kassa otağında olan müvafiq nağd pul vəsaitlerini (əmeliyyatlannı) ve qiy-
metli kağızlan inventarlaşdırmalıdır. İnventarlaşdırma zamanı kassa əme-
liyyatını aparan maddi-məsul şəxsden kassada kənar vesaitin, yeni müəs-
sisəye aid oİmayan vəsaitin olub-olmamasına, eyni zamanda müəssisənin 
maliyyə sərəncamçısınm imzası olmadan kiməsə, kənar şəxsə borc verilib-
verilməməsine dair rəsmi izahat alınmalıdır. Yalnız bundan sonra auditor 
kassada olan nağd pul vesaitlerinin inventarlaşdınlmasını yekunlaşdırmalı, 
həmin pul vesaitlərinin yoxlama dövrünə olan qahqlanm mühasibat melu-
matlan ile üzleşdirib bütün hallar üzre yerindecə (yəni kassadan kənara 
çıxmamaq şerti ile) neticə aktı tərtib edib, müvafiq şexslerə İmza etdirmə-
lidir. 

Nağd pul vəsaitlerinin müvafiq yoxlama dövrüne inventarlaşdınlması 
zamam kənarlaşmalar və ya yuxanda qeyd olunan hallann aşkar edilmesin-
də onun dəqiqliyinin araşdmlması ve bu hallann tesdiq olunması audit 
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yoxlama-ekspeıtizasının prosedur terkib hissesıdir. Müessisə və təşkilatla-
nn nağd pul əməliyyatlannın növbəti yoxlama merhələsi yoxlama dövrünü 
əhatə eden eməliyyatlann senedlor üzrə ekspertiza edilmesi ve dəqiqləş-
dirilməsidir. Yəni hər bir nağd pul eməliyyatmı ilkin senədlorle üzleşdirib 
ona müvafiq auditor qiymetinin verilməsidir. Bu halda yoxlama prosesi 
aşağıdakı mərhələlər üzre qurulmalıdır: 

- təsərrüfat subyektinin kassasma daxil olan hər hansı bir pul məbləği 
üzrə ilkin sənədlərlə kassa medaxil-məxaric orderi üzleşdirilməli və kassa 
medaxil-mexaric orderinde olan mebləğlə ilkin sənəddeki məbleğ müqayi-
sə edilməlidir; 

- üzləşdirmə zamam, həmçinin əməliyyatın qanuni və qanunsuz ol-
masraa qiymət verilməli, mədaxil-raəxaric orderində imzaların doğruluğu 
müşahidə edilmelidir; 

- kassa mədaxil-məxaric sənedlərində pozuntulann, düzəlişlərin, əsası 
olmayan sənədlərin, müessisənin kredit sərencamçısımn (müessisənin rəh-
bərliyinin) imzası olmadan əmeliyyatlann olub-otmaması, təkrar sənədlə-
rin və ya hesablaşma-ödemə cedvəllərinin, ötən dövrlerə aid əmək haqqı 
üzre ödəraə cədvəllərinin mövcudluğu və sair bu kimi qanunsuz hallara yol 
verilməsi aşkarlanmahdır; 

- auditor yoxlama-ekspertizası zamanı əsas etiban ile nağd qaydada 
apanlan iri həcmli pul emeliyyatlanna daha dəqiq diqqət yetirmeli və bu 
əməliyyatlann hansı meqsədle apanlmasmı müəyyənləşdirməli, onlann 
neticələri üzre müvafıq audit qiyməti vermelidir. 

Bir qayda olaraq kassa əməliyyatlannın audit yoxlanmasmda baş-
dan-başa yoxlama metodikasından istifade olunur. Yəni nağd pul əraeliy-
yatı mərhələlər üzrə ilkin prosesdən-kassa mədaxil orderinden başlamış, 
kassa əməliyyatlanna yazılış edilen kassa eməliyyatlarına dair kassa kita-
bından, kassa əməIİyyatlannın mühasibat uçotu və baş kitaba qəder əme-
liyyatlar üzləşdirilməlidir. Ona görə de auditor müəssisədə aparılan nağd 
pul əməliyyatlannın ilkin sənedlerilə kassa mədaxil-məxaric orderlərİnİ 
üzləşdirdikden sonra, həmin məbləğlərin üzərində nəzaretin tamlığını 
müeyyen etmək üçün onlan kassa kitabı yazılışlan ilə günbəgün, tarixbe-
tarix üzleşdirməlidir. Üzləşdirmə zamanı əsas etiban ilə, müessisənin 
kassasına verilən nağd pul vəsaitlərinin vaxtında ve düzgün mədaxil olun-
ması, yaxud digər təsərrüfat emeliyyatları üzre kassadan verilmiş nağd 
pul vəsaitlerinin vaxtmda və düzgün uçota alınmasına audİt qiyməti verilmə-
lidir. Kassa əməliyyatlanmn audit yoxlama-ekspertizasmra növbəti prosedur 
mərhələsində nağd pul əməliyyatlannın kassa kitabmda apanlan qeydiyyatı 
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ilə mühasibat uçotunuıı analitik melumatları, yəni 1 və 2 saylı jurnal-or-
derlərin uçot rekvizitleri, 1 və 2 saylı dövriyyə cədvəllərinin melumatlan 
üzləşdirilmelidir. Ay erzində baş vernıiş nağd pul emehyyatlan üzre sin-
tetik məlumatlan özündə əks etdiren Baş kitabda 50 ve 51 sayh balans he-
sablannm göstəricileri ile üzleşdirilmelidir. Auditor nağd pul əməliyyatlan 
üzrə yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman bank çek kitabçalan üzrə 
əməliyyatlara da diqqet yetirməlidir. Belə ki, bir çox hallarda təsərrüfat 
əmeliyyatlannın icrası üçün müəssisəyə xidmət gösteren bankdan nağd pul 
vəsaitləri pul çeki vasitesi ilə daxil olur. Pul çeki ciddi uçot blankı olduğu 
üçün onun daim seyfde xüsusi nəzarət altrnda saxlanması vacibdir. Auditor 
bu çek kitabçalannı ekspertiza edən zaman onlann düzgün doldurulmasına, 
çeklər vasitəsilə bankdan alınan nağd pul vəsaitlərinin vaxtmda və düzgün 
kassaya medaxil edilməsinə qiymət verməlidir. 

Auditor müəssise ve təşkilatlarda nağd pul əmeliyyatlannı deqiq eks-
pertiza etdikdən sonra bununla əlaqədar uçot və hesabat işlerinin vəziyyə-
tinə qiymət verməlidir. Nağd pul əməliyyatlanmn uçotunun veziyyeti 
müəssisedə uçot siyasətinin qurulmasından, burada tetbiq olunan uçot for-
malanndan və uçot-hesabat işlərinin teşküindən asılıdır. Auditor nağd pul 
eməliyyatlanna dair mühasibat uçotunu ekspertiza edərkən aşağıdakılara 
qiymət verməlidir: nağd pul əməliyyatlannın analitik uçotunun veziyyəti, 
nağd pul eməliyyatlanna dair kassirin gündəlik hesabatının vaxtmda ve 
düzgün tertib edilməsi, nağd pul əməliyyatlannın mühasibat uçotunda vax-
tında ve düzgün uçota almması, nağd pul emeliyyatlan üzrə analitik və sin-
tetik uçotlar arasında ferqlərin olub-olmaması, pul vesaitlerinin hərekətinə 
dair Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 3 iyul 2004-cü 
il tarixli 22/5 saylı serəncamı ile tesdiq edilmiş «Maliyye vəsaitlərinin 
daxil olması və onlardan istifadə edümesi haqqmda» 4 saylı hesabatın 
düzgün doldurulub və vaxtmda təqdim edilməsi. 

Auditor müessisedə yoxlama-ekspertiza işleri aparan zaman uçotun 
hansı formasmdan istifade olunmasma ve onun müasir texniki vəsaitlərdən 
istifadə edilməklə avtomatlaşdınlmasına da öz mövqeyini bildirməlidir. 

Mühasibat uçotunun avtomatlaşdınlması, kassa eməliyyatlannda kom-
püter texnikasından ve digər hesablama texnikasından istifade edilməsi bu 
sahədə uçotun teşkilinin müasir telebləre cavab verməsindən xəbər verir. 
Auditor nağd pıü əmeliyyatlan üzre yoxlama-ekspertiza işleri apardıqdan 
sonra bir neçe istiqamet üzrə öz netice-reyini və tekliflerini vermeli ve bu 
barəde yoxlama-yekun arayışınm müvafiq bölməsinə qeydler etmelidir. 
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11.6. Qeyri-nağd pul əməliyyatları auditınin metodikası 

Hər bir müəssisə ve təşkilat təserrüfat-maliyyə əməliyyatlarım həya-
ta keçirmək üçün nağd pul əmeliyyatları ılə yanaşı nağdsız pul əməliyyat-
larından da istifadə edir. Bİr qayda olaraq müəssisə ve teşkilatlar nağdsız 
pul əməliyyatlannı bu sahəde səlahiyyəti olan xüsusi müəssisələr vasitəsi 
ilə, yəni banklar vasitesilə icra edirlər. Buna görə de müəssisə ve təşküat-
lann sərbəst pul vəsaitləri onlann müvafıq banklarda açdıqlan xüsusi he-
sablarda saxlanıhr. Nağdsız pul eməliyyatlannın auditinin metodikası de-
dikdə, müəssisə ve təşkilatlarda audit yoxlama-ekspertiza işləri aparılan 
zaman nağdsız pul vəsaitləri üzrə edilmiş əməliyyatlann audit yoxlaması 
qaydalan və burada yoxlama zamam tətbiq olunan üsul və mexanizmlər 
başa düşülür. Müəssiselərdə audit yoxlama işleri apanlan zaman nağd pul 
əməliyyatlannda olduğu kimi, nağdsız pul vesaitləri üzrə apanlan əməliy-
yatlar da dəqiq yoxlama nəzarətinden keçirihnəlidir. Yoxlama-ekspertiza 
zamanı tətbiq olunan üsul ve metodlar konkret olaraq tesərrüfat əməhyyat-
lanndan və audit yoxlama-ekspertizasınm proqram-tezisindən asıhdır. Müəs-
sisə ve təşkilatlarda nağdsız pul əməliyyatlan üzrə audit yoxlama-ekspertiza 
işlərinin təşkili və yoxlama strategiyasmın qurulması üçün yoxlama proq-
ramı tərtib edilməlidir. Bu proqramda yoxlama-ekspertiza işlərini əhatə 
edən suallar və məsəlelər çox ola bilər. Lakin bu suallar mezmun və xa-
raktercə nağd pul emeliyyatlarmda olduğu kimi, nağdsız əmeliyyatlarda da 
dörd qrupa bölünə bilər: 

• nağdsız pul eməliyyatlannm normativ hüquqi bazasma dair yoxla-
ma-ekspertiza İşleri; 

• nağdsız pul əmeliyyatlarınm audit yoxlama-ekspertizasınm prosedur 
qaydalan və metodikası; 

• nağdsız pul əməliyyatlan üzre uçot-hesabat işlerinin vəziyyəti; 
• nağdsız pul əməliyyatlanmn audit yoxlama-ekspertiza işlərinin neti-

cələri. 
Nağdsız pul əməliyyatlannın normativ hüquqi bazasma dair audit 

yoxlama obycktinə Azerbaycan Respublikasının Milli Bankının İdare He-
yətinin 21 may 1997-ci İl tarixli qəran ile təsdiq edilmiş «Nağdsız hesab-
laşmalann apanlması qaydalan» haqqında təlimat, Azərbaycan Respublika-
sı Milli Bankın İdarə Heyetinin 1 noyabr 1997-ci il tarixli qərarı ilə təsdıq 
edilmİş «Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlannda hesablaşma, 
cari və digər hesablaşmalann açılması» qaydalan, Azərbaycan Respubli-
kası Maliyyə Nazirlİyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli İ/94 saylı əmri ilə 
tesdiq edilmiş «Müəssiselərin mühasibat uçotunun hesablaşma planı ve 
onun tetbiqinə dair» təlimatlar aiddir. 
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Auditor müessisələrdə ııağdsız pul əməliyyatlan üzrə yoxlama- eks-
pertiza işləri aparan zaman ilk növbədə bu əməliyyatlann yuxanda qeyd 
etdİyimiz normativ hüquqi aktlann prinsiplərinə uyğun olaraq təşkili və qu-
rulmasmı qiymətləndirməlidir. Nağdsız pul əməliyyatlan üzrə audit yoxla-
ma-ekspertiza işlərinin növbəti mərhələsi, apanlmış nağdsız pul əməiiyyat-
lanmn Ukin məlumatlarla konkret olaraq üzləşdirilməsidir. Yoxlama üçün il-
kin məlumat mənbəyi ödəmə tapşınqlan, ödəmə teləbnamələri, nağd pulla-
nn banka təhvil verilməsinə dair elanlar, nağd pulun alınmasına dair çek 
kitabçalan, akkreditivlər, çek reyestrləri, ssudalann alınmasına dair kredit 
müqavilələri, bank çıxanşlan ve sair ola biler. Yoxlama metodikasınm əsas 
mahiyyəti yuxanda qeyd olunan sənedlərin müəssisədə baş vermiş nağdsız 
pul vəsaitleri üzrə tesərrüfat-maliyyə əməliyyatmın yoxlanması və eksper-
tiza edilmesidir. Burada eməliyyatın mahiyyetinden asılı olaraq, başdan-
başa üzləşdirmə metodikasından istifadə olunur. Bir qayda olaraq müəs-
siselerde nağdsız pul vesaitləri üzrə təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlannın 
audit yoxlama-ekspertizasında yoxlama texnikasmm birinci variantı ilkin 
məlumatlardan uçot registrlərinə, analitik göstericilərdən sintetik göstərici-
lərə doğru həreketdir. Qeyd etdiyimiz kimi, ilkin məlumat sayılan bankın 
yoxlanılan müessise üzrə gündəlik (cari əməliyyatlan) bank çıxanşlan ilə, 
ilkin sened olan ödəme tapşınqlan ve ya ödeme tələbnameleri ilə hesab-
fakturalar, yerinə yetirilən ış və xidmətlerin tesdiqinə dair müvafiq aktlar 
ve digər sənədlər üzləşdirümelidir. Üzleşdirme nağd pul əməliyyatlannda 
olduğu kimi nağdsız pul əməliyyatlannda da günbəgün, tarixbətarix, dəqiq-
liyi ilə başdan-başa apanlmalıdır. Bu zaman müessisənin bankda olan he-
sablaşma hesabı və digər hesablar üzre əmeliyyatlan tesdiq edən bank çı-
xanşı əsas götürülür. Bankın cari əməliyyatlar üzrə verdiyi bank çıxanşının 
debet hissəsində olan eməliyyat müessisenin kredit emeliyyatlan, bank çı-
xanşının kredit hissəsində olan əmeliyyat müessisənin debet əməliyyatlan 
hesab edilir. Ödəmə tələbnamesİ üzre apanlan nağdsız eməliyyatlarm yox-
lanmasında eyni qayda ile bankın çıxanşlan, ödəmə tələbnaməleri ve yeri-
ne yetirilen iş və xidmətlərin dəyərini təsdiq edən sənədler üzləşdirüməü-
dir. Burada ödəme tapşınqlan ilə Ödeme telebnamelərinin yoxlama-eks-
pertizasındakı fərq ondan ibarətdir ki, emeliyyatm xarakterinə uyğun ola-
raq yerine yetirilmiş iş ve xidmətierin təsdiqedici sənədinə əsasen nağdsız 
emeliyyatlar ödeyici təşkilatın rəhbərliyinin icazesi olmadan da apanla 
biler. Buna göre de auditorun yerine yetirilen iş ve xidmetlərin nə derəcədə 
reallığmı tesdiq edən sənədləri nezerdən keçirməsi vacibdir. Audit yoxlama-
ekspertizasmın ilkin merheləsində müəssisenin cari təsərrüfat xərcləri üzre 
bankdan pul çeki vasitəsi ilə alınan nağd pullann vaxtmda ve düzgün kas-
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saya modaxil edilmesı yoxlanılmalıdır, Adeton çek kitabçalannın mües-
sisədə qalan hissəsində bankdan ahnan nağd pul vəsaitinin mebləği əks 
etdirilir və müəssisenin rəhbərliyinin imzası ilə təsdiq edilir. Ona görə de 
auditor almmış nağd pul vəsaitlerini çek kitabçalannm tarixi və qeydiyyat 
sayı ile üzleşdirmelidir. Nağdsız əmeliyyatlann mühüm tərkib hissələrin-
den biri akkreditivler üzrə apanlan əmeliyyatlardır. Akkreditiv nağdsız pul 
vəsaitinin ödənişinin elə bir fonnasıdır ki, burada iş və xidmətlərin dəyəri 
həcmində pul vəsaiti müvafıq banka müddətli depozit edilir və bank həmin 
ödəmeni yalnız mahn göndərildiyini yaxud iş ve xidmətlərin müəyyən 
olunmuş müddətə yerinə yetirildiyini təsdiq edən sened teqdim olunduqda 
ödeyir. Audit yoxlama-ekspertizasında akkreditiv ödeniş emeliyyatlan nə-
zərdən keçirilən zaman akkreditivin düzgün açılması, alınan mallann dəyə-
ri, yerine yetirilən iş və xidmətlerin həcminın akkreditivin deyərinə bəra-
bərliyi üzləşdirilmeli və müvafıq audit qiymeti verilməlidir. 

Nağdsız pul əməliyyatlan üzrə audit yoxlama-ekspertizasımn ən va-
cib anlanndan biri de kredit müqaviləleri üzre əmeliyyatlardır. Kredit mü-
qavilələri üzre emoliyyatlar dedikdə, müessisəlerin bu və ya diger kredit 
teşkilatlanndan meqsədli götürdükləri kreditler, ssudalar başa düşülür. 
Auditor kreditlərin məqsədeuyğun istifadə edilməsini, kredit əmeliyyatlan 
üzre daxili veziyyətin nezaretini, kreditin qaytanlma müddətinin qrafike 
uyğunluğunu yoxlamalı və qiymətləndirməlidir. Nağdsız pul vəsaitləri üz-
rə audit yoxlama-ekspertizasımn yoxlama metodikasının növbəti merhələsi 
yuxanda qeyd olunan emehyyatlar üzrə ilkin sənədlərin mühasibat melu-
matlan ilə üzləşdirilmesidir. 

Bank eməliyyatlannın mühasibat senedləri ilə üzləşdirilməsinin pro-
seduru növbəti ardıcıllıqla apanla bilər. 

Bank əməliyyatlarmı özündə əks etdiren analitik məlumatlan 2 
saylı jurnal-orderin melumatlan ilə üzləşdirmək. Bu orderdə debet və 
kredit əməliyyatları audit yoxlama-ekspertizası üçün ilkin mühasibat 
uçotu melumatlannın menbəyı hesab edile biler. Bankın gündelik əmə-
lİyyatlannı təsdiq edən bank çıxanşlan ilə ödəmə telebnameleri, çek-
lər, ödeme tapşırıqları ve əməliyyatlar üzre hesab-fakturalar müqavi-
ləlerlə üzləşdirildikden sonra homin rəqemler də öz növbesİndə aidiy-
yatı üzrə 2 saylı jurnal-orderin debet, kredit məlumatları ilə üzleşdiril-
melidir. Bu üzləşmələr mütəmadi olaraq her əməliyyat günü üçün apa-
rılmalıdır. Yoxlama-ekspertiza dövrü ərzində her bir ayın bank əməliy-
yatları bank çıxarışları ilə üzleşdirilir və 2 saylı jurnal-orderin debet və 
kredit məlumatları ile tutuşdurulur. Bundan sonra ay ərzinde bank əmə-
liyyatlanna yekun vurulması üçün 2 saylı jurnal-orderin debet ve kredit 
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əmeliyyatlan üzrə yekun-cəm çıxanlır. Daha sonra isə 2 saylı jumal-
orderin dehet, kredit yekun məlumatlan baş kitabda 51 saylı balans hesabı-
nın debet-kredit əməliyyatlan ilə tutuşdurulur. Üzləşdirmə zamanı 51 saylı 
hesablaşma hesabının yekun məlumatlan ilə 2 saylı jurnal-orderin melu-
matlan arasında fərqlər müeyyen edilersə, bu zaman auditor tərəfinden hə-
min ferqlər aydınlaşdınlmalı ve onlara müvafiq qiymət verilməlidir. Nağd-
sız pul əməliyyatlannın audit yoxlama-ekspertizası zamanı bank əməliy-
yatlan üzrə yekun məlumatlann illik hesabatlarda əks etdirilməsi də nezer-
dən keçirilməli və qiymətləndirilməlidir. Burada ilk növbəde illik hesaba-
tm 1 saylı forması olan balans məlumatlannın üçüncü bölməsinin 290-cı və 
310-cu setirlərinin məlumatlan baş kitabda 51 saylı hesabın debet və kredit 
məlumatlan ilə üzləşdirilməlidir. 

Nağd pul əməliyyatlannm audit yoxlama-ekspertizasında olduğu 
kimi, nağdsız pul əməliyyatlan üzrə də ümumi yekun əldə etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsinin 3 iyul 2004-cü il tarixli 
22/5 saylı sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Maliyyə vesaitlərinin daxil olması 
ve onlardan istifade edilməsi» haqqında 4 saylı hesabatın melumatlan da 
auditorun cari dövrde bank əmeliyyatlan üzre yığma ve ümumiləşdirmə 
cədvəli ilə üzləşdirilməlidir. 

Nağdsız pul əməliyyatlan üzrə audit yoxlama-ekspertiza işleri apa-
nlan zaman müəssise və təşkilatlarda bank əməliyyatlanna dair uçot-hesa-
bat işlərinin vəziyyəti də nezərdən keçirilib qiymətlendirilmelidir, Bunun 
üçün müəssisədə bank emeliyyatlan üzrə uçot siyasətinin vəzİyyətİ, 
nağdsız pul eməliyyatlanmn analitik ve sintetik uçotunun teşkili, habelə 
ümumilikdə nağdsız pul emeliyyatlan üzrə uçot-hesabat işlərinin vəziyyəti 
qiymətləndirilməlidir. Başqa sözlə, müəssisələrdə və təşkilatlarda nağdsız 
pul əməliyyatlannın uçotunun müvafiq təlimatlara və qaydalara uyğun qu-
rulması, hesabat işlərinin ise müvafıq standartlara uyğun apanlması qiy-
mətləndirilməlidir. Nağdsız pul əməliyyatlanmn mühasibat uçotunun audit 
yoxlama-ekspertizası zamanı qeyd olunanlarla yanaşı, digər bir sıra prin-
sipial məsələlər də auditorun diqqət mərkəzində olmalıdır. Məsələn, 
müəssisənin banklarda olan hesablaşma hesablannm sayı, nömrəsi və ün-
vanı, bu hesablara dair müvafiq banklarla müqavilələrin bağlanması, həmin 
hesablaşma hesablan üzre apanlan emeliyyatlara dair bank çıxarışlanmn 
mövcudluğu, müəssisenin respublika daxilində və xaricində fealiyyet gös-
tərən dİgər banklarda müxtəlİf formah ödənişlər üzrə xüsusi hesablann 
açılması və bağlanması proseduruna əməl edilməsi, müəssisənin və təş-
kilatm ssuda və krediüər üzrə oməhyyatlannın uçotunun düzgün apanlması ve s. 
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11.7. Valyuta əməllyyatları auditinin metodikası 

Valyuta əməliyyatlan auditinin metodikası dedikdə, müəssisə və teş-
kilatlarda aparılan valyuta emeliyyatlan üzre audit yoxlama-ekspertizasımn 
prosedur qaydaları və burada istifade olunan üsullar başa düşülür. 

Bir qayda olaraq auditor müessise və teşkilatlarda yoxlama-ekspertiza 
işleri apararken, pul eməliyyatlanm yoxlama nəzaretinden keçirerkən val-
yuta emeliyyatlanna dİqqət yetirmelidir. Valyuta əmeliyyatlan pul əmeliy-
yatlanımn terkib hissesidir. Lakin onlar bir sıra spesifık xüsusiyyetlere ma-
likdir. tlk növbədə hər hansı teserrüfat-maliyyə əməliyyatlannı xarici val-
yutalarla aparmaq üçün xüsusi razılıq (lisenziya) olmalıdır, Yeni müessise 
və teşkilatlann bu eməliyyatı aparmaq selahiyyətinin olması vacibdir. Eyni 
zamanda valyuta eməliyyatlannda mezennə kurslanna düzgün əmel edil-
melidir. Valyuta əmeliyyatlan üzre audit yoxlama-ekspertizası apanlan za-
man bir qayda olaraq, hər şeydən öncə ümumİ yoxlama strategiyası müey-
yənləşdirilməlidir. Auditor valyuta eməliyyatlannın yoxlama-ekspertiza-
sma dair müvafiq iş proqramma malik olmahdır. Bu iş proqramı dörd 
hissedən ibaret ola biler: 

• valyuta eməliyyatlannm normativ hüquqi bazasına dair yoxlama-
ekspertiza işleri; 

• valyuta eməliyyatlanmn audit yoxlama-ekspertizasının prosedur 
qaydalan ve metodikası; 

• valyuta əmeliyyatlan üzrə uçot-hesabat işlərinin veziyyəti; 
• valyuta eməliyyatlan üzrə audit yoxlamasının nəticelərinin rəsmi-

leşdirilmesi. 
Valyuta eməliyyatlannm normativ hüquqi bazasımn auditi dedikdə, 

bu sahede təşkilati və texniki məsələlərin, həmçinin bank əməliyyatlannın 
apanlmasında mövcud normativ hüquqi senədlərin təleblərinə emel olun-
masınm ekspertizası başa düşülür. Respublikamızda valyuta emeliyyatlannı 
tənzimləyen bir sıra normativ hüquqi aktlar mövcuddur. Bu normativ 
hüquqi aktlann içərisində üç əsas səned daim auditorun diqqət mərkəzində 
olmalıdır: 

• «Valyuta tenzimi haqqında» Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi-
nin 27 noyabr 2001-ci il tarixü Qanunu və bu Qanuna 30 aprel 2002-ci ilde 
edilmiş əlavə ve dəyişiliklər; 

• Azerbaycan Respublikası Milli Bankımn İdare Heyetinin 27 may 
2002-ci il tarixli qəran ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikası 
Ədliyyə Nazirliyində 13 iyun 2002-ci il tarixli 2859 saylı reyestrlə qeydə 
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alınmış «Azərbaycaıı Respublİkasında rezident və qeyri-rezidentlərin val-
yuta əməliyyatlannın rejimi haqqmda» qaydalar; 

• Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin 18 mart 2002-
ci il tarixlİ qəran ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikası GÖmrük 
Komitəsi ilə 26 mart 2002-ci ildə razılaşdınlmış, Azərbaycan Respublikası 
Ədliyyə Nazirliyində 2778 saylı reyestrle dövlət qeydiyyatma almmış «Fi-
ziki şexslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin çıxanlması qaydalan». 

Bu normativ hüquqi sənədlər Respublikamızda valyuta əməliyyat-
lannı tənzimləyən əsas sənədlər sayıtır. Müessise və təşldlatlarda valyuta 
eməliyyatlannın teşkilinin auditi bu normativ sənədlərin tələblərinə uyğun 
olaraq apanlmalıdır, Müəssisə və təşkilatlar öz təsənüfat-maliyyə fəaliy-
yətlerində xarici valyutaya ehtiyac duyarlarsa, bu zaman apanlan əmeliy-
yatlar, banklarda açılan hesablar, valyuta vesaitlerinin herekəti bu normativ 
senedlərin müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq təşkil edilməlidir. Həmİn 
qaydalar hüquqi şəxslərin valyuta əməliyyatlannın apanlmasmı teıızimlə-
meklə yanaşı, bir sıra texniki sənədlerin resmiləşdirilməsini də nizamlayır. 
Bu texniki senedlerə aiddir: 

• fiziki şəxs rezidentlərinin hesabatlan üzrə respublikadan kənarda 
apanlan köçürmələr üçün ərizə; 

• hesab açılmadan bırdefəlik köçürmələrin ərizə formalan; 
• xarici valyutanın alınıb-satılması üçün sifariş formalan; 
• ayn-ayn tərkib elementləri üzrə alınan valyutalann istifadə təyinat-

lanna dair hesabat forması, 
Auditor müessisə ve teşkilatlarda valyuta əmeliyyatının normativ hü-

quqİ senedlərə uyğun olaraq təşkilinin audit yoxlama-ekspertİzasını keçir-
dikdən sonra valyuta emeliyyatlannın yoxlanmasına başlamalıdır. Valyuta 
emeliyyatlannın yoxlama metodikası burada da nağd və nağdsız pul eme-
liyyatlarında olduğu kimi, yoxlama-ekspertizanın əhatə etdiyi bütün dövrün 
başdan-başa yoxlanmasını nəzərdə tutur. 

Audit yoxlama-ekspertizası ile ilk növbəde müessisə və təşkilatın 
valyuta əməliyyatlannın apanlmasına dair müvafiq lisenziyanın (xüsusi 
razılığın) olub-olmaması və bu lisenziyanın təleblərinə əməl olunması yox-
lanılmalıdır. Növbeti mərhələdə müəssisə və təşkilatlann xarici nümayən-
dəliyi vasitəsilə aparılan valyuta eməliyyatlanna dair müvafıq müqavilə-
lərin, razılaşmalann və bu müqaviledə nezerdə tutulan məbləğlərin faktiki 
emeliyyatlann mebləğlərə uyğun olması üzləşdirilməlidir. Audit yoxlama-
ekspertizasında, hemçinin müəssisə və təşkilatlann ölkeyə gətirdiyi valyu-
tanın hecmi, bu valyuta deyərinin manata olan mezennəsi nəzaretdən keçi-
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rilməhdir. Valyuta əməliyyatlannı yoxlayan zaman auditor müessise və 
təşklatlarda barter əməliyyatlanmn mövcudluğuna, bu barter emeliyyatla-
nna nisbetən xarici valyutalann elde edilmesİ ve uçota alınması prosesinə 
xüsusi diqqet yetirmelidir. 

Valyuta əmeliyyatlannm audit yoxlama-ekspertizası apanlan zaman 
ixrac vasitesilə alınmış məhsullann müəssisəyə mədaxil edilməsinə, onla-
nn qiymətlendirilmesinə baxılmalı və bu qiymətləndirmənin nəticələri 
vergi bəyannamələrində əks olunan məbleğlərlə üzləşdirilmelidir. Valyuta 
emeliyyatlannın mühasibat uçotu 52 saylı «Valyuta hesabı» adlı balans he-
sabında apanlır. Bu hesabın bir neçe subhesablan da ola biler. Mesəlen, 
deyeri qabaqcadan ödənilmiş əmeliyyatlara dair subhesab, mal gönderil-
dikden sonra ödəmə tapşınqlan üzre subhesab, akkreditiv vasitəsilə apan-
lan ödəmeler üzrə subhesab ve sair aiddir, Auditor her bir subhesab üzrə 
apanlan əməliyyatlan ilkin senedlərlə, müqavilelərlə üzləşdirib qiymət-
ləndirməlidir. Müəssise və teşkİlatlar milli bankdan və digər səlahiyyətli 
qurumlardan valyuta alarsa, bu valyutanın uçotu da 52 saylı «Valyuta hesa-
bı»nda apanlır. Valyuta əməliyyatlannın uçota alınmasına dair audİt yox-
lama-ekspertizası edilən zaman milli valyuta ilə müqayisədə meydana çı-
xan mezenne fərqlərinin düzgün uçota almması da nezarət obyektinə çev-
rilmelidir, Bir qayda olaraq məzənnə fərqleri müəssisə və təşkilatlann 80 
saylı «Menfeət ve zərerler» hesabınm debet və kreditində öz əksini tapma-
lıdır. 

Auditor yoxlama-ekspertiza işleri apararkən müəssisə ve teşkilatlarda 
valyuta əməliyyatlanna dair uçot-hesabat ışlerinin vezİyyətini də qiymet-
lendirmelidir. Daha doğrusu, valyuta eməliyyatlannın vaxtrada uçota alın-
ması, uçot-hesabat işlerinin lazımi tələblər səviyyəsində qurulması, valyuta 
nəticələrinin illik hesabatda - 1 saylı hesabatda (balansda) öz əksini tapraa-
sı müeyyənləşdirilmeli ve bu emeliyyatlann müqayİseli qiyməti verilmeli-
dir. Valyuta əmeliyyatlannın yoxlama-ekspertiza neticeleri yoxlama arayı-
şının müvafiq bölməlerinde şərh edilmelidir. 

11.8. Sair bank emeliyyatları auditinin metodikası 

Diger bank əmeliyyatlan pul vəsaİtləri üzrə apanlan əmeliyyatlann 
terkib hissəsi olmaqla, bir sıra spesifik xüsusiyyetlere malikdir. Digər bank 
eməliyyatlan dedikde, müessisənin bankda olan sair emeliyyatlan, yolda 
olan pul vesaitləri, qısamüddetli maliyyə qoyuluşlan və sair bu kimi eme-
liyyatlar nəzərdə tutulur. Sair bank emeliyyatlan üzrə audit yoxlama-eks-
pertizasımn esas meqsədi yuxanda qeyd olunan istiqamətlərdə apanlan 
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eməliyyatlann qanunverici ve normativ hüquqi aktlara uyğunluğunun, on-
ların mühasibat uçotunda düzgün aparılması və yol verilmiş nöqsanlann aş-
kar edilib qiymətləndirilməsİndən ibaretdir. 

Audit yoxlama-ekspertizasınm strategiyası aşağıdakı esas prinsipler 
üzrə qurulmahdır: 

• sair bank eməliyyatlarının normatİv hüquqi bazasma dair yoxla-
ma-ekspertiza işləri; 

• sair bank əməliyyatlarımn audit yoxlama-ekspertizasmın prosedur 
qaydalan ve metodikası; 

* sair baıık əmeliyyatlan üzrə uçot-hesabat işlərinin vəziyyəti; 
• sair bank emeliyyatlanmn audit yoxlama-ekspertizasının nəticəle-

rinin rəsmiləşdirilməsi. 
Bir qayda olaraq bütün təserrüfat əməliyyatlan normativ hüquqi akt-

lar vasitəsilə tənzimlənir. Sair bank eməliyyatlan da təsərrüfat əməliy-
yatlanmn terkib hissesi oimaqla, Azerbaycan Respublikası Milli Bankı 
Idarə heyətinin 21 may 1997-cİ il tarixlİ qərarı ile tesdiq edilmiş «Nağdsız 
hesablaşmalann apanlması qaydalan», bu əməliyyatlann uçota almmasına 
dair Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazİrliyinin 20 oktyabr 1995-ci il 
tarixli İ/94 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş «Müəssisəlerin mühasibat uçotu-
nun hesablar planı ve onun tetbiqine dair telimat», Azerbaycan Respub-
likası Milli Bankı İdarə Heyətinin 19 sentyabr 2002-ci il tarixli qeran ilə 
tesdiq edilmiş, 16 oktyabr 2002-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası 
Ədliyyə Nazirliyİnde dövlet qeydiyyatma alınmış «Azərbaycan Respub-
likasmda nağdsız hesablaşmalar ve pul köçürmeləri haqqında» təlimata 
uyğun olaraq təşkil edilməlidir. 

Auditor müəssisə ve təşkilatlarda audit yoxlama-ekspertiza işləri apa-
ran zaman bu əmeliyyatlann yuxanda qeyd olunan qayda və təlimatlara 
uyğun olaraq apanlmasını və uçota alınmasım hüquqi baxımdan ekspertiza 
edib qiymetləndirmelidir. Auditor, hemçinin sair bank əməliyyatlanna pul 
və qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatlarm tərkib hissəsi kimi yanaşmalı və 
bütövlükdə yoxlamamn başdan-başa üzləşdirmə metodikasından istifadə 
etmelidir. Sair bank əməliyyatlanm tərkibinə göre üç hisseye - yolda olan 
pul vəsaitləri, qısamüddetii maliyyə qoyuluşlan, müəssisənin bankda olan 
xüsusİ hesablar üzro aparılan əməliyyatiara ayırmaq olar. Bu eməliyyatlar 
55 saylı «Bankda olan xüsusi hesablar» üzrə balans hesabmda, 57 saylı 
«Yolda olan köçürmeler», 58 sayh «Qısamüddətli maliyye qoyu!uşlan» 
adlı balans hesablannda uçota alımr. Apanlan əmeliyyatlann zənginliyinə 
görə bu sintetik hesablann tərkibinde bir sıra subhesablar açıla biler. Mə-
selen, 57 sayh «Yolda olan köçürmələr» hesabının terkibində 4 subhesabın 
açılması mümkündür: 
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- yolda olan pul vesaitleri; 
- vaiyuta almaq iiçün banka köçürülen vesait; 
- satılmaq üçün banka köçürülen xarici valyuta; 
- valyuta almaq üçün depozite qoyulan xarici valyuta. 

«Qısamüddetli maliyye qoyuluşları» adlı 58 saylı balans hesabının 
terkibinde ise üç subhesab açıla bilər: 

- İstiqrazlar və digər qiymətli kağızlar; 
- depozitlər; 
- verilmiş borclar. 
Bu hesabların balansa münasibetine geldıkdə ise 55 saylı «Banklar-

da olan xüsusi hesablar», 57 saylı «Yolda olan köçürmələr» və 58 sayiı 
«Qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarıw balans hesablannın her üçü aktiv 
hesab sayılır. Yeni aparılan eməliyyatlann yalmz debet qalığı ola bilər. 
Audİt yoxlama-ekspertizası bu hesablar üzre apanlan emeliyyatlann yox-
lanmasını hər bir əmeliyyatı təsdiq eden ilkin sənedlərle üzləşdirməli ve 
müvafiq qiymet vermelidir. Meselen, yolda olan pul vəsaitlərinin yoxla-
ma-ekspertizası aşağıdakı ardıcıllıqla apanla bilər. 

llk növbedə yolda olan pul vəsaitlərinin azalması, artması dinamika-
sı, onun yolda qalma müddəti, hesabdan-hesaba köçürülme müddəti ay-
dınlaşdınlmalı ve qiymetləndirilmelidir. Bele ki, mövcud telimat-qayda-
lara uyğun olaraq yolda olan pul vesaitleri üç iş günü müddetində berpa 
olunmalıdır. Yolda olan pul vəsaitləri uzun müddətə əməliyyatdan kənar 
qala bilməz. Bu vesaitlər üzre eməliyyatların tamamlanması üçün müəy-
yen vaxta ehtiyac vardır. Yeni emanet bankı vasitesilə poçt şöbələrine, 
filiallara ve saır köçürülən pul vəsaitleri həle ünvanma çatmadığmdan 
müessisə ve teşkilata heç bir pul vəsaiti daxil olmadığına görə cari ayın 
axınnda mövcud qalıqlar növbeti aym ilk günlərində yolda olan pul ve-
saitlərİ kimi 57 sayh balans hesabında uçota alınır. 

Müəssisənin banklarda olan sair hesablan üzrə əmeliyyatlar da eynİ 
qaydada, yeni akkreditivlər və çek kitabçalan, kredit kartı üzre apanlan 
emeliyyatlar müeyyən vaxt erzinde heyata keçirilir. Təbtelhesab şexslər 
üzrə apanlan xırda təserrüfat emeliyyatlarmın çek kitabçalannda da, bu 
eməliyyatm tamamlanmasının tesdiq edilməsi üçün müvafıq vaxta ehtiyac 
vardır. 

Qısamüddetli maliyyə qoyuluşlan üzrə apanlan emeliyyatlar da de-
mek olar ki, eyni tipli əməliyyatlardır. Alınmış istiqrazlar, qiymətli kağız-
lar, depozitler və verilmiş borclann berpası üçün müeyyen zamana, vaxta 
ehtiyac vardır. 
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Auditor bu hesablar üzrə vəsaitlərin hərəkətıni və qalığını inven-
tarlaşdırmalı, onlan müvafiq ilkin sənedlərlə üzləşdirmeli ve qiymətlən-
dirməlidir. Əgər yoxlama neticəsində yolda olan pul vəsaitleri və yaxud 
sair bank əmeliyyatlan üzrə vəsaitler uçotdan gizlədilmişdirsə və yaxud 
düzgün uçota alınmamış məbləğlər aşkar edilərse, auditor bu əməliyyat-
lann səbəbinİ və onlann hansı məqsədlər üçün edildiyini aydınlaşdırmah, 
təqsirkar şəxsləri ve müessisəyə dəyən zərəri müəyyənləşdirməlidir. 

Sair bank əməliyyatlanna dair audit yoxlama-ekspertizasınm məlumat 
menbələri bunlardır: 3 saylı jurnal-orderin məlumatlan, 55, 57, 58 saylı ba-
lans hesablannm debet-kredit melumatlan və bu hesablarla müxabirələşən 
50 saylı «Kassa hesabı», 51 saylı «Hesablaşma hesabı», 52 saylı «Valyuta 
hesabı», 63 saylı «İddialar üzrə hesablan>, 76 saylı «Müxtəlif debitorlar və 
kreditorlar», 80 saylı «Mənfəət və zərərlər hesabı», 88 saylı «BölüşdürüI-
məmiş mənfəet hesabı» ve sair hesablann sintetik və anahtik göstericiləri. 
Auditor sair bank əməliyyatlan üzrə yoxlama-ekspertiza işləri aparan za-
man müessise ve teşkilatlarda bu sahede uçot-hesabat işlərinin və müəssi-
senin uçot siyasetinin teşkili veziyyətini də qiymətləndirməlidir. Yəni sair 
bank əməliyyatlannın düzgün uçota ahnması, əmeliyyatlann növləri üzrə 
subhesablann açılması, əməliyyatlann apanlması, vəsaitlərin hərəkətinə 
dair daxili nəzarətin vəziyyəti, əməliyyatlann nəticələrinin mühasibat-ma-
liyyə hesabatlarında düzgün əks etdirilməsi nəzarətdən keçirilməli və qiy-
mətləndirilməlidir. 

Apanlan yoxlama-ekspertiza işləri nəticəsində aşkar edilən kənarlaş-
malar, çatışmamazhqlar, uçot-hesabat işlərində yol verilmiş pozuntular, dü-
zelişlər auditor tərəfindən qiymetlendirilməli ve bu baredə yoxlama-nəticə 
arayışında müvafıq qeydler apanlmalıdır. 

11.9. Qiymətli kağızlar auditinin metodikası 

Qiymətli kağızlar auditinin metodikası dedikdə, müessisə və təşkilat-
lann təserrüfat-maliyye fəaliyyətində əhəmiyyətli rol oynayan qiymətli 
kağızlar, o cümlədən səhmler, istiqrazlar, bank sertifıkatlan, veksellər, çek-
lər, opsionlar, ipoteka kağızlan, girov kağtzlan və sair bu kimi qeyri-maddi 
aktivlərin yoxlanması, ekspertiza edilməsi və qiymətləndirilməsi başa dü-
şülür. Ona görə də hər bir müəssisənin sərəncamında olan pul vəsaitləri ve 
ona beraber tutulan qiymətli kağızlar da ciddi nəzaret obyekti olmalıdır. 
Çünki, müəssisenin serencamında olan qiymətli kağızların tez bir zamanda 
nağd pul vəsaitlerinə çevriime imkanı vardır. Qiymətli kağızlar üzrə əmə-
liyyatlann audit yoxlama-ekspertizasınm strategiyası aşağıdakı prinsipler 
üzərində qurulmalıdır: 
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• qiymetli kağızlar üzre əmeliyyatlann normativ hüquqi bazasına 
datr yoxlama-ekspertiza ışteri; 

• qiymətli kağızlar üzre emeliyyatlann audit yoxlama-ekspertizası-
nm prosedur qaydalan ve metodikası; 

• qiymetli kağızlar üzre eməliyyatlann mühasibat uçotu ve hesabat 
işlərinin veziyyeti; 

• qiymətli kağızlar üzre əmeliyyatlann audit yoxlama- ekspertizası-
mn nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi. 

Qiymətli kağızlann normativ hüquqi bazası dedikdə, qanunverici nor-
mativ aktlarla tesdiq olunmuş qiymətli kağızlann sahibine verdiyi hüquq 
ve selahiyyətlerin, qiymetli kağızlann mecburi rekvizitlerinin, onlann for-
masma olan teləblerin, emissiya qaydalanmn, onlann dövriyyəsinin diger 
parametrlərlə tənzimlənməsi başa düşülür, Ona göre də audit yoxlama-eks-
pertizasında qiymetli kağızlann normativ hüquqi bazası bu prinsİpler üzre 
qiymetlendirilməlidir, Respublikamızda qiymətli kağızlann hərəkətinin bey-
nəlxalq standartlar səviyyəsində qurulmasmı təmin etmək ve bütövlükde 
qiymətli kağızlan tenzimləmək üçün Azerbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 26 iyul 1999-cu il tarixli 161 saylı Fermam ilə «Azərbaycan Respub-
likası Prezidenti Yanında Qiymetli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi baqqın-
da» Əsasnameni təsdiq etmişdir. Bu komite Respublikamızda qiymetli ka-
ğızlann tenzimlənmesi üçün geniş, zengin hüquqi baza yaratmışdır. Hazır-
da Respublikamızda qiymətli kağızlann normativ hüquqi bazasma aid 26 
qanunverici və normativ hüquqi akt, təlimat, əsasname qüwədədir. Bunlar 
aşağıdakılardır: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymetli Kağızlar üzrə 
Dövlət Komitesinin 5 noyabr 2003-cü il tarixli «Kommersiya teşkilatlannın 
yenidən təşkili zamanı investisiya qiymetli kağızlannın emissiyasının 
standartlan»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üztə 
Dövlət Komitəsinin 5 noyabr 2003-cü il tarixli «Qiymətli kağızlarla alqı-
satqı əqdlərinin bağlanma qaydalan haqqmda esasname»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yamnda Qiymetli Kağızlar üzrə 
Dövlet Komitəsinin 5 noyabr 2003-cü il tarixli «DÖvlet özəlləşdirme 
opsionlannın buraxılması, tədavülü və istifadesi qaydalan (27.12.2002-ci il 
tarixli əlavə dəyİşikliklerlə)»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenü Yamnda Qiymetli Kağızlar üzrə 
Dövlet Komitesinin 6 noyabr 2003-cü il tarixli «Azerbaycan Respublika-
sında fyuçerslerin tedavülü qaydalan»; 
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- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzrə 
Dövlət Komitəsinin 6 noyabr 2003-cü il tarixli «Dövlət müəssisələrinin 
özəlləşdirilməsi nəticəsində yaradılan səbmdar cəmiyyətlərinin səhmləri-
nin buraxıhşı, qeydiyyatı və tədavülü qaydalan»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzrə 
Dövlət Komitəsinin 6 noyabr 2003-cü il tarixli «Azərbaycan Respub-
likasında çeklərin dövriyyesi haqqmda əsasnamə»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanmda Qiymetli Kağızlar üzrə 
Dövlət Komitəsinin 6 noyabr 2003-cü il tarixli «Xarici emitentlerin qiy-
mətli kağızlannın Azerbaycan Respublikasında tədavülə buraxılması qay-
dalan»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzre 
Dövlət Komitəsinin 6 noyabr 2003-cü il tarixli «Dövlət qısamüddətli istiq-
razlannm buraxılması, yerləşdirilməsi və tədavülü haqqında osasname»; 

- Azerbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzrə 
Dövlət Komitesinin 6 noyabr 2003-cü il tarixli «Azerbaycan Respublika-
sının dövlət və bələdiyyə qiymətli kağızlannın buraxılması, yerləşdirilmesi 
və tedavülü haqqmda qaydalar»; 

- Azerbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzrə 
Dövlet Komitesinin 6 noyabr 2003-cü il tarixli «Dövlet özəlləşdirmə 
paylannın (çeklerinin) tedavülünün tənzimlenmesi qaydalan»; 

- Azerbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzrə 
Dövlət Komitesinin 6 noyabr 2003-cü il tarixli «Senədləşdirilmiş emissiya 
qiymətli kağızlann sertifıkatlannın mecburi rekvizitləri»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanmda Qiymetli Kağızlar üzre 
Dövlet Komitesi və Azərbaycan Respublikası Milli Bankı ile birge 13 
noyabr 2003-cü il tarixli «Azerbaycan Respublikası milli bankmın qısa-
müddətli notlanmn buraxılışı, yerləşdirilməsi və tədavülü haqqmda qayda-
lan>; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yamnda Qiymətli Kağızlar üzre 
Dövlət Komitəsinin 13 yanvar 2004-cü il tarixli «Səhmlərin gedişatınm 
alınması və ödənilməsi yolu ile sehmdar cemiyyətinin nizamname kapita-
lmın azaldılması qaydalan»; 

- Azerbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzre 
Dövlət Komitesinin 15 mart 2004-cü il tarixli «Qiymetlı kağızlar bazannda 
çirkli pullann yuyulmasının ve terrorizmin maliyyələşdirilmesinin qarşı-
smın alınması meqsədİ ilə qiymetli kağızlar bazanmn peşekar iştirakçılan 
terəfındən tədbirlərin görülmesi haqqında qaydalar»; 
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- Azerbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzrə 
Dövlet Komitəsinin 4 iyun 2004-cü il tarixli «Azərbaycan Respublikasında 
çekiərin dövriyyəsi haqqmda» esasnaməyə elavə və dəyişikliklər; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzre 
Dövlet Komİtəsinin 5 iyul 2004-cü il tarixli bəzi normativ aktlanna əlavə 
və dəyişikliklərin edilməsi haqqında; 

- Azerbaycan Respublikası Prezidenti Yamnda Qiymetli Kağızlar üzre 
DÖviət Komitəsinin 9 iyun 2004-cü il tarixli «İnvestisiya qiymətli kağız-
lann buraxıhşlanna (əlavə buraxıhşlanna) dövlət qeydiyyat nömresinin 
verilməsi haqqında təlimat»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzrə 
Dövlet Komitəsinİn 9 iyun 2004-cü il tarixli «İnvestisiya qiymetli kağız-
lann dövriyyeden çıxanlması və ləğv edilməsi qaydalan»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanmda Qiymətli Kağızlar üzre 
Dövlet Komİtesinin 29 iyun 2004-cü il tarixli «Adh-sənədli-qiymətli ka-
ğızlar üzrə hüquqlann ötürülmesi zamanı qiymətli kağızın sertifikatının 
yeni sahibin adına resmİlleşdirilmesi qaydaları»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzre 
Dövlet Komitesinin 30 avqust 2004-cü il tarixli «Səhmdar cəmiyyətinin 
nizamname kapitalının artınlması zamanı sehmlərin emissiyasımn qayda-
lan»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzre 
Dövlət Komitəsinin 20 sentyabr 2004-cü il tarixli «Təmin edilmiş istiqraz-
lar haqqında» əsasnaməsi; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymetli Kağızlar üzrə 
Dövlət Komitəsinin 22 oktyabr 2004-cü il tarixli «Azerbaycan Respubli-
kasının erazisinde koorporativ istiqrazlann buraxılması və tedavülü qayda-
lan»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanmda Qiymətli Kağızlar üzrə 
Dövlət Komitəsinin 22 oktyabr 2004-cü il tarixli «Səhmlərin birləşdiril-
məsi, xırdalanması, onların nominal dəyərinin artınlması və azaldılması 
zamanı emissiyanm qaydalan»; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentİ Yanında Qiymətli Kağızlar 
üzre DÖvlet Komitəsinin 15 noyabr 2004-cü il tarixli «Azerbaycan Respub-
likasında mənzil sertifikatlannın buraxıhşı, tedavülü ve Ödənilməsi haqqın-
da əsasnaməsi»; 

- Azərbaycan Respubiikası Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar 
üzre DÖvlet Komitesİnin 10 dekabr 2004-cü il tarixli «QiymətIi kağızlar 
bazannda qiymetlərle manipulyasiyalann qarşısının almması qaydalan». 



XIFƏSİL. PUL VƏSAİTLORİ VƏ QİYMƏTLİ KAĞIZLAR ÜZRƏ 
ƏMƏLİYYATLARIN AtlDİTt 

195 

Auditor müessise ve teşkilatlann serencamında olan qiymetlİ kağızla-
nn növündən və formasından asılı olaraq onlann əlde edilmesi, saxlan-
ması, tediyyə prosesində iştirakı, müəssisəyə getirdiyi gelirlər, divident və 
bu gəlirlerin inkişaf istiqamətlərini qiymetləndirmelidir. Qiymətli kağız-
lann audit yoxlama-ekspertiza prosesində yoxlama metodikasının mühüm 
terkİb hissəsi həmin qiymətli kağızlann uçota alınması ve hərəkəti üzə-
rində nəzarət mesəlesidir. Bir qayda olaraq qiymetli kağızlann uçotu 56 
saylı «Pul senedleri» adlı balans hesabmda apanlır. Bu hesabın tərkibində 
qiymətli kağızlann növlərinə uyğun olaraq subhesablar da açıla biler. Bu 
hesablarda qiymətli kağızlann hərekəti, onlann alqı-satqı prosesi üzre 
əməliyyatlar, digər şəxsləre verilmesi, balansa götürülməsi, teserrüfatdan 
silinmesi və sair əməliyyatlar uçota alınır, 56 saylı besab balansa münasi-
bətinə görə aktiv hesab sayılu*. Qiymətli kağızlann müəssisenin balansına 
götürülməsi zamanı onun debeti artır, teserrüfatdan silinən zaman apanlan 
əməliyyatlar ise kreditde əks olunur. Yoxlama zamanı qiymətli kağızlann 
növləri üzrə onlann alqı-satqı müqavilelerinde nominal ve satış qiymətlə-
rİnin düzgün əks etdirilmesi dəqiqləşdirilməlidir. 

Qiymətli kağızlann audit yoxlama-ekspertizasının əsas meqsədi qiy-
raətli kağızlar üzrə apanlan əməliyyatlarda yol verilmiş nöqsanlan, kenar-
laşmalan aşkar etmek ve qiymətlendirməkden ibaretdir. 

Təcrübədə bir çox hallarda qiymətli kağızlar üzre eməliyyatlarda cid-
di qanun pozuntulanna rast gəlinir. Bu qanun pozuntulan müxtelif ola bİ-
lər. Qiymetli kağızlar üzre əməliyyatlarda yol verilmiş qanun pozuntulann-
dan biri də həmin kağızlar üzrə əldə edilən dividentlerin gizlədilməsi, ya-
xud uçot-hesabat senedlərində düzgün əks etdirilməməsidir. 

Qiymətli kağızlann audit ekspertizasının növbəti yoxlama mərhələsi 
onlann mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilmesİ veziyyətini qiymetlən-
dirməkdir. Burada əsas məqsəd qiyraətli kağızlann analitik ve sintetik uço-
tunun veziyyetinin teşkili, onlann analitik uçotu üçün xüsusi uçot kitabının 
açılması, əldə edilən qiymətli kağızlann nominal və bazar qiymətlərinin 
düzgün eks etdirilmesi, qiymetli kağızlar üzrə əldə edilen dividentlerin 
(gəlirlerin) uçota alınması, bölüşdürülmesinin teşkili haqqında müvafiq rey 
ve nəticə əldə etməkdir. Nezərə almaq lazımdır ki, pul vəsaitlərində oldu-
ğu kimi, qiymetli kağızlar da müəssisenin rehberliyinin serencamına əsa-
sən xüsusi şəraitdə maddi-məsul şexsin məsuliyyəti altında saxtamlmalıdır. 
Auditor qiymətli kağızlar üzre eraeliyyatlan yoxladıqdan sonra əldə etdiyi 
neticeleri yoxlama arayışmın müvafiq bölmesində əks etdirməhdir. 
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11.10. Pul vəsaitləri və qivmətli kağızlar üzrə əməiiyyatların audit 
nəticələrinin yekuniaşdırılması 

Pul vəsaitləri - qiymətli kağızlar üzrə auditor yoxlama-ekspertiza nə-
ticələrinin yekunlaşdırıiması, onlar haqqında müvafiq arayışda konkret ola-
raq rey ve tekliflərin hazırlanması bu sahəde apanlan yoxlama-ekspertiza 
İşlerinin son və holledici mərheləsidir. Bir çox meseiəler aşkar edilmiş 
nöqsan ve çatışmamazlıqlann sayından ve hecmindən deyil, onlann mənti-
qi qiymetləndirilməsİ ilə yoxlama-nəticə arayışında müvafiq qaydada əsas-
landınlmış şəkildə yazılmasından asılıdır. Təcrübə göstərir ki, pul vəsaİtle-
ri və qiymetli kağızlar üzrə apanlan audit yoxlama işlerinin nəticeleri çox 
hallarda məzmunsuz, məntiqsiz, əsassız olan sozlərle, xırda nöqsanlarla 
ifade olunur. Əslində isə bu sahəde daha əhəmiyyət kəsb edən məsələlər 
diqqətdən kənarda qalır. Ona görə də audit yoxlama-ekspertiza işinin 
nəticəlerinin daha peşəkarcasına müvafiq arayışda əks etdirilmesi, mentiqi 
nəticə çıxanlması bütövlükdə yoxlama-ekspertiza işlerinin səmərəliliyinə 
müsbət təsir gösterir. Audit yoxlama nəticəlerinin yekun arayışında 
bölməler üzrə eks etdirilmesinin bir sıra metodik prinsipləri və qaydalan 
mövcuddur. Pul vəsaitləri və qiymetli kağızlar üzrə aparılan yoxlama-
ekspertiza nəticəsində aşkar edilmiş kənarlaşmalar, nöqsanlar, menimsəme 
və digər neqativ hallar xarakterinə, mezmununa görə qruplaşdınlmalıdır. 
Təsərrüfat-maliyyə fealiyyətinə ciddi xəlel getirmeyən, lakin mühasibat 
uçotunda qanşıqhq yaradan eyni tipli xırda nöqsanlar qruplaşdınlmalı, əgər 
bu nöqsanlar çoxdursa tarixleri ilə, sənədlerin rekvizitleri ilə, maddi-məsul 
şəxslərin adlan göstərilməklə xüsusi reyestrə yazılmalıdır. Yoxlama-neticə 
arayışında isə yol verilmİş nöqsanlar ümumi xarakterizə olunmalı, onlann 
təsdiqi ve sübutu üçün reyestrə istinad edilməlidir. Yoxlama-netice ara-
yışında həmin əməliyyatlara konkret olaraq xarakteristika verilməlidir. Hər 
xərclənən pul vəsaitinə mənimsəmə halı kimi baxmaq olmaz, Düzdür, pul 
vəsaitlərinin xərclenməsi və istifadesində yol verilmiş nöqsan, qanunun tə-
ləblərinin pozulması onun israf edİlmesi İle nəticelenir, Lakin israfçıhq 
hələ konkret menimsəmə demək deyil. Pul vəsaitləri və qiymətli kağız-
lann audit yoxlama-ekspertizasmda aşkar olunan mənimsəmə hallarının 
rəsmiləşdirilmesi və onun yoxlama-neticə arayışmda əks etdirilməsi meto-
dikası bir qədər fərqlidir. 

Pul vesaitləri ve qiymətli kağızlann mənimsənilməsinin rəsmiləş-
dirilmesi, onlann sübuta yetirilmesi daha ciddi meselə olduğu üçün, daha 
konkret faktlara, sənedlərə və mənimsənilmənin sübuta yetirilməsi üçün 
delillərə əsaslanmalıdır. Tecrübədə pul vəsaitlerinİn və qiymətli kağızlann 
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mənimsenilməsi formalan o qedər müxtəlifdir ki, onlann hamısmm şərhini 
vermək mümkün deyil. Lakin en vacib amillərin ve təcrübəde daha tez-tez 
rast gelinen bir çox hallann üzərində dayanmaq vacibdir. Pul vesaitlerinin 
menimsənilməsi hallannm böyük əksəriyyəti kassa əmeliyyatları ilə bağlı-
dır. Bu onunla izah edilir ki, kassa əmeliyyatlan pul vesaitleri və qiymetlİ 
kağızlann realizə olunma vasitesidir. Eyni zamanda pul vəsaitlerinin ve 
qiymetli kağızlar üzrə əməliyyatlann böyük əksəriyyəti kassa əməliyyat-
lannda toplaşır. Kassa əməliyyatlannda daha tez-tez rast gəlinən monim-
seme hallan aşağıdakılar ola bilər; nağd pulun mədaxil edilməmesi, kassa 
emeliyyatlan üzrə mədaxil-məxaricin yekunlan hesablanan zaman orada 
yekun rəqəmierinin qəsdən və məqsedli artınlması ve ya azaldılması, köh-
nə əmək haqqı üzre öten illerin ödemə cedvəllerinin cari ildə yenidən mə-
xarice verilməsi, emək haqqı üzrə ödəmə cədvəllərində rəqəmlərin və ye-
kunlann süni surətde artınlması, qiymetli kağızlar və çeklərin süni ve qey-
ri-qanuni yolla əldə edilərək nağd pullara çevrilməsi, bankdan nağd qay-
dada çek vasitəsilə almmış pullann medaxil edilməməsi və həmin pul 
mebləğinin bankm çıxanşındakı şiriftə düzəliş olaraq başqa əməliyyatlann 
göstərilməsi ve s. Hər bir hal üçün auditor spesifik yanaşmaya və bu hallan 
sübuta yetirmək üçün konkret metodikaya malik olmalıchr. İlk önce auditor 
kassadan nağd pullann və qiymətli kağızlann menimsenilməsinə dair ilkin 
təsdiqedici sənədlərin rəsmileşdirilib götürülməsi qaydasını bilməlİdir. 
Belə ki, kassada nağd pullann və qiymetli kağızlann menimseme hallan 
olan zaman auditor qüwedə olan qanunverici və normativ hüquqi aktlara 
əsasən hüquq-mühafize orqanlanna resmi xəbər verməlidir. Əger kassada 
əmək haqqı cedveli üzrə və yaxud mədaxil-məxaric orderlerinde müvafiq 
düzəlişlər etmek yolu ilə nağd pulun menimsenilmesinə yol verilmişdirse, 
bu zaman hemin senedlerin əvəzedicisi (dublikatı) tərtib edilir, maddi-
mesul şexsler onu imzalayır ve esas sənəd isə ilkin tesdiqedici sübut kimi 
arayışa əlavə olunur. Auditor yekun arayışda mənimsəmə hallannın kon-
kret tarixlerinİ, rekvizitlərini, maddi-məsul şexsİn adını, soyadını ve vəzİ-
fəsini göstərməlidir. 

Nağd pul əmeliyyatları üzre bu kimi hallar fərqli qeyd edilməlidir. 
Yeni burada hər bir nöqtə-vergülün də ehemiyyeti böyükdür. Bir çox 
hallarda nağd pul eməliyyatlannın ve qiymetlİ kağızlann mənimsenilmə-
sinə dair tematik qaydada aynca arayış tertib edilir. Nağd pul əmeliyyatlan 
ile yanaşı, nağdsız pul emeliyyatlannda ve sair bank əməliyyatlan üzre 
yekun nəticelere yanaşmalar fərqlidir. Bele ki, nağd pul eməliyyatlanndan 
fərqli olaraq nağdsız pul emeliyyatlannda pul vesaitlerinin mənimsenilmə-
si birbaşa yox, dolayı yolla heyata keçirilir. Yəni bir neçe iştirakçının rolu 
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olmadan bu əməliyyatm baş tutması mümkün deyil. Bir qayda olaraq nağd-
sız əməliyyatlarda pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi podratçı təşkilatlarm 
yerinə-yetirdikləri ış və xidmətlərdə yol verdikləri məqsədli təhriflər, 
göstərdikləri xidmetlərin süni olaraq şişirdilməsi yaxud malsatan-podratçı-
lardan mal alınmadan, mədaxil edilmədən, saxta sənədlər əsasında faktiki 
alınmamış hər hansı mal-material qiymetlilerinin almmasına dair müəyyen 
məbleğlərin köçürülməsi və elde edilən vəsaitin bölüşdürülməsi yolu ilə 
edihr. Auditordan her hansı bir halın araşdınlması və sübuta yetirilməsi 
üçün lazımi bilik-bacanq tələb olunur. Daha doğrusu, nağdsız əməliyyatlar 
üzrə pul vəsaitlərinin mənimsənilməsini sübuta yetirmek üçün müvafiq 
proseduranm apaniması vacıbdir. İlk növbede nağdsız pul eməliyyatlannm 
serəncamvericilerinin (müəssisənin direktoru və baş mühasibİnin) bu mə-
sələde nə dərecəde təqsİrkar olmalan müeyyenləşdirilməlidir. Sonra onla-
nn bu prosesdə iştirakçılıq-payçılıq səviyyəsi müəyyənleşdirilib qiymət-
ləndirilməlidir. 

Növbeti mərhələde bu eməliyyatın həyata keçirilmesinə köməkçi və 
vasitəçi olan şəxsler müəyyənləşdirilməli, onlann bu prosesde birbaşa ve 
dolayı yolla iştirak səviyyesi qiymətləndirilmelidir. Audit-yoxlama aktında 
nağdsız pul əməliyyatlan üzre vesaitlərin mənimsənilməsi hallanm rəsmi-
ləşdirmək üçün konkret faktlar və sübutlar, bu faktlann törətdiyi hallar 
müeyyenləşdirilmelidir, Hər bir hal sənedlə tesdiq edilmelidir, Yoxlama-
ekspertiza işlərində aşkar edilmiş qanun pozuntulan faktları eynİ zamanda 
qruplaşdınlmaqla müvafıq qanunverici normativ hüquqi aktlara istinad edil-
məlidir. Əgər yoxlama zamam təsərrüfat-maliyyə əmeliyyatlannda daha 
ciddi qanun pozuntulan aşkar edilmişdirsə, bunu tematik qaydada aynca 
arayışla da resmiləşdirmek mümkündür. Əks təqdirdə hüquq-mühafizə or-
qanlan tərefindən apanlan istintaqda müəyyən problemler meydana çıxa 
bilər. Tecrübede bir çox hallarda pul vesaitlərinin nağd ve nağdsız əmeliy-
yatlar üzrə mənimsənilmesi faktı yoxlama-yekun arayışmda dəqiq qiymət-
lendirilmir. Yəni menimsənilən pulun hecmi, mənİmsemə forması, saxta 
əməliyyatlann açılma texnikası düzgün müəyyənleşdirilmədiyi üçün ilkin 
sənədlərlə təsdiq olunmur. Bu isə, ister-istəməz audit yoxlama-ekspertiza 
işlərində böyük münaqişələrlə neticələnir. Digər hallarda isə faktüd me-
nimsenilmiş pul vesaitləri audit yoxlama-ekspertizası apanlan mütəxəssis 
terəfindən səriştəsizlik (təcrübəsizlik) ve yaxud qəsden, bilərəkden artıq 
xerc - düzgün olmayan məsrəf kimi rəsmileşdirilir. Əslində isə qeyri qa-
nuni təserrüfat eməliyyatlan nəticəsində pul vəsaitlərinin menimsenilməsi 
bu və ya digər ad altında gizlədilir, yaxud ört-basdır edilir. Ona görə de pul 
vəsaitleri üzrə apanlan yoxlama-ekspertiza işlərmin şərh edüməsi auditor-
dan xüsusi diqqet teleb edir. 
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12.1. Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər auditinin 
məqsəd və vəzifələri 

Müəssisənin təsərıüfat-maliyyə fəaliyyətində əsas vəsaitlər (fondlar) 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlar istehsal prosesinin maddi-texniki bazası-
nm əsasını təşkil edir. Respublikamızda bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin 
təşəkkül tapıb formalaşdığı bir dövrdə iqtisadiyyatımızm dünya iqtisadiyyatı-
na inteqrasiya etməsi prosesində yeni texnoloji qurğularm ahnması, vaxtmda 
quraşdınlması, istisman, təmİr ve bərpası vaeib amil kimi ön plana çəkilir. 
Bununla yanaşı müasir tələbləre cavab verən texnoloji qurğulann, binalann 
və başqa əsas vesaitlərin qorunub saxlanması istehsahn ahengdarhğına tesir 
edən mühüm amillerdən biridir. Sənaye müəssisələrinhı istehsalımn xarakte-
rinden asılı olaraq əsas vəsaitlərin istehsalda xüsusi çəkisi çox ve ya az ola 
bilər, Lakin bütün hallarda esas vəsaitler istehsal prosesinin en vacib amili 
kimi qalır. Ona görə de audit yoxlama-ekspertizasınm ən vacib tedqiqat ob-
yektlərindən bİri de esas vəsaitlər üzrə emoüyyatlann yoxlama-ekspertizasma 
cəlb edilmesi və qiymətləndirilməsidir. Əsas vəsaitlərin auditinin meqsedi 
onlann mühafizəsini təmin etmek, mövcud veziyyətini qiymətləndirmek, esas 
vəsaitlərin hereketı üzərində nəzarət və onlann təsəmifatdan süinməsi, bu 
silinmə zamam elde edilən mənfeet və zererin qiymətlendirilməsini təmin et-
mekdən ibaretdir. Bunun üçün əsas vəsaitlərin auditinin qarşısında bir sıra 
vəzifəler durur: ilk növbəde audit yoxlama-ekspertiza işlərinde esas vesaitiə-
rin alınması, daxil olunması, uçota götürülməsi, amortizasiya hesablanması, 
yenidən qiymətləndirilməsi, təsərrüfatdan silinməsinin Azərbaycan Respub-
likasının qüwedə olan qanunverici və normativ hüquqi aktlannm teləblərinə 
uyğun olub-olmaması müəyyenleşdirilir ve qiymetlendirilir. Sonra ise esas 
vesaitiərle bağlı olan mühasibat və maliyyə əmeliyyatianmn sənədlİ yoxla-
ması apanlmaqla, bu əməliyyatiarda yol verilmiş kənarlaşmalar, qanunsuz-
luqlar, neqativ hallar aşkar edilir və müvafiq qaydada qiymetlendirüir, 

Auditor, həmçinin yoxlama-ekspertiza işleri aparan zaman əsas ve-
saitlərin analİtik və sintetik uçotunun teşkili, bütövlükdə əsas vəsaitləre 
dair mühasibat uçotunım vəziyyəti, müvafiq hesabatlann tərtib və təqdim-
olunma qaydalanna eməl olunmasım qiymetlendirmelidir. Bu zaman qüv-
vede olan qanunverici normativ hüquqi aktlar, telimatlar, tövsiyəler ve 
diger normativ sənedlər əldə rehbər tutulmalıdır. 
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12.2. Əsas vəsaitlər üzrə əməliyyatların normativ hüquqi bazası 

Əsas vəsaitlərİn uçotunun və herəketinin normativ hüquqi bazası de-
dikdə, bu sahədə mövcud qanunverici və normativ hüquqi aktlar, təlimat-
lar, tövsiyeler ve esas vəsaitlərin yeniden qiymetlendirilməsine dair Nazİr-
ler Kabinetinin qerarları nezerde tutulur. Bu normativ hüquqi senedlerin 
tərkibinə aşağıdakıiar daxildir: Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin «Əsas vəsaitlərin (fondlann) yenidən qiymətləndirilməsi haqqında» 
2 avqust 1996-cı il tarixli 99 saylı qərarı və həmin qərarm icrası ilə bağh 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabınetinin «Əsas vəsaitlərin (fondla-
rın) yenidən qiymətləndirilməsi haqqında» 2 avqust 1996-cı ıl tarixli əsas-
naməsi; «Dövlət müəssisə ve təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında 
dövlətin payı olan müəssiselərin balansında olan, yararsız hala düşmüş əsas 
vəsaitierin silinmesi və bu vəsaitlərin söküntüsündən elde edilən material 
qiymətlilərinin satışı üzrə qaydalarwın təsdiq edilməsi haqqında Azərbay-
can Respublikası Nazirler Kabinetinin 6 noyabr 2004-cü il 177 sayh qərarı; 
«Xüsusi ehəmiyyətli əsas vesaitlərin (fondların) meyar göstericileri haq-
qında» Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20 aprel 2005-ci il 
tarixli 73 saylı qəran; «Müəssiselerin mühasibat uçotunun hesablar planı 
və onun tetbiqinə dair» Azərbaycan Respublikası Maliyye Nazirliyinin 20 
oktyabr 1995-ci il tarixli 1/94 saylı emri ile təsdiq edilmiş «Əsas vesaitlerin 
köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmasının yeni (açıq) metodunun tətbiqi» 
üzrə təlimat; Azərbaycan Respubhkası Maliyyə Nazirliyinin 1 iyun 1998-ci 
il tarixli 21/46 saylı emri ile təsdiq edilmiş, Azerbaycan Respublikası 
İqtisadiyyat Nazirliyi ilə 08 iyun 1998-ci il tarixinde razılaşdınlmış və 17 
iyun 1998-ci il tarixinde 100 saylı reyestrle Ədliyyə Nazirliyinde qeydiyya-
ta alınmış təlimat; «Əsas vesaitlerin ləğv edilməsi haqqtnda» Azerbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 1 iyun 1998-ci İ1 tarixlİ 1/46 saylı əmri 
ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi ilə 8 
iywı 1998-ci ilde razılaşdınlmış, 17 iyun 1998-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası Ədliyyə Nazirliyinde 109 saylı reyestrlə qeydİyyata almmış nümunə-
vi təlimat; «Büdcə və büdcədənkenar vesaitlərin xerclər smetasımn icrası 
üzre emeliyyatın uçotuna dair» təlimatm birinci bölməsi; «Büdcə idare, 
müessisə ve teşkilatlarda mühasibat hesablan və onlann tərtibat qaydala-
n»mn onuncu bölmesi, esaslı tikintiyə ve mesrəflere dair ayhq, rüblük və 
illik hesabatlann tərtibatı formalan; «Əsas vəsaitlerin herəkəti haqqında» 5 
saylı hesabat forması; Azərbaycan Respublikası Maliyye Nazİrliyinin 3 iyul 
2000-ci il tarixinde 1/107 saylı emri ilə təsdiq edilmiş və 2000-ci il 14 iyul 



XU F&SİL. ƏSAS VƏSAİTLƏRİN VƏ QEYRİ-MADDİ AKTtVLƏRİİN AUDİTİ 201 

tarixində 1810 saylı reyestrlə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyin-
də qeydıyyata alınmış «Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiya qaydalan» və s. 

Göründüyii kimi, əsas vəsaitlərin almması, mədaxil olunması və bü-
tövlükdə hərəkəti, onların istismar dövründəki prosesi, yəni amortizasiyası, 
təmiri, bəıpası, yenidən qiymətləndirilməsini tənzimləmək üçün kifayət 
qədər normativ hüquqi aktlar mövcuddur. Ona görə də auditor müəssisə və 
təşkilatlarda yoxlama- ekspertiza işləri aparan zaman əsas vəsaitlərlə bağlı 
bu və ya digər əməliyyatlan hüquqi baxımdan qiymətləndirmək üçün ilk 
növbədə qeyd etdiyimiz normativ hüquqi aktlara istinad etməlidir. Bir çox 
hallarda əsas vəsaitlərin audit yoxlama-ekspertizası çox formal xarakter 
daşıyır. Sadəcə olaraq əsas vəsaitlərin ümumi məbləği qeyd olunur. Lakin 
onlann hərəkətı, yenıdən qiymətləndirilməsi, təsorrüfatdan silinməsı və 
amortizasiyasına dair heç bir şərh verilmir, Auditor müəssisə və təşkilatlar-
da yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman tərtib etdiyi müvafiq proqrama 
əsasən ilk növbədə əsas vəsaitlər üzrə əməliyyatlann ən prinsipial mə-
qamlan üzərində dayanmalıdır. Auditor əsas vəsaitlərin əldə edilməsi, mə-
daxil olunması və uçota ahnmasının, müəssisələrdə uçot-hesab planımn 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixlı 
«Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar plam»na dair təlimatına uy-
ğun apanlmasını qeyd etmolidir. Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndiril-
məsinə dair məsələlərə baxılan zaman, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2 avqust 1996-cı il tarixli «Azərbaycan Respublikasında əsas 
vəsaitlərin yenidən qiymətlendirilmesi haqqında» 99 saylı qeran rəhbər 
tutulmalıdır. Əsas vəsaitlərin köhnəlmesinin (amortizasiya) hesablanması 
ve onun məhsulun maya dəyerinə düzgün mədaxil edilməsmdə ise Azər-
baycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 1 iyun 1998-ci il tarixli «Əsas 
vəsaitlərə köhnəlmə hesablamnasının yeni metodunun tətbiqi» üzrə təli-
mata istinad edilməlidir. Əsas vəsaitlərin hərəketi içerisində onlann ləğv 
edilməsi, təsərrüfatdan silinməsi, silinmə nəticəsində eldə olunan zərər və 
mənfəətin düzgün uçota almması qiymetləndirilen zaman, Azerbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 1 iyun 1998-ci il tarixli 1/46 saylı əmri 
ilə tesdiq edilmiş «Əsas vəsaitlərin (fondlann) leğv edilməsi haqqında» 
nümunəvi təlimat və telimata əlavə olaraq 3 Q sayh forma (leğv etmə aktı) 
məlumatlanna istinad etmək lazımdır. Bu təlimatda əsas vəsaitlerin ləğv 
edilməsi, təsərrüfatdan silinmesi, silinmə zamanı əsas vəsaitlərin yararlı 
hissələrinin qiymətlendirilməsi ve onlann realizə edilməsi qaydalan gös-
terilmişdir. 
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12.3. Əsas vəsaitiər və qeyri-maddi aktivlər auditinin 
məlumat mənbələri 

Əsas vəsaİtlər üzrə aparılan əməliyyatlar çoxşaxəli və zəngindir. Bu 
əməliyyatları beş istiqamet üzre qruplaşchrmaq mümkündür: əsas vəsaitle-
rin alınması və qurulması; esas vəsaitlerin temiri və berpası; esas vesaitle-
rin köhnətmesi və amortizasiya hesablanması; əsas vesaitlərin silinmesi və 
təserrüfatdan xaric edilməsi; əsas vəsaitlərin herekətinə dair uçot-hesabat 
işləri. 

Müəssisə və təşkilatlarda esas vesaitlerlə bağlı eməliyyatlar yoxla-
ma-ekspertiza edilən zaman qeyd olunan istiqamətlər esas götürülür. Bu 
sahede baş vermiş tesərrüfat-mahyye əmeliyyatlarmı ekspertiza etmək üçün 
eməliyyatların xarakterinə uyğun olaraq senədləre ve itkin məlumatlara 
istinad edilməsi vacibdir. Belə ki, esas vesaitlərin, texnoloji avadanlıqlann 
alınması, qurulması, güc maşmlannın elde edilmesi üzre əməliyyatlar yox-
lamlan zaman burada ilkin melumat mənbələri kimi, müvafiq dövlet ko-
mİssiyasının təhvil-teslim aktından istifade edilə bilər. Texnoloji qurğula-
nn quraşdınlması və istismara buraxılmasma daır müvafıq akün melumat-
lanndan, güc maşmlannın ahnması ve istismara buraxılması üçün tərtib 
olunan xüsusi akt formasmdan və diger esas vesaitlerin alınıb ve teserrü-
fatm daxilində yerləşdirilmesine dair sənedlerin məlumatlanndan istifadə 
edilmelidir. Əsas vəsaitlərin əsaslı təmiri, berpası-modernleşdirilmesi üzrə 
apanlan əməliyyatlara dair lazımi melumattar aktdan götürülə bilər, Əsas 
vesaitlerin köhnəlməsi, amortİzasiya hesablanmasına dair məlumatlan əldə 
etmek üçün esas vesaitlerin inventar kartoçkatanndan amortizasiya ve köh-
nelme hesablanmasma dair cedvətlerden istifadə etmək mümkündür. Əsas 
vesaitlərin tesərrüfatdan sitinməsi və xaric edilmesine dair akttar əsas ve-
saitlərin inventar siyahısında olan mövcud mətumatlar, yəni onlann alın-
ması tarixinə, təmirinə çəkilmiş xərclər, yeniden inventarizasiya xarakte-
ristikalarını əks etdiren digər məlumatlar mühasibat uçotunun analitik ve 
sintetik göstərişleri esasında tərtib olunur. Qeyd olunantarla yanaşı, əsas 
vəsaitlər üzrə apanlan eməliyyattann audit yoxlama-ekspertizası zamanı 
mühasibat uçotunun hesablar planında 01, 02, 03, 04, 05, 06 saytı sintetik 
hesablar üzre uçot registrlerinin melumatından və hemin hesablara dair 
analitik uçotun göstəricilərinden de istifadə etmək olar. Bu melumatlardan 
mentiqi əlaqəlİ şəkitde istifadə editməsi üçün müvafiq qaydada iqtisadi 
tehlilin metodlar sisteminin lazımınca tətbiqi vacibdir. 
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12.4. Əsas vəsaitlər auditinin metodikası 

Əsas vəsaitlər auditinin metodikası dedikdə, əsas vəsaitlərlə (fondlarla) 
aparılan konkret əməliyyatlar üzrə yoxlama-ekspertiza işlərində tətbiq 
olunan üsullar, mexanizmlər və yoxlama-prosedur qaydaları başa düşülür, 
Bir qayda olaraq auditor müəssisə və təşkilatlarda audit yoxlama-ekspertiza 
işləri aparan zaman əsas vəsaitlərlə bağlı olan əməliyyatlan da bu və ya 
digər üsullardan istifadə etməklə nəzərdən keçirməlidir. Burada istifadə olu-
nan üsul və mexanizmlər, həmçinin prosedur qaydalan ekspertizanı əhatə 
edən proqram-tezisin tərkibindən asılıdır. Müəssisə və təşkilatlarda olan 
əsas vəsaitlər üzrə oməliyyatlann yoxlama-ekspertiza işləri apanlmamış-
dan öncə, auditor müvafiq yoxlama strategiyasma malik olmalıdır. Bu 
strategiyada yoxlama-ekspertiza işlərini əhatə edən suallar və istiqamətlər 
öz əksini tapmalıdır. Müəyyən mənada bu proqram, tezisə də oxşayır. 
Həmin proqram-tezis məzmunu və tərkibinə görə 4 hissəyə bölünə bilər: 

• əsas vəsaitlər üzrə əməliyyatların normativ hüquqi bazasma dair 
yoxlama-ekspertiza işleri; 

• əsas vəsaitlər üzrə əmeliyyatlann audit yoxlama-ekspertiza prose-
dur qaydalan və metodikası; 

• əsas vəsaitlər üzre eməliyyatların uçotu və hesabatmın vəziyyəti; 
• əsas vəsaitlər üzrə yoxlama-ekspertiza işlerinin nəticelərinin rəs-

miləşdirilmesi. 
Əsas vəsaitler üzrə emeliyyatlann normativ hüquqi bazası dedikde, 

onlann köhnelməsini, amortizasiya hesablanmasını və təsərrüfatdan silinib 
xaric olunma prosesini tenzimləyən senedlər başa düşülür. Bura daxildir: 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Əsas vəsaitlərin (fond-
lann) yenidən qiymətləndirilməsi haqqmda» 2 avqust 1996-cı il tarixli 99 
saylı qəran, Azerbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 
1995 -ci il tarixli 1/94 saylı emri ilə təsdiq edilmiş «Əsas vəsaitlerin köhnəl-
mə ve amortizasiya hesablanmasının yeni açıq metodunun tətbiqi»ne dair 
telimat, «Əsas vəsaitlərin ləğv edilməsi»ne dair Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin 1 iyun 1998-ci il tarixli 1\46 sayh əmri ile təsdiq edil-
mış nümunəvi telimat və diger normativ sənədlər. Auditor esas vesaitlər 
üzre eməliyyatlan yoxlayan zaman bu ve ya digər normativ hüquqi sənəd-
lər üzrə yol verilmiş kənarlaşmalara hüquqi baxımdan qiymet verməlidir. 
Əsas vesaitlərin audit yoxlama-ekspertizasımn növbəti merhelesi bu və-
saitlər üzrə edilmiş əməliyyatlann konkret yoxlanması ve qiymetlendiril-
mesinden ibarətdir. Bunun üçün prosedur qaydalar aşağıdakı merhelelərlə 
apanlmalıdır: 
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- əsas vəsaitlerin mühasibat uçotu üzrə mövcud qalığı, mədaxil edil-
mesİ (quraşdınlması), istismara verilmesi, cari teserrüfat ilinde esas vesait-
lere köhnəlme ve amortizasiya hesablanraası, esas vesaitlerin berpası, te-
miri ve modernleşdirilmesi, esas vəsaitlerin teserrüfat ilinin sonuna rnven-
tarlaşdınlması və yenidən qiymetlendirilməsi, esas vəsaitlərin silinməsi və 
tesərrüfatdan xaric edilməsi. 

Əsas vesaitlərin təsərrüfata daxil olması bir neçə formada ola biler: 
esas vesaitlerin satm alınması, tikilməsi ve ya quraşdınlması, bu və ya di-
gər teşkilatdan, ictimai fondlardan, sahibkarlardan evezsiz olaraq esas 
vesaitlərin icarəye götürülmesi. Göründüyü kimi, əsas vəsaitlərin teserrü-
fata daxil olması mənbeleri müxtelifdir. Təbii ki, onlann sənədləşdirilməsi 
de müxtəlif olmalıdır. Buna göre də auditor esas vəsaitlerin müessİse ve 
təşkilatlara daxilolma formasından asılı olaraq onlara spesifik yanaşmalıdır. 
Məsələn, esas vəsaitlərin təsərrüfata daxil olması alqı-satqı yolu ilə olmuş-
dıırsa, bu zaman alqı-satqı aktında göstərilən qiymətlər mövcud bazar 
qiymetlileri ilə müqayise edihnelidir. Əgər burada kəskin ferqler müəyyən 
edilərsə bu ferqlərin səbəbi aydınlaşdınlmahdır. Çünki, təcrübədə bu 
vasitə ilə menimsəmə halma yol verilir. Digər tərefdən, əgər esas vəsaıtler 
tikiime yolu ilə teserrüfata daxil olmuşdursa, bu zaman bir sıra prinsipial 
mesələlər qiymətləndirilməlidir. Yeni esas vesaitlerin faktiki dəyəri ilə 
smeta deyeri müqayisə edilmelidir. Burada yol verilmiş kenarlaşmalar aş-
karlamb qi>Tnetləndirilmelidir. Tikilmə yolu ilə tesərrüfata daxil olan esas 
vesaitlerin tam istismara verilməsi bir qayda olaraq dövlet komissiyası 
tərefindən tehvil-teslim aktı vasitesi ilə apanhr, Auditor bu tipli esas və-
saitlerin istismara qəbulunda təhvil-təsiim aktlannın olmasına, oradakı 
nöqsanlann aradan qaldınlması üçün Dövlet Qəbul Komissiyasınm rəyinə 
diqqət yetirməlidir. Əsas vesaitlerin tesərrüfata daxil olraası əvəzsiz, ba-
ğışlanma və ya icare yolu ilə edilə bilər. Əvəzsiz daxil olan əsas vesaitler 
üzre emeliyyatlar ekspertiza edİlən zaman daxil olmuş əsas vəsaitlərin 
müəssisə üçün ehemiyyetlilik dərəcəsi qiymətlendirilmeli ve onun vaxtlı-
vaxtmda uçota almmasına diqqet yetirilmelidir. Əsas vesaitlerin icarəyə 
götürülməsinde tətbiq olunan tarifler audit yoxlanmasınm nəzaret obyekti 
olmalıdır. Belə ki, bir sıra hallarda icareye götürülmüş əsas vesaitlərin 
icarə qiymətİ süni olaraq həddindən artıq artınlır və yaxud əsl qiymətler 
gizledilir. Bu yolla da icarəçi ile icarədar arasında sövdeleştnəye esasən 
pul vesaitləri mənimsənihr ve ya vergiden gizlədilir. Auditor icarəyə götü-
rülmüş esas vesaitlərin icare qiymətini faktiki bazar qiymətleri ilə müqa-
yise etməlidir. 
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Təsərrüfata daxil olan əsas vəsaitlər yoxlanılan zaman əsas vəsaitlə-
rin ilk dəyəri, qalıq dəyəri, köhnəlmə məbləği diqqət mərkəzində olmalı-
dır. Təcrübədo bir sıra hallarda məqsədli kənarlaşmalara yol verilir. Bəzən 
heç də böyiik dəyəri olmayan əsas vəsaitlər süni olaraq yüksək qiymətlə 
uçota alınmaqla, ona sonrakı mərhələtərdə yüksək amortizasiya məbləği 
hesablamlır və məhsulun maya dəyəri artınhr. Bu da öz növbəsində mən-
fəətin süni sürətdə azaldılması ilə nəticələnir. Təsisçi tərəfindən əsas və-
saitlərin (fondlann) vaxtında təsəmifata verilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Ona görə də auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman bu 
məsələyə də diqqət yetirməlidir. Əsas vəsaitlərin təsərrüfata daxil olması-
nm vaxtında və düzgün uçota alınması yoxlama-ekspertizasınm əsas təd-
qiqat obyektlərindən biridir. Əsas vəsaitlərin təsərrüfata daxil olmasına 
dair uçotu 01 saylı balans hesabmın debet dövriyyəsində Öz əksini tapmalı-
dır. Əsas vəsaitlər mühasibat uçotu balansında köhnəlmə və qalıq də-
yərində göstərilməklə, ilk və yaxud bərpa dəyəri ilə əks etdirilməlidir. 

Müəssisənin balansma qəbul edilmiş əsas vəsaitlərin hərəkətinin uço-
tu 01 saylı aktiv balans hesabmda apanhr. Uzun müddətli (axırda satın 
alınma şərti ilə) icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin uçotu 03 saylı balans 
hesabmda apanlır. Əvəzsiz olaraq alınmış əsas vəsaitlər dövlot müəssisə-
lərində aşağıdakı yazıhşla rəsmiləşdirilir: 

D-t 01 
K-t 88 (qalıq dəyəri) 
Əgər mədaxil edilən əsas vəsait istifadə edilmişdirsə, köhnəlmə 

məbləğinə belə yazılış verilir: 
D-tOl 
K-t 02 
Bu mühasibat yazılışlannm köməyi ilə 01 saylı hesabda əsas vəsaitlə-

rin ilk dəyəri saxlanılır ki, buıidan da amortizasiyanı hesabtamaq üçün isti-
fadə edilir. İstifadədə olan əsas vəsaitin gətirilməsi ilə əlaqədar olan xərc-
Iər məhsulun (yerinə yetirilən iş və xidmətlərin) maya dəyərinə daxil edilir 
və 21 saylı hesabda uçota alınır. Avadanlığın quraşdınlması ilə əlaqədar 
olan xərclər kapital qoyuluşunda uçota alımr, qurulan dəzgah və maşımn 
dəyərinə əlavə edilir. 

Satm alman əsas vəsaitlərin quraşdınlma və gətirilmə xərci də nəzə-
rə alınmaqla, müqavilə qiyməti ilə mədaxil edilir. Bu zaman belə obyekt-
lərin köhnəlməsi uçotda əks etdirilmir. 

Satın alınan əsas vəsaitlərin dəyərinə belə yazılış verilir: 
D-t 01 
K-t 08 
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Eyni zamanda kreditor borcu eks etdirilir: 
D-t 08 
K-t 76. 
Borc ödenildikde aşağıdakı kimi yazılış tərtib edilir: 
D-t 76 
K-t 51. 
Əgər satın alman esas vəsait quraşdırılma teleb etmirsə: 
D-t 01 D-t 76 
K-t 08 K-t 51 yazılışı verilİr. 
Səhmdar müəssiselər, tam və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətler yara-

dılarkən əsas vəsaitlər təsisçilerin pay haqqı şəklində də daxil ola bilər. 
Bu zaman belə yazılış verilir: 

D-t 01 
K-t 75. 
Belə obyektlerin qiymeti digər təsisçilərlə razılaşdırılmalı ve öz eksi-

ni protokolda tapmalıdır. Auditor esas vesaitlərin tesərrüfata daxil edilme-
sini yoxlayan zaman bu ve ya diger mühasibat yazılışlanm da nəzarətdən 
keçirməli və qiymətləndirməlidir. 

Əsas vəsaitlerin audit yoxlama-ekspertizasının növbəti prosedur mər-
helesi əsas vəsaitlər üzrə vaxtmda köhnelmə və amortizasiya hesablanması 
üzre apanlmış eməliyyatlardır. Əsas vesaıtlər ahndıqdan, mədaxil ediidüc-
den, quraşdmldıqdan sonra istismara verilir ve sonra zaman-zaman aşın-
maya meruz qalır. Yəni fıziki olaraq köhnelmə prosesi başlayır. Buna görə 
də müeyyen zaman keçdikdən sonra mövcud esas vəsaitlər yenisi ilə evez 
olunmaq üçün onlara müvafiq qaydada amortizasiya hesablamr. 

Əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanması üçün onlann növünə, kate-
qoriyasma görə müvafiq normalar müəyyənleşdirilmişdir. Əsas vəsaitiere 
amortizasiya hesablanması qaydalan qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Res-
publikası Maliyye Nazirliyinin müvafiq təlimatlanna ve Azerbaycan Res-
publikasının Vergi Məcəlləsinin müvafiq bendlerine uyğun apanlmalıdır, 
Teserrüfatda istismarda olan əsas vesaitlere köhnelme ve amortizasiya 
hesablanması üzrə audit yoxlama-ekspertizasınm esas məqsədi müvafiq 
normalara uyğun olaraq amortizasiya hesablanmalanmn düzgün apanima-
sını müeyyen etmək ve həmin məbləğin məhsulun maya dəyerine düzgün 
medaxil edilməsini qiymətlindirməkden ibaretdir. Melumdur ki, esas və-
saitlər üzrə amortizasiya ayırmaları, həmçinin esas vəsaitlərin yenisi ile 
əvəz olunması üçün fond yaradır. Amortizasiya ayırmalan mövcud qanun-
vericiliye göre hesabat dÖvrünün sonuna noımalar üzrə hesablanmalıdır. 
Bu, xüsusi cedvəl vasitesile apaniır, Auditor hesablanmış amortizasiya ayır-
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malannın əsas vəsaitlərin növləri üzrə düzgünlüyünü müeyyenləşdirməli, 
amortizasiya mebleğinin məhsulun istehsal mesreflərine düzgün və vaxtm-
da medaxil olmastm qiymətləndirməlidir. 

Auditor əsas vəsaitlərin köhnəlmə və amortizasiya ayırmalanmn düz-
gün uçota almmasına dair mühasıbat yazıhşlarma diqqət yetirməlidir. 

Əsas vəsaİtlerə amortizasiya hesablanması texnikası uçot məlumatla-
nnm mexanikləşmə və avtomatlaşma səviyyəsindən asılıdır. Belə ki, uçot 
işlerinin əl ilə apanldığı şəraitdə əsas vəsaitlərin amortizasiyası inventar 
kartoçkalanmn məlumatlanna əsasən apanlır. Yanvar ayının amortizasiyası 
əsas vəsaİtlərin ilin əvvəlinə olan faktiki qalıq məlumatlarma esasən apan-
lır. İnventar kartoçkalan hər bir xidmət bölməsi və sexlər üzrə obyektlərin 
növləri və istifadə əlametlərine gorə qruplaşdınlır, hər bir qrup daxilinde 
isə amortizasiyanın aid edildiyi xerc istiqametleri müvafıq balans hesablan 
üzrə (20, 23, 25, 26, 29 və s.) qruplaşdırılır. İlin qalan aylan üzrə amortiza-
siya hesablanması əwəlki ayda daxil olan və təsəmifatdan çıxan obyektlər 
haqqındakı məlumatlara əsasən apanlır. Bu obyektlər üzrə amortizasiya 
mebləği hesablanır və əwəllər hesablanan amortizasiya məbləğinə düzəliş 
edilir. 

Avtomobil neqlİyyatı üzrə amortizasiya ayırmalan inventar kartoç-
kalannın yekun məlumatlanna ve hesabat ayında avtoneqliyyatm faktiki 
yürüşü esasında aynca hesablanır. 

Mühasibat uçotunun avtomatlaşdınldığı şəraitdə amortizasiya norma-
lan ve onlann kodlan maşm yaddaşlanna köçürülür. Onlar düzəliş əmsalla-
n da göstərilməklə həm əsas vəsaitlərin növləri üzrə, həm də hər bir in-
ventar kartoçkası üzrə verilə bilər. Əsas vəsaitləre amortizasiya hesablan-
ması əsasən iki üsulla həyata keçirilir: birbaşa hesablanma və müvafiq dü-
zəliş verilməklə hesablanma. 

Uzun müddetə icarəyə götürülmüş əsas vesaİtlerin amortizasiya məb-
ləğİ «Amortİzasiya hesablanması cədvəli»ndə aynca sətirde gösterilir. 
Müessisənin erazisində yerləşən və qeyri-istehsal sahəsində haqqı ödənil-
mədən istifadə edilən əsas vəsait obyektlərinin də dəyəri hesablanma cəd-
vəlində aynca uçota almır. Mühasibatlıqda əsas vəsaitlərin indeksleşdi-
rilmesi nəticəsində artınlan amortizasiya məbləğinin uçotu aynca qeyd 
edilir. Əsas vəsaitlərin köhnəlməsinin uçotu 02 saylı «Əsas vəsaitlərin köh-
nəlməsi» sintetik hesabmda apanlır, Hesab balansa münasibətinə göre 
passiv, təyinath və quruluşuna görə ise kontrak-aktiv nizamlayıcı (bu hesa-
bın köməyi ile 01 saylı hesabın dövriyyəsi nizamlanır) hesabdır. Hesabın 
iki subhesabı vardır: 

02/1 - «Müəssisənin Özünün əsas vesaitlerinin köhnelmesİ»; 
02/2 - «Uzun müddet icarəye götürülmüş əsas vəsaitlerin köhnelməsi». 
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«Amortizasiya ayırmalan cədvəli»nin yekun məlumatlan köhnelme 
məbləğini 02 saylı hesabda eks etdirmək üçün istifade edilir. 02 saylı 
hesabın kreditində əsas vesaitlərin tam bərpası üçün apanlan ayın amor-
tizasiya ayırmalan uçota alımr. Bu zaman əsas vesaitlərin harada istifade 
edilməsindən asılı olaraq 20, 23, 25, 26, 29, 44 və sair hesablar debetləşir. 
Bununla da amotizasiya ayırmalan mebləği esas istehsal fondlanmn dəye-
rinin bir hissəsi kimi istehsal və tədavül xerclərine aid edİlir. Beləliklə, 
esas fondlann tekrar istehsalı üçün pul vəsaiti fondu yaradılır. Əsas vəsait-
lər leğv edilərkən, başqa müessisə ve təşkilatlara verilərkən və yaxud satı-
larkən onlann köhnelme mebleğini teyin etmək lazımdır. Ayn-ayn obyekt-
lərin köhnelme məbləği inventar kartoçkasında olan ilk deyəre, istismar 
müddətine ve amortizasiya normasma esasən təyin edilir. 

Əsas vəsaitlerin köhnəlmə məbləği aşağıdakı yazıhşla rəsmiləşdirilir: 
D-t 20,23,25,26, 29,44vəs. 
K-t 02. 
Əsas vesaitlerin analitik uçotu onlann növleri ve ayn-ayn inventar 

obyektləri - binalar, maşınlar, qurğular, avadanlıqlar və sair üzre apanlır. 
Əsas vesaitlerin berpası və temirine çekilən xərclerin audit yoxlama-

ekspertizası zamam onlann əsaslı temirinə (bərpasına) ve cari temirine çe-
kilen xərclerin düzgün uçota ahnması Azerbaycan Respublikasınm Vergi 
Məcellesinde nəzerdə tutulmuş qaydada uyğun olması audit yoxlama-eks-
pertizasının tədqiqat obyekti olmahdır. 

Əsas vəsaitlərin borpası ve temiri ile bağlı emeliyyatlar yoxlamlan 
zaman bir sıra vacib amiller, o cümleden esas vəsaitlerin temirine dair il-
kin senədin - qüsur aktınm olması və bu qüsur aktma esasen əsas vesaitlə-
rin əsaslı və cari temirine çəkilən xərclərin xərc smetasına olan məsrəflər, 
yerine yetirilmiş təmir bərpa işlerinə çekilen mesreflərin düzgün sənədləş-
dirilməsi və bu xərclerin aidiyyatı üzrə mühasibat yazılışlanmn tərtib edil-
mesi diqqət mərkezində olmahdır. Qeyd etmək lazımdır ki, əsas vəsait-
lərin ahengdar işləməsi müvafiq olaraq onlann vaxtlı-vaxtında temiri ve 
profilaktika işlerindən asılıdır. Auditor əsaslı ve cari təmirin vaxtlı-vaxtın-
da lazımi seviyyede apanlmasını ve bu temirin keyfiyyətini qiymetlen-
dirmək üçün mütexessis köməyinden de istifadə ede biler. Təmir-bərpa 
işlerinde adətən iki formadan istifadə edilir. Temir-tikinti işləri podratçı 
təşkilatla müqavile bağlamaq yolu ilə, yaxud müessisə və təşkilatlar da-
xilində xüsusi briqadalar yaratmaq yolu ile icra edilə biler. Tecrübede 
bir çox hallarda temir ve berpa işlerine çəkilən xərclər süni suretde şi-
şirdilməklə, pul vesaitləri mənimsenilir. Auditor müessise və təşküatia-
nn teserrüfat-maliyye fealiyyetini yoxlayan zaman belə şübhəli hallarla 
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rastlaşarsa mütləq mütəxəssislər cəlb edilməklə, faktiki yerinə yetirilmiş 
temir-bərpa işlerini araşdırmalı, onlan mühasibat senedləri ilə müqayise 
etməlidir. Auditor təmir-bərpa işlərinə çekilən xərclərə edilmiş mühasibat 
yazılışlannı yoxlayan zaman bu sahəde cari teserrüfat ilində nezərde tutul-
muş normadan artıq məsrəflərin, əsas vesaitlərin qahq dəyərinə əlavə 
edilmesinə də nezarət etməlidir. 

Bir qayda olaraq əsas vesaitlər cari ilin sonuna inventarlaşdınldıqda 
uçotdan kenar qalmış vəsaitlər aşkar olunarsa, onlar yeniden qiymətləndiri-
lib teserrüfata daxil edilməli və bu barədə mühasibat yazılışlan apanlmalı-
dır. Qüwəde olan normativ sənədlərə əsasen əsas vəsaitlərin inventarlaş-
dınlması ilin sonuna müəssisənin ve təşkilatın rəhberliyi tərefındən yara-
dtlmış xüsusi komissiya terəfindən apanhr. Əsas vəsaitlerin inventarlaş-
dınlmasında məqsəd cari ilin sonuna təserrüfatda mövcud əsas vəsaitlərin 
fıziki vəziyyətini öyrənmək, yaddan çıxmış ve uçota alınmamış esas və-
saitləri aşkar etmək, istismara yararsız esas vəsaitləri müəyyenleşdirib 
onlann tesərrüfatdan silinməsi üçün tekliflər hazırlamaqdan ibarətdir. İn-
ventarlaşdırma nəticesinde yuxanda qeyd etdiyimiz hər bir hal üçün xüsusi 
yanaşmaya ehtiyac vardır. Belə ki, inventarlaşdırma nəticəsində əsas və-
saitler yaddan çıxıb uçota alınmayıbsa, onu faktiki olaraq ilkin balans deyə-
ri ile uçota almaq və bu barede mühasibat yazılışı aparmaq lazımdır. Əsas 
vəsaitlər yararsız olduğu halda, onlann təsərrüfatdan silinmesi üçün xüsusi 
akt tərtib etmek läzımdır. Bu aktda əsas vesaitlerin təsərrüfatdan silinmesi-
nin səbəbi göstərilmelidir. Silinmiş əsas vesaitlərdən yaranan zerər və 
menfeət uçota ahnmalıdtr. Əsas vəsaitlər bir çox hallarda teserrüfata yarar-
lı olduğu halda, onlar yararsız kirai göstərilir ve şexsi menafeyə uyğun ola-
raq silinib, ucuz qiymətə satılır. Auditor belə hallan aşkar etmək üçün he-
min tipli əsas istehsal fondlanna olan ehtiyaca, onun istehsal prosesinde 
roluna, ilkin balans dəyərinə ve müasir satış qiymətinə, təsərrüfatda Ömür 
müddətinə ve sair bu kimi araillerə diqqət yetirməklə optimal qerar qəbul 
etməlidir. 

Əsas vəsaitlerin silinməsinin digər hallan da mövcuddur. Məsələn, 
əsas vesaitler öz istismar müddətini bitirdiyi üçün, müəssisenin bu ve ya 
digər formada maliyye çetinliyini aradan qaldırmaq üçün satıla biler. Digər 
halda, istismar müddətini bitirməmiş, lakin mənevi cəhetdən köhnəlmiş, 
müasir teleblərə cavab verməyən əsas vesaitler de müvafıq qaydada təsər-
rüfatdan silinə bilər. Yuxanda qeyd olunan her bir hal üçün auditorun spe-
sifik yanaşması vacibdir. Əsas vəsaitlər təsəmifatdan çıxanlan zaman 
mühasibatlıqda müvafiq yazılışlar edilmelidir. Əsas vəsaitlerin başqa təşki-
latlara əvəzsiz verilmesi, satılması, qismen və tam leğv olunması, köhnel-
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məsi, siiinməsi və digər səbəblərlə əlaqədar olaraq da təsərrüfatdan xaric 
oluna bilər. Əsas vəsaitlərin əvəzsiz verilməsi aktla rəsmiləşdirilir və bu 
sənəddə obyektin ilk dəyəri və köhnəlmə məbləği göstərilmelidir. Əsas 
vəsaitlərin təhvil verilmə aktına yalnız obyektin kartoçkası, pasportu və 
diger sənədlər əlavə edilməlidir. Təhvil verilən obyektin ilk dəyərinə D-t 
47, K-t 01, köhnelme məbləğine isə D-t 02, K-t 47 yazılışı verilir. Bu 
yazılışlar alıcı təşkilatdan obyektin qəbul olunması haqqında bildiriş alın-
dıqdan sonra verilir ve beləliklə, əsas vəsaitlərin ümumi balans deyəri 
azaldılır. Əgər təhvil verilən obyektin sökülməyə ehtiyacı varsa, bununla 
əlaqedar xərclər müvafıq hesablann kreditindən (10, 69, 70 və s.) 47 saylı 
hesabın debetinə yazılır. 

Əsas vəsaitlərin satışı da yuxartda qeyd edilən yazılışla uçota alınır. 
Lakin obyektin satış dəyərinə D-t 62 və yaxud 76, K-t 47, ödənişlər apanl-
dıqda isə D-t 51, K-t 62 və yaxud 76 yazılışı verilir. Əsas vəsaitlər yalmz 
müəssisə rəhbərinin və yaxud sahibkann icazesi ilə silinə bilər. Əsas 
vəsaitlər yeni tikintinin apanlması, istehsalatın genişləndirilməsi və yeni-
İeşməsi üzündən bina və qurğular sökülməyə və ləğve meruz qaldığı hal-
larda, avadanlıqlar, maşıniar, neqliyyat vasitələri, inventarlar fiziki və 
menəvi cehətdən köhneldikleri hallarda da ləğv edilərək balansdan silinir. 
Obyektin leğvi zamanı müəssisede fealiyyet gösterən daimi komissiya akt 
tertib edir. Bu aktda ləğv ediien vəsaitin adı, onun almdığı, yaxud müəssi-
sədə istismara daxil olduğu tarix, inventar nömre yeri, ilk dəyəri, köhnəl-
mə məbləği, əsaslı temirlerin ləğvi səbəbi, texniki vəziyyeti ve sair göstə-
rilir. Qəza neticəsinde balansdan silinən maşm, avadanlıq və neqliyyat va-
sitelərinin silinmə aktına qəza aktınm surəti əlavə edilməklə orada qezanın 
səbəbi və cavabdeh şəxslərin adı göstərilmelidir. 

Obyektin qismən silinmesi də tam silinmədə olduğu kimi rəsmileş-
dirilir. Özül üzerində qurulmuş stasionar avadanlıq sökülərkən, onun sökül-
mesi və qurulması ile əlaqədar olan xərclər obyektin ılk deyerinin azalma-
sına silinir. 

Ləğv aktının xüsusi bölmesində bir tərəfden, obyektin ilk dəyəri ilə 
ləğv xərci, digər tərəfdən, köhnəlmə mebləği ilə ləğvdən alınan material-
lann deyeri cəmlənir. Auditor bu iki kəmİyyeti müqayisə etməklə mənfəət 
ve zərəri aşkar ede bilər. 

Tam amortizasiya olunmamış əsas vəsaitiərin ləğvindən ahnan zərer 
müəssisenin təserrüfat-maliyye fealiyyəti nəticəsinə silinir. Hal-hazırda 
tam berpa üçün amortizasiya hesablanmayan yaşayış binalannm ve diger 
əsas vesaitlərin ləğvinden, eləce de şəherlerin yenidən qurulması, işləyən 
müəssisələrin genişləndirilməsi və texniki silahlanması, yeni binalann 
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tikilməsi üzündən ləğv edilən obyektlərdən alınan zərər müəssisenin ma-
liyyə nəticəsinə deyil, onun əmlakının azalmasına silinir. Əsas vəsaitlerin 
ləğvinin uçotunun bu qaydada qurulması obyektlərin daha semərəli istifadə 
olunmasında müessisələrin həm iqtisadi marağmı, həm də məsuliyyətini 
artırmış olur. 

Əsas vəsaitlərin təserrüfatdan çıxması ilə əlaqədar olan eməliyyatlara 
aşağıdakı yazılış verilir: 

1. Təsərrüfatdan çıxan əsas vəsait obyektinin ilk deyeri (bərpa dəyeri)* 
D-t 47 
K-t 01. 

2. Obyektin köhnəlmə məbləğinə: 
D-t 02 
K-t 47. 

1. Obyektin ləğvinde işləyən işçilərə hesablanan əmək haqqına və 
sosial sığortaya ayırmalara: 
D-t 47 
K-t 70,69. 

2. Ləğvdən alınan materialın dəyərinə: 
D-t 10 
K-t 47. 

3. Satılan obyektin satış dəyərinə: 
D-t 62,76 
K-t 47. 

4. Əsas vəsaitin silinməsinden alınan zerər: 
D-t 80 
K-t 47 

menfəət - D-t 47 
K-t 80. 

Yuxanda qeyd edilən mühasibat yazıhşları xaric edilmesinə dair esas 
vəsaitlerine tertib edilmiş ləğvetmə aktına və digər ilk sənədlerə (inventar 
kartoçkası, qruplaşma cədvəli və s.) əsasən apanhr. Əsas vəsaitlərin ləğv 
edilib, təsərrüfatdan xaric edilməsi üzrə alınan zərərin uçotu obyekt növləri 
və əsas vesaitlərin kateqoriyalan tərkibində apanlır. Bir obyektin zerərini 
diger obyektin mənfeeti ilə evəzleşdirmək olmaz. Düzdür, təcrübədə belə 
hallara rast gəlinir. Lakin həmin tesərrüfat əməliyyatlan düzgün sayıla 
bilmez. Audit yoxlama-ekspertiza işleri apanlan zaman bütün bu lrimi 
mühasibat yazıhşlan da auditorun diqqet merkəzində olmalıdır. 
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12.5. Qeyri-maddi aktivlərin auditi 

Qeyri-maddi aktivlərə aiddir: müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliy-
yətində əhəmiyyətli rol oynayan və uzun müddət onun istifadəsindo olan 
intellektual məhsullann nəticələri, kömpüter proqramlan, bu və ya digər 
sahələr üzrə proqram təminatlan, müəlliflik işləri, təbii ehtiyatlar, torpaq 
sahələri, patentlər, lisenziyalar, xarici ticarət markalan, əmtəe nişanlan, 
etiketlər və sair bu kimi maddi mehsullarla birbaşa əlaqəsi olmayan, lakin 
maddi-mehsul istehsalmda bu və ya digər formada iştirak edən vəsaitlər. 
Hər bir müəssisə istehsalın spesifık xüsusiyyətlərindən asılı olaraq yuxa-
nda qeyd etdİyİmiz qeyri-maddi aktivlərin bütün formalanndan bu və ya 
digər dərəcədə istifade edə bilər. Audit yoxlama-ekspertizası zamanı 
müəssisə ve təşkilatlarda qeyri-maddi aktivlerin mövcudluluğu, onlann alın-
ması (əldə edilmesi), qeyri-maddi aktivlərin herekəti, teserrüfatdan silin-
mesi, qeyri-maddi aktivlərə dair uçot və hesabat işlerinin veziyyeti qiy-
mətlendirilməlidir. Audit yoxlama-ekspertizasında qeyd etdiyimiz məsə-
lələrin qiymətlendirilməsi üçün auditor yanaşması və audit prosedur qay-
daları olmalıdır. Bu qaydalarda müəssisənin malik olduğu qeyri-maddi 
aktivlərin növleri, formalan, uçot-hesabat melumatlan esasında müəyyən-
ləşdirilməlidir. Auditor cari yoxlama-ekspertiza dövründe elde edilmiş, 
almmış və ya müəssisənin özündə hazırlanmış qeyri-maddi aktivlərin rəs-
mİleşdirilmesino dair sənədləri nezerdən keçirməli və bu proseslərin qa-
nunvericilik baxımından normativ hüquqi aktlann tələblərine uyğun olaraq 
həyata keçirilməsini qiymetləndirmelidir. 

Azorbaycan Respublikasında qeyri-maddi aktivlerin geniş normativ 
hüquqi bazası vardrr. Hazırda demək olar ki, qeyri-maddi aktivlərin bütün 
növləri normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir. Bu normativ hüquqi aktlann 
sayımn, həcminin genİş olmasını nəzərə alaraq auditor yoxlama-ekspertiza 
prosesində hər bir hal üçün fərdi yanaşmadan istifadə etmelidir. 

Auditor yoxlama-ekspertizası dövründə müəssisenin əldə etdiyi və 
yaxud aldığı qeyri-maddi aktivlərin qiymətlərini onlann nominal qiymətlə-
ri ile müqayisə etmeli ve öz reyini şerh etməlidir. 

Yoxlama-ekspertizasmın tedqiqat obyektlərindən biri də müəssisənin 
malik olduğu qeyri-maddİ aktivlər, onlann istisman ve bütövlükde cari 
dövrdə herəkətinin qiymetləndirilmesidir. Maddi aktivler kimi qeyri-
maddi aktivlerin də bir çox hallarda alınmasına, əldə edilməsinə, yaxud 
təsərrüfatın özündə patent qanununa əsasen hazırlanmış modeller, proq-
ramlar, proqram teminatına külli miqdarda vəsait sərf olunur. Lakin bu-
na baxmayaraq, onlar qısa bir müddetde müasir texnologiyaya cavab verme-
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mesi adı ile tetbiq olunmadan istifadesiz saxlanılır. Ona göre də auditor 
alınan və əldə olan qeyri-maddi aktivlərə sərf olunan vəsait, onların istis-
man nəticəsində alınan gəiirləri müqayise etmelİdir. 

Qeyri-maddi aktivlərə dair uçot-hesabat işleri də audit yoxlama-eks-
pertizasımn esas tədqiqat obyektlərindən biri olmahdır. Qeyri-maddi 
aktivlər müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planına dair təlimata 
uyğun olaraq 04 sayh «Qeyri-maddİ aktİvlər hesabı»nda uçota almır. 

Nəzerə almaq lazımdır ki, 04 saylı «Qeyri-maddi aktivlər hesabı»nın 
debeti aşağıdakı hesablann krediti ilə müxabirəleşir; 

08 - «Kapitai qoyuluşlan»; 50- «Kassa»; 51- «Hesablaşma hesabı»; 
52-«Valyuta hesabı»; 55-«Banklarda olan xüsusi hesablar»; 75-«Təsisçilər-
le hesablaşmalar»; 76-«Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalan>; 
87-«Əlavə kapital»; 88-«Bölüşdürülməmiş mənfoət» (ödənilməmiş zərər). 

04 saylı «Qeyri-maddi aktivlər hesabı»nın krediti ise aşağıdakı 
hesablann debeti ilə müxabirələşir: 

06-«Uzunmüddetli maliyyə qoyuiuşlan»; 48-«Sair aktivlərin saüşı»; 
58-«Qısamüddətli maliyyə qoyuluşlan»; 87-«Əlave kapital» adlı balans 
hesablan. 

Qeyri-maddi aktivlerin amortizasiyası (köhnəlməsi) həmin hesab pla-
nına uyğun olaraq 05 saylı «Qeyri-maddi aktivlerin amortizasiyası (köhnel-
məsi)» hesabında uçota alınır. Qeyri-maddi aktivlərin hərəkətinin esas 
məlumat mənbələri 1 saylı illik hesabatın-mühasibat balansımn birinci böl-
məsində öz eksini tapır. Auditor müessisəlerde qeyri-maddi aktivlərə dair 
eməliyyatlann yoxlama-ekspertizasını aparan zaman qeyri-maddi aktivlerin 
uçot-hesabat işlərinin vəziyyətine yuxanda qeyd olunan prizmadan yanaş-
mahdır. Yeni aiman qeyri-maddi aktivlərin vaxtında və düzgün uçota alın-
masmı. medaxil edilməsi, istisman, köhnelme hesablanması və təsərrü-
fatdan silinmə prosestərinin uçotunun vezİyyətini qİymətləndirməlidir. 

12.6. Əsas vəsaitlərin audit-yoxlama nəticələrinin yekunlaşdınlması 

Əsas vesaitlərin audit neticelerinin yekunlaşdınlması bu sahede audit 
yoxlama işlerinin son və həlledici merhələsi sayılır. Belə ki5 yoxlama-eks-
pertiza işlərində qeyd etdiyimiz amiller üzrə əsas vəsaitlerin yoxlanma-
smın yekun qiymətləndirilməsi mehz yoxlamanm aşkar etdiyi faİctlar ve bu 
faktlann iqtisadi-hüquqi baxımdan qiymətlendirilməsi ilə öz nəticesini 
verir. Yoxlama nəticelərinin aşağıdakı prosedur ardıcıllıqla resmileşdiril-
məsi məqsedeuyğundur: audit-yoxlama arayışmda esas vəsaitlerle bağlı 
müvafiq bölme aynlmahdır. Bu bölmədə ilk növbədə esas vesaitlərin əldə 
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edilməsi, almması, əvəzsiz qebul edılməsı, esas vesaitlərin bütövlükdə hə-
rəkəti, yeni təsərrüfatdan silinməsi, xaric edilməsi, satılması ve sair bu 
kimi əməliyyatların qanunverici normativ hüquqİ aktlann tələblerinə cavab 
verməsİ, qanunvericilik prinsiplərinin pozulmasına yol verilib-verilməməsi 
hallan qiymətləndirilməlidir. Arayışın bu bölməsində, həmçinin əsas və-
saitlərin ahnmasında, əldə edilməsində, mədaxİl edilməsinde, teserrüfat-
dan silinməsində hansı qanunverici aktlara zidd əməliyyatlann apanlması 
konkret olaraq qeyd edilməlidir. Bundan sonra audİt apanlan zaman meto-
dik yoxlama prosesinde bu zidd əməlİyyatlann hansı senədlərlə və kim-
lərin vasitəsilə edilmesi konkret şərh olunmahdır. Əlbəttə, burada maddi-
məsul şəxsin konkret adı, soyadı, atasımn adı, tutduğu vəzifə və bu əməliy-
yatda iştirak payı qiymətləndirilmelidir. Əgər yoxlama-ekspertiza dövrün-
də bu kimi hallar çoxluq teşkil edərsə, hemin hallar üzrə ümumi yekun ara-
yışından əlavə aynca yekun arayışınm tertib edilməsi zəruridir. Əsas 
vəsaitlər üzrə əmeliyyatlann audit yoxlama-ekspertizası belə neqativ hal-
lann sübutu üçün müvafıq dəliller toplamalı və bu dəlillər konkret sənəd-
ləre ve fakttara istinad edilraehdir. 

Yoxlama-ekspertizası dövründə əsas vəsaitlər üzrə əməliyyatlarda ci-
nayət tərkibi olmayan xırda ümumi nöqsanlar, kənarlaşmalar aşkar edilər-
sə, bu haqda bir qayda olaraq yekun arayışrada sadecə olaraq ümumi şərh 
verilməli, onlann sübutu üçün lazım gelersə, dəlillər aynca reyestrdə tertib 
edilib, yekun arayışına əlavə edilmelidir. Audit yekun arayışında əsas 
vəsaitlərin istismarı ve onlardan səmərəli istifadəyə də qiymət verilməsi 
vacibdir. İstehsalm xarakterindən, müəssİsenin spesifik xüsusiyyətindən 
asılı olaraq auditor yoxlama-yekun arayışında esas vesaitlərin səməreli 
istifadesinə qiymət vermək üçün müxtelif meyarlardan və iqtisadi ədəbiy-
yatlarda olan zəngin metodologiyadan istİfadə etməklə müvafiq şerh verə 
bilər. Yəni əsas vəsaitlərin fondverimi, fondtutumu, rentabelliyi, hər ma-
natlıq əsas vəsaitə düşən mənfəətin miqdan və sair bu kimi göstəricilərdən 
istifadə etməklə, əsas vəsaitlərin səməreli istifadəsini qiymətləndire bilər. 
Audit yoxlama-yekun arayışında esas vesaitlərin uçotu və onların hesabat 
İşlərinin vəziyyəti haqqrada müvafiq qeydiyyatlar apanlmahdır. Yəni ara-
yışda əsas vesaİtlerin uçota ahnması, onlara vaxth-vaxtmda köhnelmə he-
sablanması, amortizasiya ayırmalannm esas vesaitlorin kateqoriyalanna 
uyğun olaraq hesablanraası və onlann məhsulun maya dəyərinə daxil edil-
məsi, inventarlaşmamn nəticələri haqqında da müvafiq qeydler edilməlidir. 
Audit yoxlama-yekun arayışında esas vəsaitlərin cari və əsaslı təmirinə 
çekilən xerclər onlann düzgün bölüşdürülməsi, maya dəyərinə və esas 
vəsaitlerin dəyərinin artınlmasına yönəldilen hisselerin düzgün uçota alın-
masında öz əksini tapmalıdır. 
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XIIIFƏSİL. MAL - MATERİAL QİYMƏTLtLƏRİ VƏ 
İSTEHSAL EHTİYATLARININ AÜDİTİ 

13.1. Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlan auditinin 
məqsəd və vəzifələri 

Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlan məhsul istehsalında 
iştirak edən əsas komponentlərden biridir. Oniar əsas vesaitlərdən fərqli 
olaraq istehsal prosesində iştirak etməklə, öz dəyərini birbaşa və ya dola-
yısı iiə yeni yaradılmış mehsulun (yerinə yetirilən iş ve xidmətlərin) üzeri-
nə tamamilə keçirir. İstehsalın (yerine yetirilən iş ve xidmətlərin) xüsusiy-
yetinden asıh olaraq mal-material qiymətlilərin dəyəri məhsul istehsalında 
müxtelif xüsusi çəkiye malik ola bilər. 

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə elaqedar olaraq mai-material qiymətlile-
rinden və istehsal ehtiyatlanndan semerəli istifadə olunması ön plana çə-
kilir. Müəssise və təşkilatiarda mehsul istehsalında material tutumluluğunu 
azaltmaqla böyiik menfeet eldə etmək imkanı yaranır. Ona görə de mal-
material qiymətlileri və istehsal ehtiyatlan mehsul istehsalı prosesinde həll-
edici əhəmiyyətə malikdir. 

Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlan dövriyye kapitalımn 
tərkib hissesi olmaqla zengin təsnifata malikdir. Bütövlükdə bunlar iki qru-
pa bölünür: 

• xammal və mal-material qiymetlileri; 
• azqiymetli və tez xarab olan əşyalar. 
Xammal və mal-material qiymetliləri özleri ise aşağıdakı tərkibdən 

ibaretdir: 
• xammal ve əsaş materiallar; 
• köməkçi materiallar; 
• ehtiyat hissəleri; 
• yanacaq; 
• tara və tara mal-materiallan. 
Xammal ve əsas materiallar yeni yaradılan mehsulun əsasını teşkil 

edir, yəni xammal ve material olmasa, konkret növ mehsul istehsal etmək 
mümkün deyil. Xammal ve materiallann terkibində satın almmış yanmfab-
rikatlar, komplektləşdirici məmulat ve detallar xüsusi qrup teşkil edir ki, 
bunlar da emahn müeyyen merheləsini keçmiş, lakin hele hazır mehsula 
çevrilmemiş olurlar. 
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Əsas materiallardan ferqli olaraq köməkçi materiallar yeni yaradılan 
mehsulun esasını teşkil etmir. Lakİn yaradılan mehsulun deyərində dolayı 
yolla iştirak etməklə keyfiyyetine tesir edir, onun müvafiq standaıtlara uy-
ğun olmasmı təmin edİr, 

Yanacaq və ehtiyat hisseləri də eyni qaydada yeni yaradılan məhsulda 
birbaşa iştirak etrnəsə de dolayı yolla iştirak edir və öz dəyərini bütövlükde 
yeni yaradılan mehsulun üzerinə köçürür. 

Dövriyyə kapitalının esas terkib hissesi olan azqiymətli və tez xarab 
olan əşyalar öz dəyərini bİrbaşa yox, mərhelə-mərhələ yeni yaradılan meh-
sulun maya deyərine köçürür. 

Mal-material qiymətliləri ve istehsal ehtiyatlannın auditİnin əsas meq-
sed ve vəzifələri mal-material qiymətliləri üzrə apanlan əməliyyatlann 
qanunverici və normativ hüquqi aktlann teləblərine uyğun olmasım eksper-
tizadan keçirmək, alınmış mal-material qiymətlilerinin uçota alınması, mə-
daxil edilmesi, maya deyeri üzrə mesrəflere silinmesi, onlara müvafiq 
köhnəlme hesablanması, teserrüfatdan silinmesi və xaric edilməsinə dair 
əməliyyatlan yoxlamaqdan ve qiymətləndirmekdən ibaretdir. Eyni zaman-
da auditorun qarşısında duran əsas vezifələrdən biri de mal-material qiy-
mətliləri ve istehsalat ehtiyatlan üzrə apanlan emeliyyatlann analitik və 
sintetik uçotunun veziyyetine nezaret etmekle, bütövlükdə mal-material 
qiymetlilerinin yoxlanılan müəssisə ve təşkilatda hərəkəti üzərinde teser-
rüfatdaxili audit nezaretini qiymətləndirməkdir. Auditor müəssise ve teşkİ-
latlarda mal-material qiymetliləri və istehsal ehtiyatlanna dair əməliyyat-
lann audit yoxlama-ekspertiza işlerini aparan zaman mal-material qiymətli-
lerinin bütövlükdə uçotunun veziyyətini və müvafiq maliyye hesabatlann-
da onlann əks etdirilməsinin realhğım qiymetlendirmelidir. 

13.2. Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlan üzrə 
əməliyyatların normativ hüquqi bazast 

Mal-material qİymetliləri ve istehsal ehtiyatlannın normativ hüquqi 
bazası dedikdə, bu sahədə Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunve-
rici və normativ hüquqi aktları, o cümleden Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabİnetİnin qərarlan ve Maliyye Nazirliyinin təlimatlan, ayn-ayn 
nazirliklərin, baş idarələrin əsasnamələri nəzərdə tutulur. 

Mal-material qiymətlilərinİn və istehsal ehtiyatlannın normativ hüqu-
qi bazasına aşağıdakılar daxildir: «Azərbaycan Respublİkasmda qiymetli 
metallann hazırlanması, memulatlann əyarlanma ve damğalanma qaydala-
nnın və eyar damğalarının növleri ve quruiuşunun təsdiq edilməsi haqqın-
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da» Azərbaycan Respublikasının Nazirler Kabinetinin 1 fevral 2001-ci il 
tarixli 30 saylı qəran; «Müessisələrdə mühasibat uçotunun hesablar plam 
və onun tetbiqinə» dair Azerbaycan Respublikası Mahyyo Nazirliyinin 20 
oktyabr 1995-ci il tarixli İ-94 saylı təlimatının II bölməsi- istehsal ehtiyat-
lan və III bölmesi- istehsal məsrəfləri; «Əmlakın və öhdeliklərin inven-
tarizasiyası» haqqmda Azerbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 3 
iyul 2000-ci il tarixli İ-107 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş qaydaların 5-ci 
fəsli; ayn-ayn sahələr üzrə nazirliklərin müvafiq esasnamə və təlimatlan. 
Bu normativ hüquqi aktlar müəssise və təşkilatlarda mal-material qiymət-
liləri və istehsal ehtiyatlannın alınması, əldə edilməsi, onlann medaxil 
olunması, mesrəflərə silinməsi, onlann qiymətləndirilmesi və yenidən qiy-
mətləndirilməsi, təsərrüfatda hərekəti, onlann istisman, müəyyən dövre 
qalıqlannın inventarizasiya edilməsi üzre əməliyyatlann apanlmasına daır 
qaydalan müeyyenləşdirir. Eyni zamanda, yuxanda qeyd olunan əmeliy-
yatlann mal-material qiymətlilərinin və istehsal ehtiyatlannın uçotunun 
düzgün təşkil edilməsi və hesabat formalannm doldurulub müvafiq qay-
dada təqdim edilraəsi qaydalannı tənzimləyir. 

Müəssisə və təşkilatlarda mal-material qiymətliləri və istehsal ehti-
yatlannın ilİn sonuna qahğını müəyyenleşdirmək üçün inventarlaşmanın 
teşkili, onun nəticelerinin yekunlaşdınlması, inventarlaşdmna zamanı uçot-
dan kenar aşkar edilmiş mal-raaterial ehtiyatlannra raədaxil edilməsi, ya-
rarsız mal-material qiymətlilerinin silinməsi qaydalan və onlann rəsmileş-
dirilməsi prosesi Azerbaycan Respublikası Maliyyə Nazirhyinin 3 iyul 
2000-ci il tarixrade İ/107 saylı əmri ilə tesdiq edilmiş «Əmlak və öhdəlik-
lerin inventarizasiya qaydalannda» Öz eksini tapmışdır. 

Mal-material qiymetlilərinin və istehsal ehtiyatlannm hərekətinin uçota 
alınması, onlann mədaxil ve məxaric edilməsi zamanı müvafiq mühasibat 
yazılışlarının tərtib edihnəsi qaydalan raüəssisələrin mühasibat uçotunun 
hesablar planı və onlann tətbiqine dair Azərbaycan Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli təlimatında geniş şerh edilmişdir. 

Auditor müəssisə və təşkilaüarda mal-material qiymetliləri ve isteh-
sal ehtiyatları üzrə əməliyyatlann yoxlama-ekspertizasını keçiren zaman 
yuxanda qeyd olunan normativ hüquqi bazaya bir neçə mövqedən istinad 
etməlidir. Hər şeyden ewel audit yoxlama-ekspertiza keçirilən müəssisədə 
mal-material qiymətlilərinin qalığına dair apanlan inventarlaşmanın təşki-
linin müvafiq təlimata uyğun olması, inventarlaşmanın apanlmasında mü-
vafiq səlahiyyətlt şexslərin olması və bu inventarlaşmanın neticələrinin 
lazımi səviyyədə rəsmüəşdirilməsi qiymətləndirilməlidir. 
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13.3. Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatları auditiııin 
məlumat mənbələri 

Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlannın auditinin yüksək 
səviyyədə təşkili, səmərəli apanlması, yekun nəticələrinin lazımınca qiy-
mətləndirilməsi üçün mal-material qiymətlilərinin və istehsal ehtiyatlannın 
alınması, mədaxil edilməsi, saxlanması, məsreflərə silinmesi ve sair bu 
kimi əmeliyyatlara dair deqiq, əsaslı məlumat menbelerine istinad edilme-
si vacibdir. Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlanna dair əmeliy-
yatlann məlumat mənbələri müxtəlif ve zengindir, Bu məlumat mənbələ-
rine bir neçe İstiqamətden yanaşmaq mümkündür: mal-material qiyme-
tlilərinin almması, medaxil edilməsi, mesreflerə silinmesi və bütövlükdə 
onlann hərəkətinə dair məlumat mənbeləri; mal-material qiymətliləri ve 
istehsal ehtiyatlannm saxlanması və neqdiiliyinə dair məlumat menbeleri; 
mal-material qiymetlİİeri ve istehsal ehtiyatlannın uçota almması, onlann 
mühasibat uçotunun veziyyetine dair melumat menbeleri. Bu istiqa-
mətlərin hər birinin qarşısında müvafiq meqsedler durur. Mal-material qiy-
metliləri və istehsal ehtiyatlannın almması, mədaxil olunması, məsrəflerə 
silinməsi ve bütövlükde onlann herəketinə dair melumat mənbeləri de-
dikde, onlann ahnması, teserrüfata gətirilməsi, mesıəfləre silinmesİ ile 
bağlı eməliyyatlann müvafiq sənedtərde öz eksini tapması başa düşülür. 
Burada məlumat menbeyi mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlan-
mn alınmasına dair verilmiş etibarnamələr, materiallann ahnmasım tesdiq 
edən hesab-fakturalar, müqavilelər, öhdeliklər, mədaxil orderleri (F. M-4), 
materiallann qebul olunmasına dair akt formalan (F. Ns M-7), teləbnamə 
fakturalan (F. N» M-ll), mal-material qiymətliləıinin alıcı teşkilatlara və 
kənar sifarişçilere verilməsini təsdiq eden qaiməler (F. N? M-15) hesab 
olunur, 

Audit yoxlama-ekspertizasında yuxanda qeyd etdiyimiz əməliyyatlar-
da kənarlaşmalar, kəmiyyet və keyfıyyet ölçülərində əskik gelmələr, çatiş-
mamazhqlar və digər neqativ hallar aşkarlanarsa, bu zaman həmin hallar 
ilkin səndlerlə, yəni yuxanda qeyd etdiyimiz senədlerle tesdiq edilmelidir. 
Bu baxımdan mal-material qiymetliləri ve istehsal ehtiyatlannm bütövlük-
de hərekətinin melumat mənbələri audit yoxlama-ekspertizası qarşısmda 
duran vezifeləri həll etməlidir. 

Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlannın saxlanması və 
onun müəyyen dövrə nəqdliliyinin yoxlama-ekspertizasında məlumat mən-
bəyi kimi mal-material qiymətlilerinin anbar uçotunun, müəyyen dövre 
apanlmış inventarlaşdırma aktlannm məlumatlan istifade edile biler. Auditor 
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müəssisə və təşkilatlarda mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatları-
nın saxlanması və onun təhlükəsizliyinin təminatını qiymətləndirən zaman 
ilk növbədə onlann anbar uçotunun vəziyyətini və inventarlaşdnma aktla-
nnın məlumatlannı nəzərdən keçirməlidir. 

Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlarının auditinin məlumat 
mənbələrinin tərkib hissələrindən biri də onlarra analitik və sintetik uçot 
mənbələri hesab edilir. Onlar, həmçinin uçotun vəziyyəti haqqmda audit 
qiymətləndirilməsinin mühüm bazası hesab olunur. 

Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlarının uçotuna dair məlu-
mat mənbəyi kimi aşağıdakı hesablardan istifadə edilir: 10 saylı «Material-
lar hesabı və onun tərkibində olan subhesablan>; 12 saylı «Azqiymətli və 
tez xarab olan əşyalar» adlı sintetik hesabın müvafiq subhesabları və ana-
litik hesablan; 15 saylı «Materiallann tədarükü və əldə edilməsi hesabı» və 
16 saylı «Materiallann dəyərində olan kənarlaşmaIaD> adlı balans hesabınra 
analitik və subhesablan. 

Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlanmn audit yoxlaraa-
ekspertizasmda 1 saylı illik hesabatın 2-ci «Ehtiyat və məsrəflən> bölmə-
sinin 100, 110, 120, 121, 122-ci sətirlərinin məlumatlanndan da istifadə 
edilə bilər. 

13.4. Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatları auditinin 
metodikası 

Mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlannın auditinin metodi-
kası dedikdə, müəssisə və təşkilatlarda təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin 
yoxlanılması prosesində mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlan üz-
rə apanlmış əməlİyyatlann yoxlanılması qaydalan-prosedurlan və yoxlama 
prosesində tətbiq olunan üsullar və mexanizmlər başa düşülür. 

Mal-material qiymətliləri vo istehsal ehtiyatlan üzrə əməliyyatlar çox 
zəngin və rəngarəng olsa da, burada yoxlama-ekspertiza işlərinİn tətbiqin-
də əksər hallarda seçmə üsulundan istifadə edilir. Lakin buna baxmayaraq 
mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlannın auditinin yoxlama-eks-
pertiza işləri apanlan zaman ümumi strategiyanın seçilməsi vacibdir. Yəni, 
mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlannm yoxlanmasma dair kon-
kret istiqamətlər üzrə proqram-tezis olmalıdır. Bu proqram-tezis əsas eti-
ban ilə aşağıdakı prinsipial məsələləri əhatə etməli(ür: 

•mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlannın normativ hüquqi 
bazasma dair yoxlama-ekspertiza işləri; 
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•mal-material qiyməthleri və istehsal ehtiyatlan üzre yoxlama-eks-
pertizasının prosedur qaydalan ve metodİkası; 

•mal-material qiymetlileri və istehsal ehtiyatlan əməliyyatlan üzre 
uçot-hesabat işlerinin veziyyəti; 

•mal-material qiymetlileri və istehsal ehtiyatlanna dair əmeliyyatlar 
üzrə audit yoxlama-ekspertİzasınm nəticeləri və onlann yekunlaşdınlması. 

Yuxanda qeyd olunan prinsiplər üzrə müxtəlif yoxlama metodikasın-
dan, üsullanndan və mexanizmlərindən istifadə oluna bilər. 

Mal-material qiymetliləri və istehsal ehtiyatlannın normativ hüquqi 
bazasının audit qiymətləndirilməsi bu istiqametdə apanlan mühasibat və 
maliyye emeliyyatlannm mövcud qanunverici və normativ hüquqi aktlara 
nə derecəde uyğun olması exz edilməlidir. Auditor müəssisə və təşkilatlar-
da yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman mal-material üzre her bir eme-
liyyata ve ya ayn-ayn hallara qanunvericiliyin teləbleri baxımmdan yanaş-
malıdır. Mal-material qiymetliləri və istehsal ehtiyatlanmn alınmasının və 
elde edilməsinin doğruluğunu, düzgünlüyünü yoxlamaq üçün müxtəlif ya-
naşmalardan istifadə etmek olar. Bir qayda olaraq mal-material qiymətliləri 
ve istehsal ehtiyatlannın ahnmasınm, əlde edilmesinin ilkin informasiya 
menbeyi sayılan hesab fakturalan, müqavilələr, qəbul-təslim aktlannın 
məlumatlan, faktiki mühasibat uçotunun melumatlan ilə üzleşdirilməlidir. 
Bu üzleşdirmədə adətən seçme üsulu tetbiq edilir. Yeni en vacib-qiymətli 
materiallann alınmasında bazar qiymetlerinin mövcud qiymetlə müqayise-
si, alınan mal-material qiymetliləri və istehsal ehtiyatlanmn eldə edilme 
menbəyi deqiqləşdirilir. Onlann müqavile ve hesab-fakturalardakı qiymet-
leri ile faktiki olaraq mühasibat uçotunda qiymətləri müqayise olunur. Eyni 
zamanda ahnan mallann müqavilede kemiyyet ve keyfıyyət baxımından 
nezərdə tutulandan fərqli olması müəyyənləşdirilerse, bu zaman onun sə-
bəbleri aydınlaşdınhb qiymetlendirilmolidir. 

Mal-material qiymotliləri ve istehsal ehtiyatlan faktiki qiymotlerle 
medaxil edilmeli ve bu mühasibat uçotunda öz əksini tapmalıdır. Mal-ma-
terial qiymətliləri vo istehsal ehtİyatlannın almması, mədaxil edilməsine 
dair əməliyyatlar yoxlamlan zaman onlann ahnması üçün maddi-mesul 
şəxslərin adma verilmiş etibaınamelər yoxlamlmalıdır. Əger müəssisə və 
təşkilatlarda etibarnamələr lazımi qaydada resmiləşdirilmirsə, bu zaman 
auditor etibarnamelerin herekətini ve hemin etibarnaməler üzre material 
qiymətlilərinin alınması və mədaxil edilmesini üzləşdirmelİdİr. Mal-mate-
rial qiymetliləri və istehsal ehtiyatlannın auditinin yoxlanması ve eksper-
tiza edilməsinin növbeti mərhelesi onlann təsərrüfata medaxil edilmesi, 
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saxlanması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Mal-material qiymetli-
iəri və istehsal ehtiyatlan alman zaman onların saxlanması və istifadəsi xü-
susi yerlərdə, anbarlarda (örtüklərdə) həyata keçirilir. Auditor alınmış ma-
teriallann düzgün mədaxil edilməsini qiymətləndirmek üçün mühasibat 
uçotu melumatlan ilə anbar məİumatlarını seçmə üsulu iiə üzləşdirmelidir. 
Onlann saxlanma şəraitini qiymətləndirmek üçün isə şexsi müşahidə üsu-
İundan istifade edərək, saxlanma yerinə baxış keçirməiidir. Mal-material 
qiymetlileri və istehsal ehtiyatlannın audit yoxlama-ekspertizasında mate-
rial qiymətlilərinin silinməsi və mehsui istehsaiına çekilən məsrəflərə mə-
daxil edilməsi qaydalannın yoxlanıb qiymətləndirilməsi vacib məsələ-
lərdən biridir. Mal-material qiymetiiləri və istehsal ehtiyatları bir çox adlar 
altında siline biler: məselən, təkrar məhsul istehsalının hazırlanması üçün 
istifadə olunduqda, əsas vəsaitlərin və istehsal avadanhqlannın ehtiyat his-
sələrinin dəyişdirilməsi, təmir və berpa İşlerində İstİfadə məqsedləri ile 
mənəvi cehətdən köhnəldikdə, fiziki cehətdən yararsız hala düşdükdə ve 
sair. Bu zaman qeyd olunan hər bir hal üçün spesifik yanaşma tələb olunur. 
Beie ki, əgər mal-material qiymetlileri və istehsal ehtiyatlan tekrar məhsul 
istehsah üçün silinmişdirsə, bu zaman məhsul istehsalında mövcud norma 
ve normativlərin gözlənilməsinin qiymetlendirilməsi vacibdir. Əgər təmir 
məqsədilə və yaxud bərpa işleri ilə əlaqedar müvafıq ehtiyat hissəleri, ma-
teriallar silinmişdirse bu zaman auditor həmin vəsaitlərin istismar müd-
dətinə nezer salmalı, onlann heqiqətən sıradan çıxma ehtimalını müeyyən-
leşdirmeli, egər bu hal vaxtından qabaq baş veımişdirse, onun obyektiv və 
subyektiv səbəblerini aydınlaşdınb qiymətləndirməlidir. Mal-material qiy-
mətliləri və istehsal ehtiyatlan mənevi cəhətdən köhnəldiyi ve yararsız 
hala düşdüyü üçün inventarlaşmanm nəticesinə əsasən silinmişdirsə, bu za-
man onlann yararsız hala düşmesi sebəbi aydınlaşdınlmah(İır. Bu halda 
mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlannın ilin sonuna qalığma dair 
inventarlaşma yoxlanılmah, lazım gəldikdə həmin ehtiyat hissələrinden 
istifadə edilməsi mümkünlüyü müəyyənləşdirilməlidir. Silinmə zamam 
tebii itki normalanna da diqqət yetirilmelidir. Mal-material qiymətliləri və 
istehsal ehtiyatlan müəssisə ve teşkilatlardan satış qaydası ilə kənara 
verilərsə, həmin materiallann deyəri, müqavile qiymətleri, miqdan, ölçüsü 
mühasibat uçotunun və anbar uçotunun məlumatlan ilə üzleşdirilməlidir. 
Mal-material qiymətlileri ve istehsal ehtiyatlannm audit yoxlama-eksper-
tizasında bu sahədə aparılmış əmeliyyatlann uçota ahnması ve material 
qiymətlileri üzre uçot-hesabat işlerinin vəziyyətinin qiymetləndirilmesi 
də mühüm əhəmiyyət kesb edir. Təcrübədə mal-material qiymətliləri və 
istehsal ehtiyatlarının dağılması ve menimsənilməsi, yararsız hala düş-



222 ÜÇÜNCÜ BÖIMƏ, TƏSƏRRÜFAT-M ALİYYƏ ƏMƏLİYYATLARI 
AUDtTİNİN METODİKASl 

məsİ bir çox hallarda uçot-hesabat işlerinin lazımi səviyyədə olmaması ile 
izah olunur, Daha doğrusu, mal-material qiymetlileri və istehsal ehtiyatlan-
nın uçotumm müvafiq səviyyədə apanlmaması, onlann bütövlükdə hərəkə-
tinə nezarətin zeif olmasına şərait yaradır. Ona göre də, auditor yoxlama-
ekspertiza zamanı mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlannın uçota 
alınması ve bütövlükde bu sahəde uçot sisteminin vəziyyətini qiymətlən-
dirmelidir. İlk növbedə alınmış mal-material qiymətlileri və istebsal ehti-
yatlannın vaxtında medaxil edilməsi, anbar uçotunun düzgün qurulması və 
mal-material qiymətlilərinə dair analitik və sintetik hesablann mövcudluğu 
qiymətləndirilməlidir. Mal-material qiymetliləri ve istehsal ehtiyatlarmın 
uçotunun vəziyyeti qiymətləndirilən zaman baş kitabın məlumatlan ile 10 
sayh jurnal-orderin məlumatlan və müvafiq balans hesablanna dair dövriy-
yə cədvəllərinin yekun melumatlan üzleşdirilməlidir. 

Mal-material qiymetlileri ve istehsal ehtiyaüannın uçotunun vəziyyeti 
qiymətlendirilen zaman auditor anbar uçotunun mövcud veziyyetini, anbar-
larda materiallann kemiyyət və keyfıyyət növleri üzre anaütik uçotunun 
qurulmasım, onlar kenar teşkilata realizə edilən zaman hesab fakturalan, 
qaimələri, limit kartoçkalannı ve diger ilkin uçot senədlerini nezerden ke-
çirməlidir. 

13.5. Mal-material qiymətlUeri ve istehsal ehtiyatlan audit-yoxlama 
nəticəlerinin yekunlaşdırdması 

Mal-material qiymetlileri ve istehsal ehtiyatlannın audit-yoxlama ne-
ticolərinin yekunlaşdırılması yoxlama-ekspertiza işinin yekun merhələsi 
hesab edilir. Bu yekun merhelesini mal-material qiymətliləri və istehsal 
ehtiyatlan üzre apanlan yoxlama prosedur qaydalanm, bu sahede yol veril-
miş nöqsanlan, qanunverici, normativ hüquqı aktlann tələblərinə zİdd olan 
emeliyyatlan ve digər neqativ hallan qiymətləndirme mərhelesi hesab 
etmek olar. Ona görə də mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyatlanmn 
audit yoxlama-ekspertiza işinin nəticelerinin yekunlaşdınlmasında da mü-
vafıq metodikadan istifade edilməlidir. İlk növbəde bu sahede yol verihniş 
ciddi qanun pozuntulan, mənimsəmə hallan şərh edilmeli, lazım gəldikdə 
ise hemin faktlar iüdn senedlərlə tesdiq edilmelidir. Bir qayda olaraq audit 
yoxlama-ekspertizası zamanı mal-material qiymətliləri və istehsal ehtiyat-
lanna dair əmeliyyatlar yoxlamlarken menimseme ve emlakın dağıdılması 
hallanna rast gelinerse, auditor tematik qayda ile hemin sahənin müvafiq 
dövrünü tam yoxlamalı və aynca yekun arayışı tertib etməlidir. Əgər yox-
lama-ekspertiza zamanı mal-material qiymetliləri ve istehsal ehtiyatlannın 
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uçot-hesabat işlərində ziddiyətli faktlar, şübhəli proseslər aşkar edildikdə, 
auditor xüsusi inventarlaşma təşkil etmeli ve onun nəticesi haqqında yekun 
arayışında qeydiyyatlar aparmalıdır. Qalan digər bütün hallarda auditor 
mal-material qiymetlileri ve istehsal ehtiyatlannın yoxlama nəticeleri haq-
qında yekun arayışında növbeti ardıcılhqla şərh verməlidir. İlk növbədə 
auditor mal-material qiymetlileri ve istehsal ehtiyatlan üzre əməliyyatlann 
yoxlama dövrü ərzində yol verilmiş qanuna zidd əməliyyatlann bİr neçə 
misallarla şərhini verməli və bu hallann törətdiyi nəticəleri qiymətlendir-
məlidir. Sonra isə mal-material qiymətliləri ve istehsal ehtiyatlannın alın-
ması, əldə edilməsi, saxlanması, təsərrüfatdan silinmesi, mesrəflərə daxil 
edilməsi, təhlükəsizliyinin təminatı və sair bu kimİ hallarda yol verilmiş 
nöqsanları praktiki misallarla göstərməlidir. Əger bele hallar kütlevi xarak-
ter daşıyırsa, onlar qruplaşdmlmalı, ayrıca reyestr tertib edilmelİ ve bu 
barədə yekun arayışda qeydlər apanlmalıdır, Mal-material qiymətliləri və 
istehsal ehtiyatlannın uçotunun vəziyyətinin qiymətləndirilməsi audit-yox-
lama neticelerinin yekunlaşdınlmasının tərkib hissələrindən biridir. Bütün 
təsərrüfat əmeliyyatlannda olduğu kimi, mal-material qiymetliləri və isteh-
sal ehtiyatlarının da hərekətinin ilkin informasiya mənbəyi uçot-hesabat 
məlumutlan hesab olunur. Ona görə de, auditor müəssise ve teşkilatlarda 
mal-material qiymetliləri və istehsal ehtiyatlannın uçotunun teşkili, tətbiqi 
formaları, apanlma qaydalan, mühasibat yazılışlannın tərtibatı, hesabatla-
nn vaxtlı-vaxtmda verilməsi, maddi-məsul şəxslər üzrə mal-material qiy-
metliləri və istehsal ehtiyatlannm uçota alınma veziyyəti, onlann mühasi-
batlıqda və anbarda analitik ve sintetik uçotunun təşkili veziyyetini öyrenib 
qiymetləndirməlidir. Yuxanda qeyd etdiyimiz prinsipial məselələrin hər 
biri üçün audit-yoxlama neticəleri rəsmiləşdirildikdə lazımi cavab tapılma-
hdır. Bu zaman muhasibat uçotu hesablar planının 10 saylı «Materiallar 
hesabı»nın və onun xüsusi subhesablannm debet-kredit məlumatlanndan 
geniş istifadə etmek lazımdır. Bir çox hallarda mal-material qiymətlilərinin 
uçotunda yol verilmiş pozuntular, təhriflər onlann mənimsənilməsi ilə nə-
ticelenir. Ona göre də auditor mal-material qiymətlilərinin yoxlama-eks-
pertizasmın nəticələrini qiymətlendirən zaman seçmə üsulu ilə apanlan 
yoxlamalann yekunlannı, onlann hərəkətini, son qalığım balans metodu ilə 
qiymətləndirməlidir. Mal-material qiymətlilərinin audit yoxlama-eksper-
tizasımn seçmə üsulu ile apanlmasmın hansı dövrü əhatə etməsi konkret 
olaraq yekun arayışda qeyd edilməlidir. Bir qayda olaraq, auditor yoxlama-
yekun arayışmı heddinden artiq yükleməmək üçün xüsusi reyestrlərdən 
elavə olaraq tematik-yoxlama arayışlanndan da istifade edə bilər. 
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XIV FƏStL. MƏHSUL İSTEHSALI, SATIŞIVƏ ONLARA 
ÇƏKİLƏN MƏSRƏFLƏRİN AUDİTt 

14.1. Məhsui istehsah, satışı və məsrəflərin auditinin 
məqsəd və vəzifələri 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitinde fealiyyət göstərən müəssisə, təşkilat və 
xidmet saheləri öz ahengdar iş rejimini təmin etmək və təkrar istehsala qa-
tılmaq üçün istehsal proqramına uyğun olaraq mehsul (iş və xidmetlər) is-
tehsal etmeli ve satmalıdır. Məhsul istehsalının (yerine yetirilen iş ve xid-
metlerin) esas mexanizmi isə ehtiyatlar ve resurslardan semereli istifade 
etməklə qarşıya qoyulan öhdəlik-tapşınqlan yerine yetirməkdir. Her bir 
məhsul istehsalı (yerinə yetirilen iş ve xidmətler) müvafiq mesrəfler teleb 
edir. Müessisenin soməreli fəaliyyəti də hemin mesrəflərin istehsal olunan 
mehsul vahidine düşən məbləğinden asılıdır. Yeni, her mehsul vahidinin 
İstehsalına ve satışına (texnolojİ normalar gözlenilməklə) nə qeder az mes-
ref edilərsə, müəssise bir o qeder çox gəlir ve menfəət əlde ede bilər. 

Məhsul istehsalı (yerine yetirilen iş və xidmətlər) satışı ve onlara çə-
kilen mesrefler müəssisenin istehsal, təsərrüfat-maliyyə fəaiiyyətini xarak-
terize eden sintetik göstericilərinin fonnalaşmasınm esasmı teşkil edir. Ye-
ni, müessisənin məhsul istehsalı (yerine yetirilen iş və xidmetlər) satışm-
dan əlde edilən gəlirlər, mehsulun maya deyeri, menfəət, rentabellik ve di-
gər mühüm göstəricilər mehsul istehsalı (yerine yetirilen iş ve xidmətler) 
ve satışmın neticeleri ile birbaşa elaqəlidir. Mehsul istehsalı (yerine yetiri-
len iş ve xidmetlər) satışı ve mesrəfler özü bütövlükde kompleks gösteri-
cidir. Daha doğrusu, bu mesəlelerin tehlili, qiymetlendirilmesi kompleks 
yanaşma tələb edir. Qeyd etdiyimiz kimi, məhsul istehsalı (yerine yetirilən 
iş və xidmətler) birbaşa mesreflərle bağhdır ve onlann neticeleri isə satış-
dan eldə olunan gelİrle qiymətləndirilir. Ona görə də məhsul istehsalı və 
satışı, onlara çekilen mesreflerin tehlili-qiymətləndirilməsi audit yoxlama-
ekspertiza işinin ən vacib obyektlərindən biri hesab edilməlidir. 

Məhsul istehsalı, satışı ve onlara çəkilən məsrəflorlərin auditi dedik-
de, mehsul istehsah və satışı ilə bağlı olan kompleks xerclərin istehsal 
olunmuş məhsulun hər vahidinə nisbətinin qiymetlendirilmesi kimi başa 
düşülür. Mehsul istehsalı, satışı və onlara çəkilən məsrəflər, yalnız nemet-
lər istehsahnda yox, həmçinin yerine yetırilən iş və xidraetleri de ehate et-
məlidir, Məhsul istehsalı (yerine yetirilən iş ve xidmətlər), satışı iqtisadiy-
yatın ayn-ayn sahelerinin spesifik xüsusiyyetleri nezere ahnraaqla qiymet-
lendirilraelidir. Mehsul istehsalı, satışı ve onlara çəkilen mesreflerin audi-
tinin qarşısında bir sıra məsəlelər durur: 
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- məhsul istehsalı (yeriue yetirilen iş və xidmetler), satışı ve onlara 
çəkilen mesreflerin qanunverici ve normativ hüquqi aktlara uyğun-
luğunun qiymətlendirilmesi; 

- məhsul istehsalı (yerinə yetirilen iş ve xidmetlər) ve satışı üzrə qə-
bul olunmuş plan-tapşmqların, öhdəliklərin realhğı və onlann ye-
rinə yetirilməsi vəziyyətinin qiymetlendiriİmesi; 

- mehsul ıstehsalı (yerinə yetirilən iş ve xidmetlər) ve satışmm ke-
miyyet və keyfıyyət baxımından müvafiq standartlara uyğunluğunun 
qiymetləndirilməsi; 

- məhsul istehsalı (yerinə yetirilen iş və xidmetlər) və satışmdan əlde 
olunan gelirin tərkibinin məzmun baxımından sabitliyinin qiymet-
ləndirilmesi; 

- mehsul istehsah (yerinə yetirilen ış və xidmətlər), satışının müvafıq 
dövre qahğınm inventarlaşdınlması; 

- mehsul istehsalı (yerine yetirilən iş və xidmətlər), satişına çəkilən 
məsrəflərin təhlil edilməsi, ehtiyat menbelərinin aşkar edilmesi ve 
onlann istehsala cəlb olunmasına dair müvafıq tedbirlərin hazırian-
ması; 

- məhsul istehsah (yerinə yetirilən iş və xidmetlər), satışı və çəkilən 
mesrəflərin ayn-ayn növlər üzre kalkulyasiya olunması, məhsul 
növlərinin rentabelliyinin müeyyənləşdirilməsi və qiymetləndiril-
məsi; 

- məhsul istehsalı (yerinə yetirilən iş ve xidmətler), satışı ve onlara 
çəkilən mesrəflerin düzgün bölüşdürülüb maya deyerine daxil edil-
mesinin qiymetləndirilməsi; 

- məhsul istehsalı (yerinə yetirilən iş ve xidmətlər), satişının uçot-he-
sabat işlərinin vəziyyetinin qiymetiendirilmesi və sair. 

Məhsul istehsah, satışı ve onlara çekilən məsrəflerin auditinin qarşı-
sında duran məsələlerin həll olunması üçün auditor aşağıdakı vəzifəleri ye-
rinə yetirməlidir: 

- auditor mehsul istehsah, satışı və məsrəflərin yoxlama-ekspertiza iş-
lərini aparan zaman mehsul istehsalına çekilen məsrəflerin xərc 
maddəleri üzrə üfqi və şaquli tehlilini aparmah, onlaıın dinamik in-
kişaf tempini müqayisə etmeli; 

- məsrəflərin quruluşu və onlann ümumi məsrəflərin tərkibinde xüsu-
si çekisini müeyyen etməli və onun maya dəyərine təsiri dərecəsini 
qiymətləndirmeli; 

- mehsul istehsalına ve satışına çəkilən dəyişən və sabit xərcleri təhiil 
etməli, qiymətlendirməli; 
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- məhsul İstehsalı və satışı üzrə debitor və kreditor qahqlarının mü-
vafıq dövrə inventarlaşdınlmasını aparmah, onlann ödənilməsi və-
ziyyətini müəyyənləşdirməli; 

- sexlərdə və anbarlarda hazır məhsul və oniann saxlanma vəziyyətini 
müşahidə etməli və qiymətləndirməli; 

- məhsulun kəmiyyət və keyfiyyət baxımından müəyyən standartlara 
uyğunluğunu müəyyən etmək üçün laborator analizindən istifadə 
etməli və qiymətləndirməli; 

- məhsul istehsalı və satışı üzrə bağlanmış müqavilə-öhdəliklərin qiy-
mət taariflərini nəzarətdən keçirməli və buradakı mövcud kənarlaş-
malan qiymetləndirmeiidir. 

14.2. Mətısul istehsalı, satışı və məsrəflərlə bağü əməliyyatlann 
normativ hüquqi bazası 

Məhsul istehsah, satışı və məsrəflərin normativ hüquqi bazasına Azər-
baycan Respublikasımn mövcud qanunverici və normativ hüquqi aktlan, o 
cümlədən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlan, Azer-
baycan Respublikası Vergi Məcəllesi, Azerbaycan Respublİkası Maliyye 
Nazirliyinin təlimatlan, Azerbaycan Respublikası İqtisadi İnkİşaf Nazir-
liyinin təlimat və tövsiyə məktublan, ayn-ayn nazirlik, baş idarə və təşki-
latlann əsasnamələri, təlimat məktublan. Məhsul istehsalı, satışı və məs-
rəfləre dair əməliyyatlar müəssisənin teserrüfat-maliyyə fəaliyyətini xa-
rakterizə edən sintetik göstəricilərin formalaşmasında mühüm rol oynadığı 
üçün onlar auditorun diqqət mərkəzində olmalıdır. Məhsul istehsaiı (yerinə 
yetirilen iş və xidmətlər), satışı ve mesreflerle bağlı emeliyyatlann norma-
tiv hüquqi bazasınm terkib hisselerinə həmçinin aşağıdakılar da aiddir: 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 4 fevral 2002-ci il tarixli 
19 saylı qəran ilə təsdiq edilmiş «Büdcədən maliyyeləşən idarə və təşki-
latlann xərcler smetasının və ştat cədvəlinin maliyyə orqanlannda qey-
diyyatdan keçirilməsi» qaydalan, Azərbaycan Respublikası Malİyye Nazir-
liyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli İ-94 saylı emri ilə tesdİq edilmiş 
«Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı» ve onun tətbiqinə dair 
təlimatın III bölməsi - İstehsala məsrəflər, IV bölməsi - Hazır mehsul, mal-
lar və satış; büdcə ve büdcədənkənar vesaitlərin xərclər smetasmm icrası üzrə 
uçotuna dair təhmatın 8-ci bölməsi - Xercler, 11-ci bölmesi - Mehsul satışı, 
12-ci bölməsi - Gəlirlər; Büdcə, idarə, müessise ve təşkilatlarda mühasibat 
hesablan və oıılann tərtibatına daİr qaydalann 4-cü bölməsi, xerclər smeta-
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sının icrası balansı 1 saylı forma, 6-cı bölməsi - Xərclər, 9-cu bölməsi -
Məhsul satışı və gəlirlər, 10-cu bölməsi - Əsaslı tikintiyə məsrəflər; Azər-
baycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 19 sentyabr 2002-ci il tarixində 
1-153 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş «Gəlirlərdən çıxılmalı olan təmir xərc-
lərinin mühasibat uçotunda əks olunması»na dair təlimat. 

Qeyd olunan normativ hüquqi sənədlər məhsul istehsalının noıma və 
normativlərini müəyyənləşdirir. Mohsul satışının bu və ya digər formada 
birbaşa (və ya dolayısı ilə) müxtəlif taariflər vasitəsilə tənzimləyir, məs-
rəflərin tərkibini, strukturunu müəyyənləşdirməklə, maya dəyərinə daxil 
ediləcək və maya dəyərindən çıxılmah xərcləri müəyyənləşdirməklə ya-
naşı, bu proseslərin uçota almma qaydalannı və vergİ sistemini qiymət-
ləndirir. Belə ki, istehsalın spesifik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq ayrı-ayrı 
sahələrdə məhsul istehsalına sərf edilən material ehtiyatlan xüsusi norma 
və normativlərə əsasən hesablanır. Bu norma və normativlər həmin sahə-
lərin baş idarə və təşkilatlan tərəfindən təsdiq edilir. Audit yoxlama-
ekspertiza işi apanlarkən norma və normativlərin gözlənilməsi (buna bir 
çox hallarda standartlar da deyilir) qiymətləndirilməlidir. Məhsul istehsa-
lında daxili standartlar mövcud olmadıqda bu sahədə beynəlxalq stan-
dartlara istinad edilməlidir. Məhsul satışında iki formadan istifadə olun-
duğu üçün audit yoxlama-ekspertiza işlərində bu sahəyə iki mövqedən 
yanaşılması tələb olunur: dövlətin müəyyənləşdirdiyi taariflər, tələb-təklif 
əsasmda serbəst bazar iqtisadiyyafa münasibətlərində formalaşan qiymətlə 
məhsul satışı. Bir sn:a istehsal və xidmət sahələri (o cümlədən nəqliyyat, 
su, elektrik eneıjisi), həmçinin dövlətin inhisarında olan digər sahələr üzrə 
məhsul satışı Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tərlri-
bində fəaliyyət göstərən Taarif Şurası tərəfindən tənzimlənir. Bu Taarif 
Şurası mütəmadi olaraq bir çox sahələrdə istehsal olunan məhsullann, 
yerinə yetirilən iş və xidmətlərin taarif qiymətlərini bazar iqtisadiyyatı 
münasibətlərinin tələblərinə uyğunlaşdırır və müvafiq dəyişiliklər edir. 
Bununla yanaşı bazar iqtsadiyyatı münasibətlərinin tələblərinə uyğun 
olaraq əksər istehsal və xidmət sahələrində istehsal olunmuş məhsulların 
qiyməti tələb və təklifə uyğun olaraq istehsalçı və istehlakçı arasmda şifa-
hi və ya yazılı formada (müqavilə əsasmda) reallaşdınlır. Auditor müəssisə 
və təşkilatlarda məhsul istehsalı, satışı və məsrəflərə dair əməliyyatlan 
yoxlayan zaman bu kimi məsələlərə normativ hüquqi aktların tələbi baxı-
mından onların taariflərə əməl olunmasmı qiymətləndirməlidir, Məsrəflə-
rin tərkib hissəsi, struktur quruluşu, xərclərin və məhsulun maya dəyərinə 
daxil edilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 fevral 2002-
ci il tarixli qəran ilə təsdiq edilmiş «Büdcədən maliyyələşən idarə və təşki-
latlann xərclər smetasımn və ştat cədvəlinin maliyyə orqanlannda qeydiy-
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yatdan keçirilməsi qaydalan»na, «Gelirlərdən çıxılmalı olan təmir xerclə-
rinin mühasibat uçotunda eks oiunması»na dair Azərbaycan Respublikası 
Malİyye Nazirliyinin 19 sentyabr 2002-ci İİ tarixli təlimatına, «Müəssiselə-
rin mühasibat uçotunun besablar plam ve onun tetbiqi»ne dair Azərbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli təlimatmm 
II-III-IV böimelerinin teleblerinə uyğun olaraq tenzimlenir. 

Auditor yoxlama-ekspertiza işlərini aparan zaman məhsul istehsahna 
(yerine yetirilen iş ve xidmetlerə) dair mesreflerin strukturunu, tərkib his-
selerini, buntmla bağlı uçot əmeliyyatlarım müəyyənləşdirən zaman bu 
normativ hüquqi aktların təleblərinə istinad etməlidir. Məhsulun maya de-
yerine daxil edilən məsrəflər, maya dəyerinden çıxılan xərclər, güzeştler, 
məhsul satışından əldə edilən gəliriər ve hemin gelirlerden müvafıq tutul-
malar (əlavə dəyər vergisi, aksizler ve s.) Azərbaycan Respublikasının 
Vergi Məcelləsİnin müvafiq bendləri ilə tənzimlenir. 

14.3. Məhsul istehsalı, satış və məsrəflərlə bağlı eməliyyatiar auditinin 
məlumat mənbələri 

Məhsul istehsalı, satışı ve onlara çekilən mesrəflere dair emeliyyatla-
nn audİtinin semərəli təşkili üçün, yoxlama-ekspertiza işlərinin nəticəliliyi 
mehsul istehsahnın, satışm və məsreflərə dair məlumatlann deqiqliyinden, 
dolğunluğundan və çoxçeşidli informasiya menbəyindən asıhdır. Bele ki, 
mehsul istehsalı (yerine yetirilen iş ve xidmetler) özü mürəkkəb texnoloji 
prosese malik olmaqla yanaşı, bir neçə merheləlerden keçir, Burada ke-
miyyət, keyfiyyet ölçüleri gözlənilmeli, norma və normativləre eməl olun-
malı, məhsul istehsalınm (yerinə yetirilen iş ve xidmetlerin) spesifik xüsu-
siyyetlerindən asılı olaraq İstehsal olunmuş mehsul müvafıq standartlara 
cavab vermelidir. İstehsal olunmuş mehsulun satışı, onlann kemiyyet və 
keyfiyyet baxımından standartlara uyğun olmasından aslıdır. Mehsul İsteh-
salının (yerinə yetirilən iş ve xidmətlerin) audit yoxlamasında bir sıra mü-
hüm göstəriciler böyük ehemiyyet kesb edir. Bunlann da sonluğu kemiy-
yet və keyfiyyet göstəricileri ile tamamlanır. Mehsul istehsalınm (yerine 
yetirilən iş ve xidmətlərin) qiymətləndirilməsinde istehsal olunmuş meh-
sulun natura və çeşidləri de əhemiyyet kesb edir. Mehsul istehsah, satışı 
ve onlara çəkilən məsrəflərə dair informasiyalan bir neçə istiqametlere 
bölmək olar: 

• istehsal prosesi iie bağlı məlumatlar; 
• hazır mehsullann herəketinə dair məlumatlar; 
• yerinə yetirilen iş və xidmətlərin tehvıl verilmesi, hazır mehsullann 

yüklenmesİ və göndərilmiş mallann satışına dair melumatlar; 
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• məhsul satışındau əldə edilən pul gəlirlərinə dair məlumatlar; 
• məhsul istehsahna (yerinə yetİrilən iş və xidmetlərə) çekilən ümu-

mi məsrəfler; 
• məhsulun maya deyərinin kalkulyasiyası; 
• məhsul istehsalına, satışı və məsrəflərə dair uçot-hesabat məlu-

matları. 
Mehsul istehsalı (yerinə yetirilən iş və xidmetlər) prosesinə dair mə-

lumatlar yoxlama-ekspertiza üçün ilkin melumatlardır. Yəni, burada meh-
sul istehsalı ilə birbaşa məşğul olan bölmeler, yerinə yetiriləeək xidmət 
üçün fərdi qaydada açılmış sifarişlər məlumat mənbəyi ola bilər. 

Məhsul istehsalı üçün sərf olunmuş mal-material qiymətlilerinin ilkin 
prosesdə müvafiq norma, normativlər ve əsasən müvafiq standartlara uy-
ğun silinməsi araşdırılmalıdır. Bu zaman ilkin məlumat mənbəyi kimi, 
mehsul istehsalına verilmiş sifarişler, öhdəliklər və onlann yerinə yetiril-
məsi üçün anbardan silinmİş mal-material qiymətlilərine dair qaimələr Öy-
rənilməlidir. Hazır məhsullann hərəkətinə dair məlumatlar dedikdə, isteh-
sal olunmuş məhsulun anbara təhvil verilmesi, saxlanması ve yüklənib gön-
dərilməsi nəzərdə tutulur. Bunun üçün informasiya mənbəyi kimi müha-
sibat uçotunun hesablar plamnm 43 saylı «Hazır məhsul» sintetik hesabınm 
debet, kreditinden, anbar uçotunun mədaxil-məxaric yazılışlanndan, sifa-
rişçilərlə bağlanmış müqavilə ve öhdehklerin məlumatlanndan istifadə et-
mek mümkündür. 

Məhsul istehsalı (yerine yetirilən iş və xidmətler) satışı ve məsreflerə 
dair eməliyyatlann növbəti merhələsi - yerinə yetirilən iş və xidmətlərin 
tehvil verilməsi, hazır məhsullann yüklenmesi və gönderilmiş mallann sa-
tışına dair məlumatlardır. Bu sahede audit yoxiama-ekspertizası üçün me-
lumat mənbelerinə iş ve xidmetlərin təhvil verilməsi, tehvil-teslim aktlan, 
mallann yüklenməsinə dair anbarda tərtib olunan qaimeler, hazır mehsulun 
həreketinə dair analitik uçotunu xarakterizə edən anbar uçotunun kartoçka-
lan, hesab fakturalar, mal-nəqliyyat qaimələri, alıcı ve satıcı təşkilatlar ara-
sında bağlaıımış müqaviləler ve mühasibat uçotu planmın 45 saylı «Yük-
lenmiş mallar» adh sintetik hesabınm debet və kredit məlumatlan aiddir. 

Məhsul satışı ve onlardan əlde edilən pul gəlirlərinin audit yoxlama-
ekspertizası üçün məlumat mənbeləri 46 saylı «lş və xidmetlər satışı», 62 
saylı «Alıcı ve sifarişçilerlə hesablaşmalar», 50 və 51 saylı «Kassa və he-
sablaşma hesablan» mn debet ve kredit melumatlanndan istifade edile biler. 

Mehsul istehsalı (yerinə yetirilən iş ve xidmətler), satışına dair çe-
kilen mesreflərin audit yoxlama-ekspertizası üçün məlumat mənbəleri 
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miihasibat hesabları plamnın 20 saylı «Əsas istehsal», 23 saylı «Köməkçi 
istehsalat», 25 saylı «Ümum istehsalat xərcləri», 26 saylx «Ümumtəserrüfat 
xercleri» adlı hesabların debet ve kredit məlumatlan, müəssisənin 1 saylı 
hesabatı olan balansmın müvafiq maddələri, mənfəətə dair vergi bəyan-
namesinin xercler bölmesində məsrəflərin strukturuna dair məlumatlar, 
lazım geldikdə isə ayn-ayrı xərc maddələrinin müvafiq sintetik hesabları-
nın ümumi ve analitik məlumatları, əmək haqqmın hesablanıb ödenilməsi, 
əsas vəsaitlerin amortİzasiyası, nəqliyyatxercləri, elektrik eneıjisinin serfi, 
sair maddelərdə cəmleşən xırda teserrüfat xərclərinden istifadə edilə biler. 

Məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasında istifadə oluna bilən mə-
lumatlar ve onların mənbeləri her bir məhsulun maya dəyəri üçün hazırlan-
mış kalkulyasiya xərcləridir. Daha doğrusu, məbsul çeşidinin hər bir növü-
nə sərf ediləcək məsrəflərin detallaşdınlmasına dair hazırlanmış plan-tap-
şırıq yoxlama-ekspertiza üçün melumat menbəyi ola bilər. 

Mehsul istehsah (yerİnə yetirilən iş və xidmətlər), satışı ve onlara çe-
kilən məsreflerin uçot-hesabat sənədler kompleksi zengin ve çoxşaxetidir, 
Bura daxildir: mühasibat uçotu məlumatlan, Statistika Komitəsinin hazırla-
yıb təsdiq etdiyi statistik hesabat, Maliyye Nazirliyi tərəfinden təsdiq olun-
muş maliyyə hesabatlan ve vergi bəyannameleri, Hemin uçot-hesabat ve 
statistik formalarda sintetik göstəriciler öz eksini tapır, Ona göre də mehsul 
istehsah (yerinə yetirilən iş ve xidmətler), satışı və məsrəflerə dair əmeliy-
yatLann yekun sintetik göstericileri müqayisə olunan zaman informasiya 
mənbələri kimi aşağıdakılar istifadə olunur: müəssisenin 1 saylı hesabatı 
olan balans məlumatlan və bu balansa elavə olunan «Müəssisənin, təşkilat-
ların vesaitlərinin terkibi və onlann yaranması» haqqmda, 2 saylı «Maliyye 
neticələri ve onlann istifadesi» haqqmda hesabat, «Müəssisənin xüsusi 
kapitalı və fondlannın hərekətinə dam> 5 saylı «Xüsusi hesabat», müha-
sibat uçotu hesablar planının 20 sayh «Əsas istehsal», 21 saylı «Öz istehsa-
lının yanmfabrikatlan», 23 saylı «Kömekçi istehsalat», 25 saytı «Ümumis-
tehsalat xercləri», 26 saylı «Ümumtəsərrüfat xərcləri», 40 sayh «Hazır 
məhsulw, 45 saylı «Gönderilmiş mallar», 46 saylı «Məhsullann, iş və xid-
mətlərin satışı», 50 sayh «Kassa», 51 saylı «Hesablaşma hesabı», 62 saylı 
«Alıcı və sifarişçilerlə hesablaşmalar» acllı sintetik hesablann debet və kre-
dit məlumatlan, onların analitik məlıımatlannı əks etdirən 1-2-3-4-10-11-
15-17 və sair jumal-orderlər və onlann dövriyyə cədvəllərinin məlumatlan. 

Yuxanda qeyd edilənlerle yanaşı, məhsul istehsalı (yerine yetirilən iş 
ve xidmətler), satışı ve məsreflerə dair elavə melumatlar üçün Azerbaycan 
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsınin təsdiq etdiyi 1 -İF saylı «Müəs-
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sisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti» haqqında hesabatın və 1 saylı «Mal-
lann istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və göstərilmiş xidmətlər» haq-
qında hesabatlann melumatlarından da istifade etmək olar. 

14.4. Məhsul istehsah, satışı və məsrəflər auditinin metodikası 

Mehsul istehsalı, satışı ve məsrəflər auditinin metodikası dedikdə, 
müəssisə ve teşkİlatlarda audit yoxlama-ekspertiza İşləri apanlan zaman 
məhsul istehsalı, satışı və məsrəflerle bağlı əməliyyatlann yoxlanıb eks-
pertiza edilməsi qaydalan, burada isrifadə olunan üsullar və tətbiq olunan 
mexanizmlər başa düşülür. 

Məhsul istehsalı, satışı və onlara çekilən mesreflər audit yoxlama-
ekspertizasmın tədqiqat obyekti hesab edihr. Ona görə də müəssisə ve teş-
kilatlarda audit yoxlama-ekspertiza işləri apanlan zaman mehsul istehsalı, 
satışı ve mesrəflərlə bağlı əmeliyyatlar mövcud veziyyətden və audit sifa-
rişinden asılı olaraq başdan-başa seçme üsulu ilə və yaxud tematik qaydada 
yoxlanıla bilər. Yoxlama formasından asılı olaraq yoxlama-ekspertiza işin-
də tətbİq oluna biləcək üsul ve yoxlama metodikası da müxtəlif ola biler, 
Lakin bütün hallarda auditor yoxlama strategiyasmı müəyyənleşdiren za-
man bir sıra prinsipial məseleler diqqet mərkəzində olmalıdır. Yeni, məh-
sul istehsalı, satışı və məsreflerlə bağlı eməliyyatlar ve onlann qanunverici 
normativ hüquqi aktların teləblərine uyğun olması, bu istiqametde mövcud 
kenarlaşmalar yoxlama-ekspertizanm tədqiqat obyekti olmalıdır. 

Yuxanda qeyd etdiyimiz bu və ya diger prinsipial məsələlərin helli 
üçün auditor müvafiq yoxlama proqramı tertib edən zaman onu aşağıdakı 
hissələrə bölə bilər: 

• mehsul istehsah, satışı və mesrəflərle bağlı əməliyyatlann nor-
mativ hüquqi bazasına dair yoxlama-ekspertiza işləri; 

• məhsul istehsalı, satışı ve məsreflərlə bağh emeliyyatlann audit 
yoxlama-ekspertiza prosedur qaydalan və onlarrn yoxlama meto-
dikası; 

• məhsul istehsalı, satışı və mesreflərlə bağlı emeliyyatlann uçot-
hesabat işlərinin vəziyyəti; 

• mehsul istehsalı, satışı və məsreflərlə bağlı eməliyyatlann audit 
yoxlama-ekspertiza işlerinin neticeleri. 

Yoxlama-eksperriza zamam məhsul istehsah prosesinin teşkilinin Azer-
baycan Respublikasmm qanunverici noraıativ hüquqi aktlanna uyğun olaraq 
apanlması, məhsul istehsalı (yerinə yetirilən iş ve xidmətlər) ve satışı zamam 
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mövcud qaydalann gözlənilməsi, dövlət taarif sisteminin tətbiqi səviyyəsi 
öyrənilməli və qiymətləndirilməlidir. Bir qayda olaraq hər bİr növ məh-
sulun maya dəyərinın, kalkulyasiyası apanlır. Məhsulun maya dəyərinin 
kalkulyasiyası ona çəkilən məsrəflərin hər bir məhsul vahidinə düşən miq-
darı ilə ölçülür. Maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsinde norma və nor-
mativlərin, birbaşa və müstəqim xerclerin, idarəetmə və sair qaimə xərclə-
rinin bilavasitə məhsulun maya dəyerine düzgün daxil edüməsinin qanuna-
uyğunluğu müəyyənləşdirilməlidir. Ona gore də audit yoxlama-ekspertiza 
işlərində məhsul istehsalı, satışı və mesrəflerlə bağlı əməliyyatlar nəzer-
dən keçirilən zaman Azərbaycan Respublikasında bu sahədə qanunverici 
noraıativ hüquqi aktlarm teleblərinin gözlənilməsi qiymətləndirilməlidir. 
Qeyd etdiyimiz kimi, mehsul istehsah, satışı və onlara çəkilen mesrefler 
əməliyyatı kompleks xarakter daşıdığı üçiin onların audİt yoxlama-eksperti-
zasında da kompleks yanaşma tələb olunur. Daha doğrusu, məhsul isteh-
salı, satışı ve onlara çekilən məsrefləre audit qiyməti, qanunauyğunluqları 
xarakterizə edən əlaqeləndiricİ göstəricilər vasitesile verilməlidir. Belə ki, 
məhsul istehsalımn artması ve ya azalması ona uyğun olaraq məhsul satı-
şımn proporsional şəkildə artması və ya azalması, satışdan əldə edilen gə-
lirlərin artım proporsionallığı və bu proporsionallıqda mesrəflerin bütöv-
lükdə rolu və hər bir məsrəf elementinin əhəmiyyeti qiymetlendirilmelidir. 
Məsələn, əgor cari təsərrüfat ilinde müəssisenin (teşküatm) məhsul isteh-
salı, nezərde tutulmuş istehsal proqramından 12 faiz artıq olmuşdursa və 
əger qeyri-adi prosesler baş vermemişdirse, təbii ki, məhsul satışı 12 faiz 
artmalı, məhsulun istehsalına ve satışma çəkilən məsrəflər də 12 faiz artma-
lı, istehsal və satışdan əldə edüən gəlirler də proporsional olaraq artmahdır. 
Əgər bu artım tempi arasmda müxtelif fərqler yaranarsa, yəni, mehsul 
istehsalı 12 faiz artdığı halda, satış 5 faiz artırsa və onlara çəkilən mesrefler 
20 faiz artarsa təbii ki, bunlar arasında qanunauyğunluq pozulmuş hesab 
olunur. Bunun da nəticəsi olaraq müəssisənin fəaliyyətinin yekun nəticəleri-
ni xarakterizə eden gəlİr, menfəət və rentabeüik arasında olan qanunauy-
ğunluq pozulmahdır. Məhsul istehsalı, saüşı və mesrəflərə daİr emeliyyat-
ların audit yoxlama-ekspertizası ilk növbedə bu göstəricilər arasında opti-
mal əlaqəni müəyyənləşdirməli və qanunauyğunluqların pozulmasmm ob-
yektiv və subyektiv sebeblerinİ aydınlaşdırmalıdır. Təbii ki, burada qanu-
nauyğunluqlann pozulmasında subyektiv sebeblərle yanaşı, obyektiv sə-
bəblər də, yəni istehsal texnologiyasmın dəyişməsi, xammal və material-
larda, istehsal ehtiyatlannda baş verən qiymet dəyişiklikləri, təbii fəlakət-
lər ve diger hallar da ola bilər. Məhsul istehsalı, saüşı və məsrəflərin optimal 
əlaqəsini müəyyenleşdirmek və baş vermiş pozuntulann qiymetlendirilmesi 
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üçün audit yoxlama-ekspertiza işlərində iqtisadi təhlilin və onun tərkib 
hissesi olan maliyye təhlilinin metod ve üsullanndan geniş istifade edilmə-
lidir. Bu zaman sadə arifmetik hesablama, müqayisə üsuilanna geniş yer 
verilməkle, bir neçə təsərrüfat ilinin dinamikasma da nezər salmaq müm-
kündür. Bütün bunlardan sonra məhsul istehsah, satışı və oniara çəkilən 
mesreflerdə baş vermiş kənarlaşmalan sənədlərlə təsdiq etmək ve müvafiq 
audit qiymətlendirilməsi üçün eməliyyatlann detailar üzrə yoxlamlması 
apanlmalıdır. Daha doğrusu, kənarlaşmalar daha konkret faktlarla tesdiq 
olunmalıdır. Məhsul istehsalı, satışı və onlara çekilen mesreflerin detal 
yoxlama metodikası fərqlidir. Bir qayda olaraq məhsul istehsalımn auditi 
bir neçə mərhelələrde apanlmalıdır: 

• məhsul istehsalında texnoloji proseslərin gözlenilməsinin auditi; 
• mehsui istehsalma sərf olunan material və istehsai ehtiyatlannın 

normalanna əməl olunması; 
• mehsul istehsalmda kemiyyet və keyfiyyət göstəricilərinə emel 

olunması; 
• məhsul İstehsalının sənədləşməsi, uçot və hesabat işlərinin vəziy-

yəti. 
Məhsul istehsalında texnolojı proseslerin gözlənilməsinin auditi apa-

nlan zaman bİr çox hallarda kənar auditorun rəyindən İstifadə edilir. Yəni, 
məhsul istehsah (yerinə yetirilən iş ve xidmetlər) spesifık xüsusiyyetindən 
asıh olaraq mürəkkəb texnoloji quruluşa malik olur. Burada həmin sahenin 
mütəxessisinin rəyinə ehtiyac vardır. Ona görə də audit yoxlama-eksper-
tiza zamanı məhsul istehsahnın (yerine yetirilən iş və xidmətlərin) kəmiy-
yət ve keyfıyyət baxımından standartlara uyğun olması qiymətləndirilən 
zaman Azərbaycan Respublikası Audİtorlar Palatasının təsdiq etdiyi milli 
audit standartlanna uyğun olaraq həmin sahənin ekspert selahiyyətlərinə 
malik olan mütexəssisleri dəvət edilməlidir. Dəvət olunmuş mütəxəssis 
audİtorun tapşınğına əsasən istehsal prosesində baş vermiş kənarlaşmalann 
sebəbini aydınlaşdırmalı və müvafiq nətice arayışı təqdim etmelidir. Məh-
sul istehsalının (yerinə yetirilen iş və xidmətlərin) audit yoxlama-eksperti-
zası zamanı sərf edilmiş materiallann norma və normativlərdən kənarlaş-
masım qiymətləndirmək üçün bir çox hallarda laborator analizindən de isti-
fadə oluna biler. Belə ki, audıtor bu mesələni dəqiqləşdirmək üçün istehsal 
olunmuş məhsulun nümunesini rəsmı qaydada müvafiq texnüd vasitəlerə 
malik olan laboratoriyalara göndəırnəklə, onun cavabı haqqmda əldə edil-
miş rəye əsasən bu sahədə baş vernıiş kənarlaşmalan qiymətləndirə bilər. 
Bununla yanaşı, həmin vasite ilə istehsal olunmuş məhsulun kəmiyyet və 
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keyfiyyət göstəricisinə də cavab tapmış olar. Məhsul istehsalı (yerinə yeti-
rilən iş və xidmetlər) auditinin en vacib meqamlanndan biri de istehsal 
prosesində baş vermİş emelİyyatlann uçota ahnmasıdır. Bu zaman müha-
sibat uçotu hesablar planınm 37 sayİı «Məhsul buraxılışı», 40 saylı «Hazır 
mehsul», 41 saylı «Mallar», 45 saylı «Yüklənmiş mallar» adh hesablann 
sintetik ve analitik göstericilerindən istifadə etməkle, istehsal olunmuş 
mehsulun (yerine yetirilen İş ve xidmətlerin) hazırlanması, anbara daxil 
edilmesi, satış üçün yüklenmesİ herekətinin uçota ahnması veziyyeti yox-
lanılır. İstehsal olunmuş mehsulun (yerine yetirilən iş və xidmətlerin) herə-
kəti üzrə yuxanda qeyd etdiyimiz hesablar arasmda müeyyen fərqlər mey-
dana çıxarsa, auditor bu fərqleri daha dəqiq olaraq ilkin senədlərlə üzləş-
dirmelidir. Bele yoxlamalar bir qayda olaraq seçme üsulu ilə apanlır. Əgər 
əmeliyyatlarda ciddİ kenarlaşmalara, nöqsanlara yol verilmesi aşkar edilər-
sə, bu zaman mehsul istehsalı (yerinə yetirilen iş ve xidmətler) bütövlükdə 
tematik olaraq başdan-başa yoxlanılır. Mehsul istehsalının (yerine yetirilen 
iş və xidmətlərin) audit yoxlama-ekspertiza işinin tamamlayıcı mərhələsi 
məhsul həcmini xarakterize eden sintetik göstəricitərin müvafiq maliyyə 
və statistik hesabatlarda doğru və düzgün olaraq öz əksini tapmasımn qiy-
mətlendirilməsidir. 

Mehsul istehsalmın (yerine yetirilen iş və xidmetlərin) audit yoxla-
ma-ekspertizasmda meydana çıxan bəzi vacib meqamlara mehsul satışı ve 
məsreflərin detal yoxlanması nəticesinde cavab tapmaq olar. Mehsul isteh-
salı (yerinə yetirilən iş və xidmətlər), satışı mühasibat uçotu hesablar pla-
nrnda 46 saylı «Məhsul, iş və xidmətlər satışı» adlı sintetik hesabda öz ek-
sini tapır, Auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman mehsul İstehsah 
(yerinə yetirilən iş və xidmetler) ve satışına dair aşağıdakı bir sıra vacib 
mesəlelərə də diqqət yetirmelidir, o cümlədən İstehsal olumnuş mehsulun 
(yerinə yetirilən iş və xidmətlərin) qiymətləndirilmesində dövlet taarifleri-
nin tetbiqi vəziyyeti, hazır məhsulun qiymetlendirme metodikası, yüklen-
miş, alıcı və podratçı təşkilatlara gönderilmiş mallann herəketinin uçotu-
nun veziyyeti, mehsul istehsalı (yerine yetirilən iş və xİdmetler), satışından 
əldə edilən gəlirin düzgün və vaxtında medaxil ediiməsi, anbarda olan ha-
zır məhsulun uçotunun vəziyyəti, hazır məhsulun inventarlaşmasının neti-
cələrinin mühasibat uçotunda düzgün eks etdirilməsi, məhsul istehsalı 
(yerine yetirilən iş və xidmətlər) ve satışmda əlavə deyər vergisinin düz-
gün hesablanması və kontımersiya xərclərinin vəziyyeti. Bir qayda olaraq 
məhsul istehsabna (yerine yetirilen iş ve xidmətlere) dair emeliyyatlar seç-
mə üsulu ilə yoxlanılır. Əger audit yoxlama-ekspertizası zamanı məhsul 
istehsalı (yerinə yetirilən iş ve xidmetler) və satışı zamam müvafıq kənar-
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laşmalar müeyyenleşdirilərsə, bu zaman kənarlaşmalarm konkret faktlarla 
öz təsdiqini tapması üçün ilkin sənədlərə müraciət olunmalıdır. Məhsul 
istehsah (yerinə yetirilen iş ve xidmətlər) və satışmda ilkin sənədlər məh-
sulun göndərilməsi haqqında bağlanmış müqavilələr, məhsul satjşında tət-
biq edilen taariflər, məhsulun göndərilməsi üçün nəqliyyat qaimələri, məh-
sul istehsahmn (yerine yetirilən iş və xidmətlərin) təhvil-teslim aktlan ve 
sair ola biler. 

Məhsul istehsalı, satışı və onlara dair məsrəfler audit yoxlama-eks-
pertiza işlerinin vacib tədqiqat obyektlərindən biridir. Çünki, məsrəflər 
müəssisənin təsərrüfat-maliyye fealiyyətinin neticələrinə, mənfəet ve ren-
tabellik göstəricilərinə birbaşa təsir edən amildir. Məsrəflərin obyektiv və 
subyektiv qaydada artması və yaxud azalması müəssisənin perspcktiv inki-
şaf planlanna da təsir göstərir. Buna göre də məhsul istehsah, satışı və on-
lara çəkilən məsrəfler bir neçə istiqametdən audit yoxlama-ekspertizasına 
cəlb edilməli, təhlil olunmalı və qiymətlendirilmelidir. Təcrübede mehsul 
istehsalı, satışı ve onlara çəkilen mesrəflərin ekspertizadan keçirilib qiy-
mətləndirilməsi meyarlan aşağıdakılardır: 

• məhsul istehsalı, satışı və onlara çəkilən ümumi məsrəflərin həc-
minin istehsal olunmuş mehsulun hecminə nisbəti; 

• hər məhsul vahidinə çekilen mesrəflər (buna bəzən maya deyəri-
nin kalkulyasiyası da deiylir); 

• bir manatlıq məhsulun tərkibində məsrəflerin xüsusi çəkisi; 
• əmtəəlik məhsulun hər manatma düşən mesrəflərin təhlili ve qiy-

mətləndirihnəsi; 
• istehsal xərclərinin struktur quruluşunun qiymətlendirilməsi; 
• mesrəflərin üfqi və şaquli tehlili, qiymətlendirilməsi; 
• ayn-ayn xərc maddələrinin ümumi xərclərin tərkibində xüsusi çə-

kisi ve onlarda dinamik dəyişiklik. 
Mehsul istehsalı, satışı, onlara çəkilən mesrəflərin yuxanda qeyd etdi-

yimiz meyarlar üzrə tehlili və qiymətlendirilmesi iqtisadi təhlilin zəngin 
metodlanndan istifade edilməklə apanltr. Bu meyarlardan istifadə etməklə 
məsrəflərin ardıcıl qiymətləndirilmesi yoxlama-ekspertiza işinde qebul edil-
miş öhdəlikdən, tapşınqdan, yerine yetirilən iş və xidmətlərin spesifık xüsu-
siyyətindən asıhdır. Bütün bunlarla yanaşı bir qayda olaraq mesreflər ami-
linin audit yoxlama-ekspertizasmın qiymətləndirilmesi məsrəflərin struktur 
tərkibinden, onlann üfqi ve şaquli təhlilinden başlayn. Burada esas meqsəd 
ümumi sintetik göstericilərdən analitik göstericilər və faktlara doğru hərəkət 
etmekdir. Əgər burada müvaflq kənarlaşmalar aşkar edilərsə və yaxud 
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faktiki məsrəflər ilə istehsal və satılmış məhsul göstəriciləri arasında nis-
betlərin pozulması aşkar edilərsə, bu zaman həmin faktlar analitik göstəri-
cilerlə esaslandınlmalı ve ilkin məlumatlar hadisələrin baş veraıəsini təs-
diq eden senedlerle aydınlaşdınlmalıdır. 

Məhsul istehsalı, satışı və onlara çekilen məsrəflərin qiymetləndiril-
mesi üçün mühasibat uçotu hesablar planmın 20 saylı «Əsas istehsal», 21 
saylı «Öz istehsalı olan yanmfabrikatlar», 23 saylı «Köməkçi istehsal», 25 
saylı «Ümumİstehsal xərcləri», 26 saylı «Ümumtəsərrüfat xercleri», 28 
saylı «İstehsalda zay məhsul», 29 saylı «Xidmətedici istehsal və təsərrüfat-
laı», balans hesablannın sintetik və analitik uçot melumatlan üzləşdirilib 
müqayisə edilmelidir. 

14.5. Məhsul istehsalı, satışı YƏ məsreflərin audit-yoxlama 
neticelərinin yekunlaşdınlması 

İstehsal olunmuş məhsul, onun satışı ve məsreflerle bağlı eməliyyat-
lann yoxlama-ekspertizasının nəticəlerinin yekunlaşdınlması yoxlama işlə-
rinde axınncı merhələ sayılır. Bunu hemçinin də, mehsul istehsalı, satışı 
ve onlara çekilen mesrəflerin audit yoxlama-ekspertizasımn aşkar etdiyi 
nöqsanlann, çatışmamazhqlann qiymətləndirilməsi mərhelesi de saymaq 
olar. Bu mərheledə qanunverici ve normativ hüquqi aktlann tələblerinə 
zidd olan eməliyyatlann ve İstehsal münasibetlerinde qanunauyğunluqlann 
pozulması, resurslar arasmda optimal əlaqə seviyyesi ve digər hallarda 
qiymetlendirile biler. Daha doğrusu, audit yoxlama-ekspertizası zamanı 
müəyyenleşdirilmiş kənarlaşmalar, onlann aradan qaldınlması seviyyəsi 
mehz bu neticelerin ortaya qoyulması, şərh edilməsİ və onlara müxtəlif 
istiqamətlərdə məntiqi yanaşılmasından çox asılıdır. Bir qayda olaraq audit 
yoxlama-ekspertiza nəticələri yekunlaşdınlan zaman aşkarlanan nöqsanlar, 
qanunsuz əməliyyatlar və digər bu kimi hallar xarakterinə, təyinatına, iqti-
sadi mezmununa, qanunauyğunluqlara, təsir gücünə görə qruplaşdınlır və 
müvafıq metodikadan istifadə etməklə yekun neticede şerh edilir, Mehsul 
ıstehsalı, satışı və onlara çəkilən mesreflerin eməliyyatlan geniş çeşidli və 
elaqəli eməliyyatlar olduğu üçün burada yoxlama-ekspertizası nəticəsində 
müəyyenləşdirilmiş kenarlaşmalann uəticə şerhində müxtelif metodlardan 
istifadə edilməlidir. Ən əsaslısı isə odur ki, bu sahədə baş vermiş qanuna-
uyğunluqlann pozulması hallanmn aradan qaldınlması sintetik göstericİIer 
arasında optimal elaqenin tapılmasından və onlara tesir edən obyektiv ve 
subyektiv amillərin qiymətlendirilmesinden asılıdır. Diger hallardan ferqli 
olaraq mehsul istehsalı, satışı ve onlara çəkilən məsrəflərin audit yoxlama-
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ekspertizasımn yekunlaşdmlması cari dövr ərzində faktiki göstericilərin 
nəticeierinin müqayisesi ile başlanmalıdır. Yəni, faktiki məhsul istehsalı, 
onlara çəkİlen mesrəfler ve satışdan əldə edilen vəsait üzrə faktiki gösteri-
cilər müqayisə edilməkle, onlar arasında qanunauyğunluğun inkişaf seviy-
yesi müeyyənləşdirilib qiymetlendirihnelidir, Bundan sonra baş vermiş kə-
narlaşmalar aşağıdakı ardıcıllıqla yoxlama-yekun aktının müvafiq bölmə-
sində öz şərhini tapmahdır: 

• mehsul istehsalı, satışı və məsrəflər arasında optimal elaqeye tesir 
edən obyektiv və subyektiv amillər; 

• mehsul istehsahnın kemiyyət və keyfıyyet göstericiləri ilə bağlı 
kənarlaşmalar, onlara tesir eden obyektiv və subyektiv amiUər; 

• məhsulun satışından əlde edilen gəlirlərdə qiymət ve kemiyyet 
amilləri; 

• satışla bağlı olan xerclerin düzgün bölüşdürülməsi və maya dəyə-
rine düzgün daxil edilmesİ; 

• mehsula çəkilen mesreflerin müxtəlif yönümdən qiymetləndiril-
məsi; 

• mehsul istehsalı və satışla bağlı məsreflərin struktur terkibində 
baş verən dəyişiliklər; 

• mehsul istehsalı və satışla bağlı mesreflerin azaldılması yolları; 
• mehsul istehsalı ve satışın semereliliyinin yükseldilməsine dair 

müvafiq tekliflər. 
Məhsul istehsalı, satışı və məsrefler arasmda optimal eiaqelere tesir 

edən obyektiv və subyektiv amiiler çoxşaxeli ve müxtelifdir. Bura daxildir: 
istehsahn ahəngdarhğı, texnoloji qurğularm fiziki ve menəvi aşınması, is-
tehsal prosesinin təşkilində boş dayanmalar, istehsal qurğuİannın tam gü-
cündən istifade olunmaması, məhsulun kəmiyyət və keyfiyyət baxımından 
müasir teləbler seviyyəsində olmaması, məhsul istehsah və əmteelik meh-
sulun təleb ve təklifə uyğun olmaması, bu sahədə güclü rəqabet meselesi, 
məhsul istehsalında israfçıhğa yol verilməsi, mesrəflərin düzgün bölüş-
dürülüb maya deyerine daxil edilməmesi, komplektləşdirici materiallann 
meydana çıxması ve s. Audit yoxlama-ekspertiza işlərinin neticelərinin 
müvafiq bölmesinde şəriı verilen zaman bu kimi amiller iqtisadi tehliiin 
metodlanndan İstifade edilməkle müəyyənləşdirilmeü ve növbəti mərhe-
lənin şərhi üçün əsas yaradıhnalıdır, 

Məhsul istehsah və satışından əlde edilen gəlirlərin artması ve azal-
ması esasən iki amiİin - qiymet və kemiyyetin tesirindən meydana gele bi-
lər. Qiymet amili müəssisenin perspektiv foahyyətinde önemli sayıla bilmez. 
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Qiymət amili əsasmda əldə edilən gəlirlərin ömür müddəti çox da uzun 
deyil. Ona görə də audit yoxlama-ekspertiza işlərinin yekunlaşdınlmasında 
kəmiyyət amilinə, yəni məhsul istehsalı həcminin artması və çeşidin geniş-
lənməsi amilinə üstünlük vermək lazımdır. Sätışla bağlı olan xərclərin düz-
gün bölüşdürülüb maya dəyərinə daxil edilməsi vacibdir. Məhsula (yerinə 
yetirilən iş və xidmətlərə) çəkilən məsrəflərin maya dəyərinə daxil edİİ-
məsinin qiymətləndirilməsinə bir neçə mövqedən yanaşmaq məqsədəuy-
ğundur. Çünkİ, maya dəyəri amili bir neçə sintetik göstəricilərə, o cümlə-
dən gəlir və mənfəətə birbaşa təsir göstərir. Məhsul İstehsalı və satışla 
bağlı olan məsrəflər audit yoxlama-ekspertizasının nəticələrinin yekunlaş-
dınlmasmda əsas kimi ön plana çəkilməlidir. Çünki, məhsulun satışmdan 
əldə edilən gəlirlər, mənfəət və rentabellik göstəricilərinin səviyyəsi bila-
vasitə məsrəflər amili ilə bağhdır. Məhsul istehsalı və satışı ilə bağlı məs-
rəflərlə əlaqədar hazırlanan tekliflərin tətbiqi bu istiqamətdə audit yoxla-
ma-ekspertiza ışlərinin son və həlledici mərhələsidir. Auditor yoxlaraa-
ekspertiza nəticəsində aşkar etdiyi çatışmamazlıqlann, kənarlaşmalann, qa-
nunsuzluqlann aradan qaldınlması, istehsalın ahəngdarhğıran artmlması, 
resurslann optimal əlaqəsinin temin edilməsi üzre müvafiq təkliflər hazır-
layıb tətbiqinə şərait yaratmahdır. Bu baxədə ya aynca nəticə-təklif proqra-
mı və yaxud arayışın həmin bölməsinde xüsusi qeydlər apanla bilər. Audi-
tor məhsul istehsalı, satışı və məsrəflərlə bağlı əmoliyyatlarda böyük ehə-
miyyət kəsb etraeyən çoxsayh çatışmamazlıqlar aşkar etdikde, onlan məz-
mununa görə qruplaşdırmalı, xüsusi reyestr tərtib etmeli, yoxlama-yekun 
arayışında bu barede qeydiyyat aparmaqla reyestri arayışa elavə etməlidir. 
Xırda nöqsan və kenarlaşmalara yoxlama-yekun arayışında geniş şərh ver-
mək audit yoxlama-ekspertizasında menfı hal kimi qəbul edilir. Digər 
tərəfdən xırda nöqsan və çattşmamazlıqlann şerhine yoxlama-yekun arayı-
şında həddən artıq yer verilməsi arayışın mezmununa mənfi təsir göstər-
məkle onu hədden artıq xırda melumatlarla yükleyir və esas meqsədi köl-
gədə qoyur. Məhsul istehsalı, satışı və məsrəflərlə bağlı olaraq əməli tək-
lifler hazırlayıb icra edilməsi iki formada ola bilər. Birinci formada auditor 
mehsul istehsah, raəsrefler və satışla bağlı yoxlama-ekspertiza işlerinin ye-
kun nəticələrinə görə sadəcə olaraq təkliflər hazırlayır və onu müəssisənin 
(təşkilatın) rəhbərinə, əmek kollektivine teqdim edir. Diger halda isə audi-
tor hazırlanmış təklif və rəylərin icrasında, tətbiqində iştirak edir. Audit 
yoxlama-ekspertiza neticesi üzrə hazırlanıb tedbiq ediləcək tedbirlərde 
auditorun iştirakı əlavə audit xidməti kimi rəsmiləşdirilməlidir. 
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XV FƏSİL, ƏMƏK HAQQIVƏ ƏMƏK ÖDƏMƏLƏRİ ÜZRƏ 
HESABLAŞMALARIN AUDİTİ 

15.1. Əmək baqqı və əmək ödəmələri üzrə əməliyyatlar auditinin 
məqsəd və vəzifələri 

Əmək haqqı və əməyin ödənilməsi istehsalın səmərəli təşkilində, 
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsində maddi maraq (stimul) yaradan 
vacib bir amildir. Əmək haqqı, həmçinin ınsanlarm maddi rifahımn yüksəl-
dilməsində həlledici rol oynayır. Ona görə də əmək haqqına sadəcə xərc 
maddəsi kimi yox, yaradıcı baxımdan yanaşmaq lazımdır. Eyni zamanda 
əmək haqqı və əmək ödəmelərinə kompleks yanaşılmalıdır. Canlı əmək 
xarakterinə görə fiziki və zehni eməyə bölünür. Bu, insanların fıziki və 
mənevi qabiliyyetlerinin məcmu işçi qüwəsi adlanır. Müasir dövrdə canlı 
əmək elmi-texniki nailiyyətlerin nəticəleri ve istehsal vasitəieri ilə kifayət 
qədər silahlanmışdır. tndi əmək yaradıcı xarakter daşıyır ve elmi nailiyyət-
leri özündə cemleşdirir. Əmək resurslan bütövlükdə resurslar içərisində 
en qiymetlisi, ən apancısı və ən dəyərlisidir. Çünki, digər resurslann hə-
rekete getirilməsi, onlann optimal birleşdirilməsi yainız əmək vasitesi ile 
icra olunur. Buna göre də son dövrlərdə, xüsusilə inkişaf etmiş ölkelərdə 
insan və onun formalaşması problemi ön plandadır. Bu baxımdan əmək re-
sursianndan seməreli istifadə ediiməsi ve qiymətləndirilməsi audit yoxla-
ma-ekspertizasmda tədqiqat obyekti olmahdır. Audit yoxlaması ve eksper-
tizası zaınanı emeyə verilen haqqm müqabilinde insan əməyinin ne qeder 
məhsuldar olması və onun təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin son neticəsi -
olan menfəətə təsiri əsas meyar kimi ön plana çəkiiməlidir. Bu göstərici-
nin mahiyyeti ilk növbede onunla izah edilir ki, o, əmək ehtiyatlanndan is-
tifadənin vəziyyetini xarakterize edir. Əməyin məhsuldarlığında həm natu-
ra, həm də dəyər forması ölçülərindən istifadə edilmelidir. Lakin auditor 
nəzerə almahdır ki, əməyin nəticəsi, yəni məhsul istehsalı natural forma-
sında daha konkret şəkildə istifadə edilə bilər. Əlbəttə, belə hesablama bü-
tövlükdə yox, hər hansı konkret məhsul üzre apanla bilər, Əgər müəs-
sisədə bir neçə növ məhsul istehsal edilsə, bele halda dəyər ifadəsindən is-
tifadə oluııması daha məqsədəuyğundur. Çünki, emək məhsuldariığı ənənə-
vi qaydada bir iqtisadi göstərici kimi məhsulun ümumi dəyerinin işçüerin orta 
illik sayına bölünməsi üe müeyyen edilir, Əmək resurslanndan səmərəh istifa-
də olunmasına təsir edən amiUərdən biri də istehsal olunan məhsulun əmək tu-
tumudur. Əmək tutumu istehsal olunmuş məhsul vahidinə əmek sərfini ıfadə 
edir. Bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində emək resurslanndan isti-
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fadənin qiymətləndirilməsi daha ciddi xarakter daşıyır, yəni tələbe uyğun 
yeni növ məhsul təklif etmək, rəqabət bazannda müvafiq yer tutmaq prob-
lemi sahibkarın birinci derecəli öhdəliyidir. Ona göre də sahibkar yaradıcı 
əməyə daha çox üstünlük verir. Tesərrüfat-maliyye fealiyyeti ekspertiza 
edilən zaman bu məselə nəzerdən qaçmamahdır. Pİanlı sosialist tesərrüfat 
sistemindən ferqli olaraq, bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şeraitində sa-
dəce yanaşma forması ile, yəni istehsaİ olunmuş məhsulun işçilerin sayma 
bölünməsi ile müeyyən ohramuş emek məhsuldarlığı tam qiymətləndirmə 
metodu kimi qəbul edile bilraez. Ona görə də eməyin mehsuldarlığını qiy-
raətləndirmek üçün onunla bağlı olan amiller təsərrüfat-maliyye fealiyyə-
tinin son nəticesi olan menfəətle elaqələndirilmelidir. Belə halda isteh-
salla birbaşa bağlı olan fehle ve işçiler yox, bütün emek kollektivi isteh-
salra semereli təşkilində və təsərrüfat-maliyyə fəaliyyetinin nəticələrində 
maraqlı olurlar. Auditor nəzere almahdır ki, aparılan bütün eksperimentler, 
yeni variantlar yalnız bir meqsədə - emeyin teserrüfat-maliyyə fəaliyyə-
tinin son neticesine maksimum tesirini temin etməlidir. Ona göre də əmek 
resurslanndan səməreli istifadə olunmasına qiymət vermek üçün müxtelif 
göstericılerden, meyarlardan istifado edilir və bu göstəricilərin terkibi ol-
duqca zəngindir. Meselen: emek mehsuldarlığı, əmək haqqından istifadə, 
bunlar arasrada əlaqe, iş vaxtının itkisi ve s. Bütün bu sintetik göstərici-
lərlə yanaşı, çox zəngin terkibli analitik göstericilerden de İstifadə edilir. 
Bu göstericilərin tərkibinə iş normalan, adamgünlərinin sayı, iş gününün 
uzunluğu, hər iş saatına düşən mehsul istehsah, işçilərin ixtisas dərecesi, 
işçiierin tərkibi, orta yaş seviyyesi, peşəyönümü və sair daxildir. Əmək re-
surslanndan semərəli istifadəyə bütün bunlann hamısından bu ve ya digər 
formada istifade edilməlidir. Hazırkı zengin analitik göstericilər əmek 
resursianmn qiymətləndirilməsinə daha obyektiv, derin, herterəfli yanaş-
mağa imkan verir. 

Əmək və əmək resurslannra səməıehhyinin qiymətləndirilməsinde bir 
snra başqa göstericilerdən də istifade edilmesi mümkündür. Məselən, emek 
haqqının məhsul istehsalına və satışına çəkilən ümumi məsrəflərdə xüsusi 
çekisi, əmək haqqının hər manatına düşen mehsul, emek haqqraın her ma-
natına görə mənfeet kütləsi ve sair bu kimi amillərte əmək haqqının ödə-
nilməsinİn ve ödənilraiş vesaitin məhsul istehsalmda (yerinə yetirilən iş ve 
xidmətlerde) rolunun ne dərecedə olması qiymetləndirilə bilər. Qeyd olu-
nan ümumi göstericilərlə yanaşı, teserrüfat-maliyyə fəaliyyetinin spesifık 
xüsusiyyetleri də nəzerə almmalıdır, Yalmz bu zaman emek və əmek haq-
qının ödenilməsinə obyektiv audit qiyməti vermek mümkündür. 
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Təcrübədə əmək və əmək haqqının ödənilməsində mütləq və nisbİ 
göstəricilərdən də geniş istifadə edilir. Nisbi göstəricilər dedikdə, ödənil-
miş əmək haqqının, istehsal olunmuş məhsul (yerinə yetirilən iş və xidmət-
iər) həcminin biri-birindən faiz etiban iİə kənarlaşmasmı xarakterizə edən 
göstəricilər başa düşülür. Mesələn, məhsul istehsalı (yerine yetirilen iş ve 
xidmətiər) cari dövrde nəzərdə tutulan proqrama nİsbetən 10% artdığı hal-
da, əmek ve əmek haqqı Ödəmeleri 15-20% artıbsa, deməli emək ödəmə-
lerində nisbi kenarlaşma mövcuddur. Mütləq kenarlaşma dedikde ise, cari 
dövrdə məhsui istehsalınm (yerine yetirilən iş ve xidmətlərin) artım tempi 
üe, Ödənilmiş əmək haqqının arhm tempinin mütənasib olması başa düşü-
lür. Məselən, əgər məhsul istehsah (yerinə yetirilən iş ve xidmətler) cari 
tesərrüfat ilinde 10-15% artmışdırsa, buna mütənasib olaraq emək haqqının 
Ödenilməsində də artım tempi 10-15% olubsa bu, emək haqqı ve emek ödə-
mələrində mütleq kənarlaşma hesab edilir. 

Əmək və əmək haqqı auditinin meqsəd ve vəzifələri ancaq gösteri-
lenlerle bitmir. Bele ki, əmək ve emək haqqı ödəmələri üzre apanlan eme-
liyyatlar olduqca zengindır. Ona göre de auditor əmək ve əmek haqqmın 
ödənilməsinin qanunverici normativ hüquqi aktlar baxımından düzgünlü-
yünü, doğruluğunu ekspertizadan keçirmeli və qiymetiendiıməlidir. Əmek 
vo emək haqqı ödenilmesinin auditinde, hemçinin müəssisənin spesifik 
xüsusiyyetindən asılı olaraq tətbiq olunan əmek haqqının ödəme formaları, 
taarif derəceleri, ştat cedvellərinin tertibi ve təsdiqi, əmək haqqı fondunun 
düzgün və esaslı müeyyənləşdirilmesi, günemuzd, vaxtamuzd ödəme sis-
teminin istehsahn xarakterinə uyğun olaraq apanlmasının qanunauyğunluğu 
qiymətləndirilməlidir. Audit yoxlama-ekspertiza İşlərində emək ve əmək 
haqqı ödemeleri üzre tutulmalann (gelir vergisi, sosial sığorta, diger könül-
lü və məcburi tutulmalar) vəziyyəti haqqında doğru, düzgün tesəwür yara-
dılmalıdır. Əmək ve əmek haqqı üzre apanlan ödəməler mühasibat uçotun-
da aydm, şəffaf olaraq qeydə almmahdır. Yoxiama-ekspertiza işleri əmək 
və emək haqqı üzre apanlan əmeliyyatlann uçota alınması vəziyyetini, ter-
tib edilen maliyyə və statistik hesabatlann müvafıq icra orqanlanna düzgün 
ve vaxtında verilməsini qiymetlendirmelidir. Əmek və əmək haqqının 
ödenilməsinin auditi zamanı müəssisə və təşkilatlarda əmek qanunverici-
liyine əmel olunması, bu sahede teserrüfatdaxüi nəzarət sisteminin ve-
ziyyəti də öyrənilmeli və qiymetlendirilmelidir. Yoxlama-ekspertiza zama-
nı emək haqqı ve emek ödəmələri üzre yol verilmiş ciddi qanun pozuntu-
tan şerh edilən zaman auditor sübutu kimi teserrüfatdaxili nəzaretin funk-
siyasını icra edən daxili auditin yekun senedlerinə istinad edilə biler. 
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15.2. Əmək baqqı və əmək ödəmətərinin normativ hüquqi bazası 

Əmək haqqı və əmək ödəmələrinin normativ hüquqi bazası dedikdə, 
Azərbaycan Respublikasmm mövcud qanunverici normativ hüquqi aktları, 
o cümlədən Azərbaycan Respüblikası Miili Məclisinin qanun və qərarlan, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, Azərbay-
can Respublİkası Nazirlər Kabinetİnin qerarlan, Əmək və Əhaiinin Sosİal 
Müdafie Nazirliyinin noımativ sənədlərİ, Vergi Nazİrlİyinin normativ hü-
quqi sənədləri və bu sahedə bəzi məsələlərə dair ayn-ayn nazirlik, baş 
idarelerin təlimat məktublan başa düşülür. Əmek ve əmək haqqının ten-
zimlənməsi üçün Respublikamızda hazırda 60-a yaxın qanunverici norma-
tiv hüquqi sənədlər, o cümlədən, beynəlxalq emək təşkilatlannın bir sıra 
normativ sənədləri mövcuddur. Bu sənədlərdən ən mühümü Azərbaycan 
Respublikası Milli Meciisi tərəfinden 1 fevral 1999-cu ildə qəbul edilmiş 
«Əmək mecəllesi»dir. Qanun-məcəllə 13 bölmedən, 48 fesildən, 317 mad-
dədən ibarət olmaqla, 1 iyul 1999-cu ilden hazırki dövrə qedər (bəzi deyi-
şikliklər nəzərə alınmaqla) qüwədədir. Lakin ayn-ayn saholərdə emək 
haqqımn ödənilmesi və əhalinin sosial müdafıesinin yükseldihnəsüıde 60-a 
yaxm normativ sənədə istinad edilir. Bu sənədləri teşkilati-struktur baxım-
dan aşağıdakı kimi təsvir etmək mümkündür: 

•Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Təhsil, səhiyyə və sosiaİ 
teminat, mədəniyyət sahəsi və arxiv idarəleri işçilerinin əmek haqqının ve 
məvaciblərinin seviyyəsini əlave olaraq yükseltmək haqqmda» 14 mart 
1991-ci il tarixli 178 saylı Fərmanı; 

• Azerbaycan Respublikası Prezidentinin «Respublika elmi-tədqiqat 
müessiseleri işçilərinin emək haqqının artırılması haqqında» 26 mart 1991-
cİ il tarixli 181 saylı Fərmanı; 

• Azerbaycan Respublikası Prezİdentinin «Büdce təşkilatlan və idare-
ləri işçilərinin əmək haqqının artınlması» barəsində 2 yanvar 1992-ci il ta-
rixli 532 saylı Fərmanı; 

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Büdcədən maliyyələşdiri-
lən bir sıra idarə və təşkilatlann işçilərinin emək haqqının artınlması haq-
qında» 5 oktyabr 1992-ci il tarixli 243 saylı Fərmanı; 

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Respublikasm-
da emok haqqının minimum mebləğinin artmlması haqqında» 1 dekabr 1992-
ci il tarixli 342 saylı Fərmanı; 

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Büdceden maliyyələşdiri-
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lən bir sıra idarə və təşkilatlann işçiləıinin əmək haqqının artırıhnası haq-
qında» 1992-ci il 5 oktyabr tarixli Fərmamn dÖvlət baytar şəbəkəsinin işçi-
lərinə də şamil edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 
yanvar 1993-cü il tarixli 414 saylı Fərmanı; 

• Azərbaycan Respublİkası Prezİdentinin «Minimum aylıq əmək haq-
qmın artırılması haqqında» 30 İyun 2004-cü il tarixli 81 saylı Fərmam; 

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Minimum ayhq əmək haq-
qının artınlması haqqında» 29 dekabr 2004-cü il tarixli 163 sayh Fərmanı; 

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Minimum aylıq əmək haq-
qının artınlması haqqında» 16 sentyabr 2005-ci il tarixli 298 saylı Fərmanı; 

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Əmək haqqının məhsulun 
maya dəyərinə daxil edilməsində mövcud məhdudiyyətlərin aradan qal-
dırılması haqqında» 15 avqust 1996-cı il tarixli 386 sayh sərəncamı; 

• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin «Büdcə təşkilatlan və 
idarələri işçilərinin əmək haqqının artırılması haqqında» 3 iyun 1992-ci İ1 
tarixli 151 saylı qəran; 

• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin «Azərbaycan Respublika-
sının prokurorluq orqanlan işçilərinin əmək haqqı məsələləri» barədə 1 
dekabr 1992-ci il tarixli 394 saylı qəran; 

• Azərbaycan Respublikası MİIIİ Məclİsinin «Büdcədən maliyyələş-
dirilən idarələrin işçilərinin əmək haqqımn müəyyən edilməsini təkmiləş-
dirmək haqqında» 9 dekabr 1992-ci il tarixli 404 saylı qəran; 

• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin «Beynəlxalq Əmək Təş-
kilatının inkisaf etməkdə olan ölkəlor xüsusi nəzərə alınmaqla minimum 
əmək haqqının müəyyən edilməsi haqqında» Konvensiyasına Azərbaycan 
Respublikasının qoşulması» barədə 27 yanvar 1993-cü il tarixli 468 saylı 
qəran; 

• Azərbaycan Respublikası Milli Məclİsinin «Azərbaycan Respublika-
sı Milli Məclisinin deputatlannın əmək haqqı» barədə 24 dekabr 1996-cı il 
tarixli 219 saylı qəran; 

• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinİn «Azərbaycan Respublika-
sı Milli Məclisinİn deputatlannın əmək haqqı» barədə 9 mart 1999-cu il ta-
rixli 626 saylı qəran; 

• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin «Azərbaycan Respubli-
kası Milli Məclisi deputatlannın əmək haqqının arünlması və bununla bağ-
lı maliyyə tənzimlenməsi məsələləri haqqında» 2 fevral 2001-ci il tarixli 
72 saylı qəran; 
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• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «1990-cı ildə tənzim-
edici vergi ödenilərkən müessisə (birlik), təşkilatlar tərefindən əmək haq-
qınm ödənilməsine yöneldiimiş vəsait artımmm hesablanması qaydalannın 
dəqiqləşdirilmesi haqqında» 22 fevral 1990-cı il tarixli 79 saylı qəran; 

•Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Əmek haqqımn öde-
nilmesi üzrə vaxtı keçmiş borclann getdikce azaldılması tədbirləri haq-
qında» 3 aprel 1992-ci il tarixli 188 saylı qeran; 

•Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Vətəndaşlann pen-
siya təminatı haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüwəyə 
minməsi ilo olaqədar pensiyalann yenidən hesablanması üçün əsas götürül-
müş əmək haqqınm müasirləşdirilməsi qaydası haqqında 24 may 1993-cü il 
tarixli 255 saylı qəran; 

•Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azerbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabineti yanında Xalq Təsərrüfatınm İdarəetme İnstitu-
tunda teşkil olunmuş Ali Dövlət İdareçiliyi Məktəbİ dinləyicilərinin həmin 
mektəbdə tehsil aldığı müddətdə orta əmək haqqmın saxlanması haqqın-
da» 23 dekabr 1994-cü il tarixli 421 saylı qəran; 

•Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Büdceden maliyyə-
ləşdirilən müəssisələrde, teşkilatlarda çalışmış ve özlərindən asılı olmaya-
raq iş yerindən məhrum olunmuş məcburi köçkünlərə orta əmək haqqı 
verilməsi müddətinİn uzadılması haqqında» 14 fevral 1995-ci il tarixli 31 
saylı qeran; 

•Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Pensiya hesablan-
ması üçün 1996-cı ilin yekununa görə respublika üzrə orta aylıq əmek haq-
qmm məbləğİnİn təsdiq edilməsi barədə» 13 avqust 1997-ci il tarixli qəran; 

•Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Pensiya hesablan-
ması üçün 1996-cı ilin yekununa göre respublika üzre orta aylıq emək haq-
qmın məbləğinin təsdiq edilməsi barədə» 1997-ci il 13 avqust tarixli 91 
saylı qəranna əlavələr edilməsi haqqında 5 may 1998-ci il tarixli 105 saylı 
qərarı; 

•Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Pensiya hesablan-
ması üçün respublika üzre orta aylıq əraək haqqının tesdiq olunması barə-
də» 23 iyul 1998-ci il tarixli 159 saylı qərarı; 

•Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabİnetinin «Büdcədən maliyyə-
ləşdirilən müəssisələrdə, teşkilatlarda çalışmış ve özlərindən asılı olmayan 
səbəblərə görə işlə təmin olunmamış məcburi köçkünlərə orta aylıq emək 
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haqqı verilməsi müddətinin uzadılması haqqmda» 30 mart 1999-cu il tarix-
li 56 saylı qəran; 

•Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabİnetinin «Məzuniyyət vaxtı 
üçün orta əmək haqqınm hesablanması zamam nəzərə ahnan və almmayan 
ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı-
nın əmsallaşdınlması qaydasının təsdıq edilməsi barədə» 25 avqust 1999-
cu il tarixli 137 sayh qərarı; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinın «Orta aylıq əmək 
haqqı hesablanarkən nəzərə ahnan və alınmayan Ödənclərin müəyyən edil-
məsi barədə» 15 iyul 2000-ci il tarixli 126 saylı qəran; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Büdcədən maliy-
yələşdirilən müessisələrde, təşkilatlarda çalışmış və Özlerindən asılı olma-
yan səbəblerə görə işlə temin olunmamış mecburi köçkünlərə orta aylıq 
əmək haqqı verilməsi müddətinin uzadılması haqqmda» 21 dekabr 2000-ci 
il tarixli 223 saylı qerarı; 

• Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Əmek haqqmdan 
tutulan vergi hesablanarken fiziki şəxslərin vergi güzeştləri hüququnun 
müəyyenləşdirilməsi üçün sənədlərin siyahısınm tesdiq edilməsi barədə» 
4 yanvar 2001-ci il tarixli 4 saylı qərarı; 

• Azerbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin «Gecə vaxtı yerine 
yetirilen iş, habele çoxnövbəli iş rejiminə göre emek haqqı heddinin 
müəyyen edİlməsi barədə» 5 aprel 2001-ci İ1 tarixli 74 saylı qəran; 

• Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Uşaqlar üçiin vali-
deynlerinin aliment tutulan, manat ve xarici valyuta ile aldıqlan emek haq-
qının ve başqa gəlirlərinin növlerinin müeyyən edilməsi barədə» 23 may 
2001-ci il tarixli 98 saylı qəran; 

• Azerbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin «Kend təsərrüfatı 
müəssiselərində işçilerin əmek haqqınm normativlerine dair tövsiyelər 
bar&de» 31 may 2001-ci iltarixli 109 saylıqəran; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin «Büdcədən maliyyə-
leşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda çalışan avtomobil sürücülerine 
ixtisas sinfinə görə əmek haqqma əlavenin ödənilməsi haqqmda» 10 sentyabr 
2001-ciiltarixIi 147 saylı qeran; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin «Müəyyən müddətə 
azadlıqdan məhrumetmə ve ömürlük azadlıqdan məhrumetme növünde cə-
zaya mehkum olunmuş şexslerin əmek haqqımn ödenilmesi Qaydasının 
təsdiq edilməsi haqqında» 15 sentyabr 2001-ci il tarixli 149 saylı qəran; 
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• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Büdcədən maliyyə-
ləşdirilən müəssiselerde, təşkilatlarda çalışmış, özlərindən asılı olmayan 
sebəblere görə iş yerlerinden məbrum olmuş və işlə təmin olunmamış 
məcburi köçkünlərə orta aylıq əmək haqqı verilməsi müddetinin uzadıl-
ması haqqmda» 18 yanvar 2002-ci il tarixli 10 sayh qeran; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinİn «Əmek şəraiti ağır 
ve zerərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə gorə İşləmək üçün əlverişli olma-
yan iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqının yüksək mebləğde Ödenil-
məsini təmin edən artımların (emsallann) məbləğinin minimum miqdannm 
müəyyən edilməsi haqqında» 22 avqust 2002-ci il tarixli 137 saylı qəran; 

• Azərbaycan Respublikası Nazİrler Kabinetinin «Büdcədən maliyyə-
ləşdirilən müəssisələrdə, teşkilatlarda çalışmış, özlerindən asılı olmayan 
sebebləre görə iş yerlərindən məhrum olmuş və işlə təmin ohınmamış 
məcburi köçkünlərə orta aylıq əmek haqqı verilməsi müddətinin uzadılma-
sı haqqında» 13 fevral 2003-cü il tarixli 21 saylı qəran; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin «Əmek şəraiti ağır 
və zərərli olan işlerde və iqlim şeraitine göre işləmək üçün elverişli olma-
yan iş yerlerində çalışan işçilərin əmək haqqının yüksək məbləğdə ödenil-
məsini təmin edən artımlann (əmsallann) məbləğinin minimum miqdannın 
müeyyen edilməsi haqqında» Azerbaycan Respublİkası Nazirlər Kabine-
tinin 2002-ci il 22 avqust tarixli 137 saylı qəranna əlavələr edilməsi haq-
qında» 22 aprel 2003-cü il tarixli 54 saylı qəran; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Pensiya hesablan-
ması üçün respublika üzre orta aylıq əmək haqqının məbləğinin təsdiq edil-
mesi haqqında» 21 avqust 2003-cü il tarixli 108 saylı qəran; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinİn 1999-cu il 25 avqust 
tarixli 137 saylı qəran ile təsdiq edilmiş «Məzuniyyət vaxtı üçün orta emək 
haqqının hesablanması zamanı nəzəre alınan və almmayan ödənişlerin 
geniş Siyahısı»na, «Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaş-
dmlması Qaydası»na ve Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2000-ci il 15 iyul tarixli, 126 sayh qeran İle təsdiq edilmiş «Orta əmək 
haqqı hesablanarkən nezərə alınan ve alınmayan ödənclərin Siyahısı»na 
əlavələr edilməsi haqqında 17 dekabr 2003-cü il tarixli 158 saylı qeran; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Büdcədən maliyyə-
leşdirilen müəssiselərdə, təşkilatlarda çalışmış, özlərindən asılı olmayan 
səbeblərə görə iş yerinden məhrum olmuş və işle temin olunmamış mec-
buri köçkünləre orta aylıq emek haqqı verilməsi müddətinin uzadılması 
haqqındaw 2 mart 2004-cü il tarixli 19 saylı qerarı; 
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• Azərbaycan Rcspublikası Nazirlər Kabmetinin «Uşaqlar üçün vali-
deynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqlan əmək haqqı-
mn və başqa gəlirlərinin növlərinin müeyyən edilməsi barədə» Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 23 may tarixü 98 saylı qərarma 
deyişÜdik edilmesi barəde 13 sentyabr 2004-cü il tarixli 131 sayhqəran; 

• Azerbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust 
tarixli 137 saylı qeran ilə təsdiq edümiş «Məzuniyyet vaxtı üçün orta emək 
haqqının hesablanması zamanı nəzəre alman və alınmayan ödənİşlərin 
geniş Siyahısı»na ve 2000-ci il 15 iyul tarixli 126 saylı qeran ilə tesdiq 
edilmiş «Orta emek haqqı hesablanarkən nəzerə alınan və alınmayan 
ödenclərin Siyahısına əlavələr edilmesi haqqmda» 7 fevral 2005-ci il tarix-
li 22 saylı qəran; 

• Azerbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin «Büdceden maliyyə-
ləşdirilən müəssiselerdə, təşkilatlarda çalışmış, özlərindən asılı olmayan 
sebeblere görə iş yerlerinden məhrum olmuş və işle temin olunmamış 
məcburi köçkünləre orta aylıq əmek haqqı verilmesi müddetinin uzadılma-
sı haqqında» 18 aprel 2005-ci il tarixli 71 saylı qəran; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Pensiyalarm hesab-
lanması üçün 1993-cü il yanvann 1-den sonra əsas götürülmüş orta aylıq 
emek haqqmm yeniden hesablanmasında tetbiq olunan əmsalın artmlması 
haqqında» 5 may 2005-ci il tarixli 79 saylı qeran; 

• Azərbaycan Respublücası Əmek və Əhahnin Sosial Müdafıesi Na-
zirliyinin «Pensiya hesablanması üçün orta aylıq emek haqqının müeyyən 
edilmesi qaydalan haqqmda» 21 avqust 1998-ci il tarixli 29-3 saylı norma-
tiv senədleri; 

• Azərbaycan Respublikası Əmək ve Əhalinin Sosial Müdafiesi Na-
zirliyinin «Gecə vaxtı yerine yetirilen işe və çoxnövbəli iş rejimine görə 
əmək haqqmm ödenilmesi baredə izahatm təsdiq edilməsi baredə» 29 iyun 
2001-ci il tarixli 9-1 saylı normadv sənədleri; 

• Azərbaycan Respublikası Vergiler Nazirliyinin «Əmək haqqmdan 
tutulan gelİr vergisi haqqında 1-GV hesabatmın doldurulması»na dair 22 
may 2000-ci il tarixli 14/14-25/228-2042 sayh nonnativ sənedleri; 

• Azərbaycan Respublütası Nazirler Kabinetinin «Aksiz markası ile 
markalanmalı olan markalanmamış malların siyahıya alınması və mesul 
saxlamaya qoyulması Qaydalannın təsdiq edilmesi barəde» 25 dekabr 
2000-ci il tarixli 228 saylı və «Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən 
fiziki şexslerin vergi güzəştleri hüququnun müeyyənləşdirilmesi üçün sə-
nedlərin siyahısmm tesdiq edilməsi barədə» 04 yanvar 2001-ci il tarixli 4 
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saylı qərarİannın icrasıııı təmin etmək meqsedi ila 1 fevral 2001-ci il tarixli 
A-20 saylı normativ sənədleri; 

• Azərbaycan Respublikası Beynelxalq Əmek Teşkilatınm «İcbari ve 
ya məcburi əmək haqqında» 1 may 1932-ci il tarixli 29 saylı Konvensiyası; 

• Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının «Əmək 
haqqımn mühafizəsi haqqında» 8 iyun 1949-cu il tarixli 85 saylı tövsiyesi; 

• Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmek Təşkilatının «Əmək 
haqqmın mühafızəsi haqqında» 24 sentyabr 1952-ci il tarixli 95 saylı Kon-
vensiyası. 

Auditor müəssisə və təşkilatlarda yoxlama-ekspertiza işleri aparan za-
man əmək haqqı və əmək ödəmələri üzrə məsələlərin ekspertizasında yu-
xanda qeyd olunan qanunverici normativ hüquqı aktları rəhbər tutmalıdır. 
Həmin qanunverici normativ hüquqi aktlarla yanaşı hər bir müəssisənin 
(təşkilatın) əmək haqqının ödənilmesi sistemində də spesifik elementlərin 
olması mümkiindür. Lakin bu məselelər müəssisənin və teşkilatm esasna-
mesində və buna bəraber digər hüquqi sənedlərde öz eksini tapmalıdır. 

15.3. Əmək haqqı və əmək ödəmələri üzrə əməliyyatların 
auditüıin melumat menbeleri 

Əmək haqqı ve emek ödemelerine dair əməliyyatlann yoxlama-eks-
pertiza işlərinin apanlmasında vacib məqamlardan biri də yoxlama üçün 
lazımi məiumatlann əldə edilmesidir. Əmək haqqı və əmək ödəmələrinə 
dair yoxlama-ekspertiza işleri kompleks xarakter daşıyır ve burada yoxlama 
işinin xarakterindən asılı olaraq əmək və onun haqqının ödənilməsine dair 
lazımi melumatlar (informasİyalar) kompleks ve ya qismen elde edilə 
bilər. Əmək haqqı və emək ödəmələrinə dair məlumatlan təyinatına, xa-
rakterinə ve məzmununa görə bİr neçə kateqoriyaya bolmək mümkündür: 

• əmək münasibətlərini xarakterizə edən ilkin məlumatlar və onla-
nn qanunauyğunluğu; 

• yerinə yetirilən iş və xidmətləre istifade olunmuş faktiki iş vaxü-
nı özündə eks etdiren məlumatlar; 

• əmek haqqı və əmək Ödəmələrinin icrasım xarakterizə edən mə-
lumatlar; 

• əmək haqqı ve emek ödemelərinin uçot-hesabatını xarakterize edən 
məlumatlar; 



XVFƏSİL. ƏMƏK HAQQI VƏ ƏMƏK ÖDƏMƏLƏRİ ÜZRƏ 249 
HES ABLAŞ MALARIN AUDİTİ 

Əmək münasibetlərini xarakterizə edən məlumatlara müəssise və iş-
çilər arasmda bağlanmış müqavilələr (kontraktlar), işçilerin işe qəbul edil-
məsinə dair ərizeler, müraciətlər, erarler aid edilir. Yeni, fəhle və qulluq-
çuların əmək münasibətlərinə girməsi bu senedlərden hər hansı biri tətbiq 
edilməklə rəsmüəşdirilməlidir. Bu formalardan istifadə, işin xarakterindən 
asılıdır. Müəssisə və təşkilatlar fəhlə və quluqçuiaria əmək münasibətləri-
nə girən zaman qanunverici normativ hüquqi aktlann teleblərinə əməl edİl-
məsini İlkin sənədlərde öz eksini tapan məlumatlarla müəyyən etmek olar. 
Ayrı-ayrı hallarda bu melumatları Azərbaycan Respublikasının Əmək Mə-
cəllesi ilə və digər normativ aktlarla müqayisə etmək lazımdır. 

Yerinə yetirilən iş və xidmətlərə serf olunmuş iş vaxtına dair məlu-
matlar müəssisə ve təşkilatlarda iş vaxtım uçota alan tabel vərəqələri, fak-
tiki iş və xidmətlərin həcmini təsdiq edən təhvil-teslim aktlan, sərf edilmiş 
material xərclərinə dair ilkin sənedlər və sair əsasında əldə oluna bilər. 

Əmək haqqı ve emək ödəmelərinə dair melumatlar əmək haqqını he-
sablayıb - ödəme cedvəUəri, kassa mədaxil-məxaric orderleri, ödeme tap-
şırıqları və digər ödəmə formalarını eks etdirən sənədlər də ola bilər. 

Əmək haqqı ve əmək ödəmələrinin uçot - hesabat məlumatlan kİmi 
70 saylı «Əməyin ödenişi üzre işçi heyəti ilə hesablaşma» adh balans hesa-
bının, 50 saylı «Kassa» hesabınm debet və kredit məlumatlanndan, 10-11 
saylı jurnal-orderlerin analitik və sintetik məlumatlanndan istifadə edilə bi-
ler. Əmək haqqı ve əmək ödəmələrinə daır sintetik göstəricilərin məlumat 
mənbələrini mühasibat uçotunun baş kitabmdan, müəssisənin 1 saylı hesa-
batı olan mühasibat balansından və Azərbaycan Respublikası Dövlət Statis-
tika Komitesinin 9 iyun 2004-cü il tarixli 26/6 saylı sərəncamla təsdiq etdi-
yi 4 sayh statistik formadan əldə etmək mümkündür. 

15.4. Əmək haqqı və əmək Ödəmələri üzrə əməliyyatlar 
auditinin metodikası 

Əmək və əmək haqqmın ödənilməsinə dair əmeliyyatlann yoxlanması 
seçmə üsulu ilə apanlır. Yeni audit yoxlama-ekspertizasının əhatə etdiyi 
dövrün bir neçə ayının emeliyyatlan seçilir və onlar yoxlama-ekspertizaya 
cəlb olunur. Lakin emek haqqı və əmək ödəmələri o qeder çoxşaxəli və 
digər eməliyyatlarla əlaqelidir ki, burada başqa yoxlama metodikasmdan 
istifadə olunması da istisna deyildir. Audit yoxlama-ekspertizasımn apanl-
masında auditor qarşısında qoyulan tapşınqlardan asılı olaraq, əmək haqqı 
ve emək ödəmələri üzre əməliyyatlan tematik yoxlama, başdan-başa üz-
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leşdirme ve diger üsullardaıı da istifade edile biler. Lakin bütün hallarda 
emek haqqı ve emek ödeməleri üzrə audit yoxlama-ekspeıtiza işinin stra-
teji quruluşu diger sahəlerin yoxlanmasında olduğu kimi, bir sıra aşağıdakı 
prinsipial meselələri ehate etmelİdir: 

• emək haqqı və emək ödəmeləri üzrə eməliyyatlann normativ hü-
quqi bazasına dair yoxlama-ekspertiza işləri və onların qiymətlən-
dirilməsi; 

• əmek haqqı və əmək ödəmələri üzre eməliyyatlann audit yoxla-
ma-ekspertizasmm prosedur qaydalan və metodikası; 

• əmək haqqı ve əmək ödəməleri üzre eməliyyatlann uçot-hesabat 
işiərinin vəziyyəti; 

• emek haqqı və əmək ödemələri üzre emeüyyatlann audit yox-
lama-ekspertİza neticelərinin rəsmüəşdirilmesi. 

Əmek haqqı və əmek ödəmeleri üzrə əmeliyyatların normativ hüquqi 
bazasına dair yoxlama-ekspertizası dedikdə, buraya ilk növbədə müəssisə 
və təşkilatlarda işə qebul edilen zaman, yeni əmək münasibətiərinə giren 
zaman qüwedə olan Azerbaycan Respublikasmm qanunverici normativ 
hüquqi senedlerinin tələblərinə eməl edilmesİ veziyyetinin qiymetləndiril-
mesi başa düşülür. Əlbəttə, əmek haqqı və əmək ödemelərinin normativ 
hüquqi bazasının auditi zamam ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının 
Milli Meclisi terəfradən 1 fevral 1999-cu il tarixində qebul olunan Əraək 
Məcelləsİ və onun təleblerine ərael olunması ön plana çekilməlidir. Qalan 
bütün hallarda ödəmenin xarakterinden, formasından, bağlanmış müqavilə-
lərin şərtlərindən ve diger bu kimi məselelərden asılı olaraq əmək münasi-
bətləri üzrə normativ hüquqi bazamn gözlənilmesi ayn-ayrı qərarlara, 
serəncamlara, telimatlara və digər sənədləre istinad edilməlidir. Bu norma-
tiv hüquqi baza olduqca zəngindir. Qeyd etdiyimiz kimi hazırda bu sahəde 
təqribən 60-dan çox normativ hüquqi sənəd movcuddur. 

Əmək haqqı və etnək ödəmeleri üzre əmeliyyatların konkret olaraq 
audit yoxlama metodikası müvafıq ardıcıllığa malik olraalıdır. Apanlan 
audit yoxlama-ekspertiza işlərinin xarakterindən, məzmunundan, teyinatin-
dan asılı olaraq müxtelif yanaşma formalanndan istifade etmek mümkün-
dür. Lakin ümumi ardıcıllığa geldikde isə bunlar aşağıdakı qaydada tətbiq 
edilməlidir: 

• emek haqqı və əmək ödəməlerine dair ilkin sənədlerin audit yox-
laması ve qiymətləndirilmesi; 

• müessise və təşkilatlarda emek haqqı və əmek ödəmələri forma-
lanndan istifadə və onun qiymətİendirilməsi; 
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• əmək haqqı və emək ödəmələrinə dair sənədlərin auditi, yerine 
yetirilən iş və xidmetlərdə istifadə olunan iş vaxtına daxili nezare-
tin vəziyyəti; 

• əmək haqqı və əmək ödəməlerinin hesablanmasmda taarif dərə-
cələrinin tətbiqinin auditi; 

• əmek haqqından məcburi və könüllü tutulmalann hesablanması 
qaydalanna əməi edilməsi; 

• emək haqqı və omək ödemələrinə dair əməliyyatlann uçotunun 
auditi. 

Əmək haqqı və əmək ödəmelərine dair ilkin senədlərin auditİ ve qiy-
mətləndirilməsi dedikdə, fəhlə və qulluqçular işə qəbul edilən zaman stan-
dart formalann tətbiqinə əməl edilməsi başa düşülür. Yəni fəhle və qulluq-
çular işe qəbul edilən zaman onlann kadr uçotu haqqında anketlərin doldu-
rulması, əmək münasibətlerinin qurulması üçün ərizələrin, kontraktlann 
düzgün tərtib edilməsi, kadrlar şöbəsində əmək münasibetlerinin qurulma-
sına dair müvafıq əmrin rəsmileşdirilmesi seviyyəsi, fehle və qulluqçulann 
işden azad edilməsi, yaxud İş fealiyyətlərinin dayandınlmasına dair sənəd-
lərin lazımi qaydada tertib edilməsi və digər emək münasibətləri haqqında 
senədləşmələrin düzgün, mübahisesiz, qanunverici normativ hüquqi aktla-
rın tələblerinə uyğun olaraq təşkili nəzərdə tutulur. Daha doğrusu, auditor 
yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman əmək haqqı ve emek ödemələrinə 
dair ilkin sənədlərin vəziyyətini yuxarıda qeyd etdiyimiz hallar üzrə qiy-
mətləndirməlidir, Belə ki, mehsul istehsalımn (iş və xidmətlərin) xarakte-
rindən asıh olaraq əmək haqqının müvafiq formaianmn tədbiqini tələb 
edir. Daha doğrusu, yerinə yetirilən iş və xidmətlerin həcminin Ölçülməsi 
mümkün olmayan yerdə, vaxtamuzd əmək haqqı formasından, yerinə yeti-
rilən iş və xidmətlərin kəmiyyət və keyfıyyət baxımından faktiki ölçülməsi 
və qiymetləndirilməsi, mümkün olan sahelərdə isə işəmuzd əmək haqqı 
sistemındən istifadə olunur. Ona görə də auditor müəssisə (təşkilatlarda) 
yoxlama-ekspertiza işleri aparan zaman müəssisənin spesifik xüsusiyyetlə-
ri, istehsal etdiyi məhsullar, İdarəedici heyət, kÖməkedicİ (xidmetedici) he-
yet və sair bu kimi məsələlərə diqqət yetirməlidir, Çoxillik təcrübə göstə-
rir ki, bir sıra hallarda emək haqqmm ödenilməsində yerine yetirilən iş və 
xidmətlərin həcminin ölçülməsi və qiymətlendirilməsi mümkün olduğu 
hallarda vaxtamuzd emək haqqı sistemindən istifadə edilmekle, əsassız 
olaraq böyük ödəmələr apanlır, Belə hallar auditor qarşısında müvafiq çə-
tinlikler yaradır, yəni apanlan bu tip ödemələr birbaşa mənimsemə sayıl-
masa da, müəssisənin fealiyyetində müvafiq ziyanla nəticələnir. Audit 
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yoxlama-ekspertiza işləriniıı metodikasının terkib bisselerinden biri teser-
rüfatdaxili nezaret və onun qiymətləndirilmesidir, İş vaxtından düzgün 
istİfade etmək, yerinə yetirilen iş və xidmətlerə nezaretin düzgün təşkili, 
müessİsenİn teserrüfat-maliyye fəaliyyəti və onun son nəticəsi mənfəet 
göstəricisinə birbaşa olmasa da, dolayısı ilə təsir edən amildir. Ona görə də 
yerine yetirilen iş ve xidmetlerin hecminin düzgün müəyyenləşdirilməsi 
və iş vaxtından semerəli istifadə üçün təsərrüfatdaxili nəzaretin teşkili qiy-
mətləndirilməlidİr. İş vaxtından istifadə olunmasımn semərəliliyində tə-
sərrüfatdaxili nezaretİn teşkili müxtəlifdir. Burada tabel cədvəli, iş vaxtını 
uçota alan elektron qurğular, fehle ve qulluqçuların işe vaxtında gelmesi 
üçün jetonlar və digər vasitəlerdən istifade edilir. Əlbəttə, iş vaxtmdan 
səmərəli istifade etmək üçün təsərrüfatdaxili nəzarətin təşkili formalan 
müessisə və təşkilatlann fəaliyyətinin spesifık xüsusiyyətlərindən də çox 
asılıdır. Əmek haqqı və emek ödemelerinin auditinin metodikasınm terkib 
hisselerinden biri de ödənihniş emək haqqı sisteminde tətbiq olunan taarif 
cedvelleri və onlardan düzgün istifadə olunmasıdır. Taarif cədvəlləri fəhlə 
ve qulluqçulann vaxtamuzd və işəmuzd əmək haqqı ödənilməsində onlan 
bİlik ve bacanqlannın kateqoriyalan üzrə qiymətiəndirən sistemdir. Bele 
ki, her bir fəhle ve qulluqçunun bilik ve bacanğım qiymətləndiımək üçün 
müvafiq attestasiya komissiyalan fealiyyet gösterir. Sahələr üzrə fealiyyət 
gösteren attestasiya komissiyalan mövcud qayda və standartlara əsasen 
fehle ve qulluqçulann peşe seviyyesini müvafiq derecelere bölür ve onlan 
fərqiəndirmək üçün ferqli taarif dərəcələri müeyyənleşdirir. Bu, emək 
haqqı və əmək ödemesi sistemİndə tecrübeden keçirilmiş müsbet bir 
haldır. Ona görə de əmək haqqı ve əmək ödəmələri üzre audit yoxlama-
ekspertiza işləri apanlan zaman onların eməyinə verilən ödeniş müeyyən-
leşdirilmiş müvafiq taarif derəcelerinin esaslı olması qiymətləndirilmeli-
dir. Bir sıra hallarda fehlə və qulluqçular attestasiyadan keçirilmedən onla-
ra istənilən taarif derəceləri tətbiq edilir. Belə hallarda maddi maraq prin-
sipi pozulmaqla yanaşı, iş yerlərinde qeyri-sağlam əhval-rühiyyə yarann*. 

Əmək haqqı və əmek ödəmələri auditinin vacib məqamlanndan biri 
de verilmiş emək haqqından edilən məcburi ve könüllü tutulmalardır. Feh-
le və qulluqçulann sosial müdafıəsində, ümumiyyətlə dövlət büdcəsinin 
foımalaşmasında bu tutulmaların müstəsna əhəmiyyəti vardır. Hesablanmış 
emek haqqından edilən tutulmalar 2 yerə - məcburi ve könüllü tutulmalara 
bÖlünür. Məcbııri tutulmalar dedikdə, gəlir vergisi, sosial sığorta ayırmalan 
başa düşülür. KönüIIü tutulmalara ise almmış kreditler, ssudalar üzre faiz-
ler müxtəlif könüllü fondlar üçün üzvlük haqqlan (hemkarlar təşkilatma, 
siyasi partiyalara, yaradıcı fondlara) və sair aiddir. Əmək haqqı və əmək 
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ödəmələri üzrə audit yoxlama-ekspertizası aparılan zaman seçmə üsulu ilə 
bir neçə ayın əmək haqqı ödənişində edilmiş məcburi və könüllü tutulma-
lann vəziyyəti öyrənilməli ve qiymətləndirilməlidir. Audit yoxlama raeto-
dikasının osas prinsipi əmek haqqı və emək ödəmələrindən edilən tutul-
malann qüvvədə olan qanunverici normativ hüquqi aktlara və müvafiq tu-
tulma dərecələrinə uyğunluğunu aşkar etmək və qiymətləndirməkdən iba-
rətdir. 

Əmek haqqı və əmək ödəməlerinə dair əmeliyyatlann uçotu dedikdə, 
fəhlə və qulluqçulara verilmiş əmək haqqmın analitik və sintetik uçotunun 
vəziyyəti nezərdə tutulur. Hər bir işçi üçün əmək haqqının veilməsinə dair 
analitik uçot təşkil edilməlidir. Bu uçotun formalan müxtəlif olsa da, məz-
munu eynidtr. Məqsəd isə ondan ibarətdir ki, hər bir fəhlə və qulluqçu 
üçün onun əmək fəaliyyətində apanlmış ödəmələr - emek haqqı, mükafat, 
yardım və sair bu kimi ödenişlər aydın (şəffaf) uçota alınsın. Bunun əsasm-
da əməyə verilən haqq üçün məlumat bazası yaradılsın. Bütün bu kimi 
ödənişlər fəhlə və quluqçulann fealiyyət göstərdiyi dövrdə onun analitik 
hesabında toplanır və lazım gəldikde onlann gələcek fəaliyyəti üçün istifa-
də edilir. Ona görə de auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman seç-
mə üsulu ilə fəhlə və quluqçulara əmək haqqı ödemələrinə dair analitik 
uçotun veziyyetini öyrənməli və burada təsərrüfatdaxili nezarətin tətbiqi 
səviyyesini qiymetləndirməlidir. Əmək haqqı və əmek ödemələrinə dair 
analitik uçotla yanaşı, sintetik uçotun da vəziyyəti audit yoxlama-eksperti-
zasının tədqiqat obyekti olmahdır. Əmək haqqı və əmək ödəməlerinə dair 
bütövlükdə uçot-hesabat işlərinin qiymətləndirilməsində 70 saylı «Əməyin 
ödənişi üzrə işçi heyəti ile hesablaşma» hesabının, 68 saylı «Büdce üzre 
hesablaşmalar» adlı, 69 saylı «Sosial sığorta ve təminatlar üzrə hesablaş-
tnalar» adlı, 71 saylı «Təhtəlhesablı şexslər ilə hesablaşmalarw adlı balans 
hesablannın debet-kredit məlumatlarından, bu hesablara daİr jurnal-order-
lər (yığma cedvel) məlumatlanndan, 50 saylı «Kassa» ve 51 saylı «Hesab-
laşmalar hesabı» adh balans hesabımn debet-kredit məlumatlanndan, baş 
kitabın və balansın sintetik göstericilərindən istifadə etmək olar. 

Əmək haqqı və əmək ödəmələri üzrə uçot-hesabat işlerinin yoxlan-
masında seçmə üsulu metodikası tətbiq edilməklə bir neçə ayın məlumat-
lan əsas götürülür. Burada yoxlama proseduru kimi ilkin məlumatlardan 
ümumi melumatlara, analitik göstəricilerden sintetik göstəriciləre, ilkin 
sənədlərdən yekun nəticələrə doğru hərəket edilməsi prinsipi qəbul edil-
məlidir. Ödənilmiş əmək haqqının ümumileşdirümiş yekun məlumatlarda 
öz əksini dəqiq tapmasını müəyyənləşdirmek üçün bir neçe ayın ödemə 
cədvəlləri üzre apanlan eməliyyatiar faktiki olaraq hesablanmalı, tutulma-
lar taarif dərəceleri üzrə yekun göstəricilər analitik məlumatlarla üzləş-
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dirilməlİdir. Yekun melumatlannın 70 saylı balans hesabının debet ve kre-
ditində düzgün əks etdirilmosi yoxlanıldıqdan sonra həmin məlumatlann 
baş kitabda və müəssisenin 1 saylı hesabat forması olan balansda düzgün 
əks olunub-olunmaması müəyyən edilməlidir. Üzleşdirmə zamanı ciddi 
ferqler aşkar olunarsa ve bu fərqlər menimsəmə hallan ilə təsdİq edilerse, 
o zaman tematik qaydada emək haqqı və emek ödenişi əhatə olunan dövr 
üçün başdan-başa yoxlama-ekspertizasına celb edilməlidir. Əmək ödənişi 
üzre eməliyyatlann ekspertizası zamanı emək haqqı üzre sair eməliyyatlar 
o cümlədən, əmək haqqına müxtelif əlavələrin verilmesi, müxtelif istehsal 
və xidmətlərdə insan orqanizmİnə zərərli, ağır iş rejiminə göre güzəştlərin 
edilmesi, pul və natural ödemələrin verilməsi də auditorun diqqət mərkə-
zində olmahdır. Belə hallar haqqmda müvafiq qaydada yoxlama-yekun ara-
yışında ümumİleşdirilmiş qeydlər aparıla biler. 

15.5. Əmək baqqı və əmək ödəmələri üzrə əməliyyatların 
audit-yoxlama nəticələrinin yckunlaşdırılması 

Əmək haqqı ve əmək ödemelerinin auditinin son mərhələsi yoxlama-
ekspertiza işlərinin nəticələrinin resmileşdirilməsidir. Bu mərhələdə əmək 
haqqı ve emek ödəməleri üzre apanlmış yoxlama-ekspertiza nəticəsində 
aşkar edilmiş qanun pozuntulan, yol verilmiş nöqsanlar, çatışmamazlıqlar, 
mənimsəmələr ve digər neqativ hallar tefsilatı ıle şerh edilmeli ve qiymet-
lendirilmelidir. Digər sahələrde apanlan yoxlama-ekspertiza işlerinden 
fərqli olaraq əmək haqqı ve emək ödəmələrinin auditində olduqca müxte-
lif yanaşmalar ve üsullardan istifade edilir. Digər tərəfdən, əmək haqqı və 
emek ödeməsi canlı emeyin fealiyyeti ile birbaşa bağlı olduğu üçün burada 
mövcud ziddiyyətlər bir çox hallarda mübahisə doğurur. Ona görə də 
auditor əmək haqqı və emek ödemeləri üzre əməliyyatlann audit neticələ-
rini yekunlaşdıran zaman bu və ya digər məsələyə çox dəqiq və məsuliy-
yetlə yanaşmalıdır. Əmek haqqı və əmək Ödəmələri üzrə audit nəticələri-
nin yekunlaşdınlmasında da ümumi metodikadan istifadə edilə bilər. Bura-
da da ilk növbedə emək haqqı ve əmək ödəmələri üzrə apanlmış əməliy-
yatlann hüquqi qiyməti verilmeİidir, yəni müəssisəlor (təşkilatlar) fəhlə və 
qulluqçularla əmək münasibətlərine girən zaman müqavilelerin, kontrakt-
lann bağlanması zamanı, onlann işden azad edilmesi, kontraktlann leğvi, 
əmek haqqı ödenilmesİndə mövcud taarif dərəcələrinden düzgün istifade 
edilmesi, əmək haqqı ve əmek Ödəmeleri üzrə mühasibat hesablamalanmn 
cari uçotda və icmal senədlərində düzgün eks etdırilməsi, eyni zamanda 
emek haqqı və əmek ödəmeləri üzrə uçot-hesabat işlərinin qüwədə olan 
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qaııımverici normativ hüquqi aktlann teləblərine uyğun olaraq qurulması-
nın hüquqi qiyməti veriiməlidir. Bu merhelədə auditor iki yanaşma forma-
smdan istifadə edə bilər: əməliyyatlarda yol verilmiş qanun pozuntulannın 
cinayət tərkibli (məqsədli) olmasını müəyyən etmek, digər qrup əməliy-
yatlan isə sadəcə olaraq mövcud qanunverici normativ hüquqi aktiann te-
ləblerinə uyğun olub-olmaması baxımından müəssisəye (yaxud fehlə-qul-
luqçulara) dəyən maddi ziyanlan qiymətlendirmək. Bu mərhəleden sonra 
yoxlama-ekspertiza işlerində aşkar edilmiş nöqsanlar, çatışmamazhqlar, 
qanun pozuntuları ümumi metodikaya uyğun olaraq iqtisadi məzmununa, 
xarakterinə, teyinatına və digər əiamətlərinə uyğun olaraq qruplaşdınlmalı 
və yekun arayışında onlann şərhi-qiyməti verilməlidir. Əmək haqqı və 
əmek Ödemələri üzrə aşkar edilmiş nöqsanlar, çatışmamazlıqlar yoxlama-
yekun arayışında aşağıdakı ardıcılıqla rəsmiləşdirilə biiər: ilk öncə əmek 
haqqı ve əmək ödəmələri üzre ciddi nöqsanlar, çatışmamazlıqlar konkret 
faktlarla şərh edilməli, qiymetlendirilmelidir. Əgər auditor yoxlaraa-eks-
pertiza işlərində omək haqqı və emək ödəməsi üzrə əmeliyyatlarda mə-
nimseme halları aşkar etmişdirse və bu hal bir neçə dəfə təkrarlanmışdırsa, 
o zaman mənimsəmə hah üçün tematik qaydada aynca yoxlama arayışı 
tərtib etmelidir. Əger belə hal müstəsna hal kimi bir dəfə olmuşdursa, bu 
məsələ audit ümumi-yekun arayışında öz şərhinı, qiymətini tapa bilər, 
Əmək haqqı və əmək ödemələri üzrə əməliyyatlann audit-yekun arayışın-
da xüsusi əhəmiyyətə malik olmaqla nöqsanlar, çatışmamazlıqlar haqqında 
auditor ayrıca reyestr tertib etməli və bu tip nöqsanlar haqqında yekun 
arayışında ümumi şərh verməlidir. 

Əmək haqqı və əmək ödəmələri üzrə audit yoxlama-ekspertizası neti-
cəsində aşkar edilmiş nöqsanlar (çaüşmamazhqlar) xarakterine görə maddi-
məsul şəxsler üzrə müxtəlif ola bilər. Yeni bu sahədə elə əməliyyatlar 
mövcuddur ki, onlarda müessisənin kredit sərəncamçısı olan rəhbərin (baş 
mühasibin) birbaşa, yaxud dolayı yolla iştirak etməsi və ya etməməsi 
mümkündür. Məselen, fəhlə və qulluqçular əmək münasibətlerinə giıən 
zaman taarif cədvəllərinin düzgün tətbiq edilməsi vacibdir, Lakin bu za-
man həmin prosesdə baş mühasibin iştirakı nəzərdə tutulmur. Digər bir hal 
- fəhle ve qulluqçulara əmək haqqmın hesablanması və hesablanmış əmek 
haqqından tutulmalann apanlmasmda baş mühasib və yaxud rəhbərin 
birbaşa iştirakı mümkün deyil. Əmək haqqı ve emək ödəmeləri üzre 
reqemlərin süni surətdə şişirdilməsi yolu ilə kassadan pul vəsaitlərinin mə-
nimsənilməsi hallan birbaşa kassa üzrə maddi-məsul şəxslə və xezinedarla 
bağlıdır və s. Ona göre də auditor bu kimi hallarda maddi-məsul şəxsleri 
deqiq teyin etməlidir. Lakin bütün bu və digər neqativ hallar da müəssisə-
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nin və təşkilatın direktorunun-rəhbərinin, baş mühasibin məsuliyyetdən ya-
yınmasına əsas vermir. Ona görə də auditor müessise ve təşkitatlarda yox-
lama-ekspertiza işleri aparan zaman emek haqqı ve emek Ödemeleri üzrə 
təsərrüfatdaxili nezarətin təşkiti, apanlması ve nəticəleri haqqmda öz rəyi-
ni vermelidir. 

Çoxillik təcrübe gösterir ki, bu sahedə yol verilmiş çatışmamazlıqlar, 
nöqsantar və mənimsəmələr əksər hatlarda birbaşa teserrüfatdaxili nəzaret 
sisteminin tazımi səviyyəde qurutmaması İlə bağlı olur. Təserrüfatdaxilİ 
nezaret funksiyasımn çox hıssesi uçot-hesabat işlərinin üzərinə düşür. Müəs-
sisə ve təşkilatlarda uçot-hesabat işterinin dəqiq ve şəffaf qunılması əmek 
haqqı, emek ödəmələri üzre yol verile biləcək mənimsəmə hatlannın qar-
şısının atınmasına birbaşa təsir edir. Əmək haqqt ve emek Ödemeləri üzrə 
emeliyyatlarda yot verilmiş hetta xırda nöqsanlar belə birbaşa olmasa da, 
dolayı yotta müessisədə uçot-hesabat işlərinin nece qurulmasından asılıdır. 
Ona göre də auditor yoxtama-yekun arayışmda müəssisədə əmək haqqı ve 
emek Ödemesİ üzre uçot-hesabat işlerinİn vəziyyəti, onlarm tetbiq olunma 
formalan, müasir kompüter texnikasından istifade edilməsi səviyyəsi, bu 
sahede işleyən eməkdaştann tehsili, peşe bacanğı, iş tecrübəsi haqqmda 
öz reyini şərh etmelidir. Əmək ve emək haqqı ödemeleri üzre audit yoxla-
ma-ekspertiza işi yekunlaşdınlan zaman daxili auditin apardığı mütemadi 
yoxtamatai' ve araşdırmalann neticelerine diqqet yetirilmesi vacibdir. Bele 
ki, tabeçihkdə otan töremə müessiseler baş təşkilatın müvafiq strukturlan 
ilə qeyri-sağlam münasibetlerden öz meqsedlərino istifade edirter. Hemin 
şeraitde daxiti auditin yoxlama-ekspertizası bir çox hattarda neticesiz qatır. 
Betelikle, törəme müessisətərin fealiyyətində yol verilen nöqsantar davam 
etdirilir, dərinləşdirilir və bəzən mənimsəmə haltan ite tamamlanır. Əmək 
haqqı ve emək ödəmeləri çoxşaxəli əməliyyatlarla bağlı olduğu üçün 
daxili auditin bu sahəde yerinə yetirdiyi işter diqqət merkəzinde olmalıdır. 
Çünki xarici audit vaxt ve imkan baxımmdan emek haqqı ve əmək ödəmə-
ləri üzre bütün emsallan ehatə edə bİImir. Eyni zamanda emek və emek 
ödemeleri üzrə seçme üsulu ile xarici auditin apardığı müşahidelər ve ted-
qiqatlar bütövlükdə onu bu sahedə mövcüd otan risktərden azad etmir. 
Auditor əmek və əmek ödemeleri üzre aparıtan yoxlama-ekspertiza iştə-
rində mövcüd riskterin ehtimal səviyyesini azaltmaq meqsədile daxiti audi-
tin bu sahede apardığı yoxtamatann nəticəlerinə geniş meydan vermelidir. 
Əmek haqqı ve emək ödemeleri üzre audit yoxlama-ekspeıtiza yekunlaşdı-
nlan zaman auditin bu sahədə aşkar etdiyi fakttara və nöqsanlara konkret 
olaraq istinad edilməsi vacibdir. 
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XVI FƏSİL. MALSATAN VƏ PODRATÇILARLA 
HESABLAŞMALARIN AUDİTİ 

16.1. Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar auditinin 
məqsəd və vəzifələri 

Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar, məhsul istehsah və satışı ilə 
məşğul olan müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin ahəngdar təş-
kilinde mühüm əhəmiyyet kəsb edir. Malsatan və podratçılarla hesablaş-
malar «Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesab planı və onun tətbiqi»ne 
dair telimatm hesablaşmalar bÖİməsinde əks olunur. Lakin onlann zengin-
lik və çoxşaxelilik əhəmiyyətinə görə aynca fəsildə araşdmlıb şərh edil-
məsi vacibdir. Sənaye müessisələrində malsatan və podratçılarla hesablaş-
malar əməliyyatı gündəlik ve cari əməliyyatlardır. Belə ki, məhsul isteh-
salınm (yerinə yetirilen iş ve xidmetlerin) teşkili birbaşa malsatan ve pod-
ratçılarla elaqəlidir. Malsatan və podratçılarla hesablaşmalann auditinin 
qarşısında aşağıdakı vəzifələr durur: 

• malsatan ve podratçılarla hesablaşmalarla bağlanmış müqavilelə-
rin, kontraktlann, razılaşma protokollanmn qununverici normativ 
hüquqi aktlara uyğun olmasının qiymətləndirilməsi; 

• malsatan və podratçılarla münasibetlərin qurulmasma dair hüquqi 
sənədlərin düzgün tərtib olunmasımn ekspertizası və qiymetlən-
dirilməsi; 

• malsatan və podratçılarla bağlanmış müqaviləyə əsasən əidə edil-
miş mal-material dəyərlərinin (yerinə yetirilən iş və xidmetlərin) 
qiymetləndirilməsində istifadə olunan taarif derəcələri ve mövcud 
bazar qiymətlilərinin tətbiqinin vəziyyətinin qİymətləndirilmesi; 

• malsatan və podratçılardan alınmış mal-material qiymətlilərinin 
(yerinə yetirilen faktiki İş və xİdmətlərin) rəsmiləşdirilmesinin 
düzgünlüyünün qiymətlendirilməsi; 

• malsatan və podratçılardan alınmış mal-material qiymətliləri (ye-
rinə yetirilən iş ve xidmətlər) üzrə hesablaşmalann vaxtında və 
düzgün apanlma veziyyətinin qiymətləndirilmesi; 

• malsatan və podratçılarla hesablaşmalara dair debitor və kreditor-
lann vəziyyətinin öyrənilməsi ve qiymətləndirilməsi; 

• malsatan və podratçılarla hesablaşmalarda xarici valyuta əmeliy-
yatlanndan istifadə, qanunverici normativ hüquqi aktlannm teleb-
lərinin gözlənilmesi; 
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• malsatan və podratçılarla hesablaşmaiarda iddialar üzrə aparılan 
tədbirlərin neticelerinin qiymetlendirilmesi; 

• malsatan və podratçılarla hesablaşmalarda Azerbaycan Respubli-
kasının Vergi Mecellesinin tələblərinin qorunmasınm qİymetlən-
dirilməsi; 

• malsatan ve podratçılarla hesablaşmalarda ümidsiz ve vaxtı keç-
miş borclann ləğv edilmesine dair tədbirlərin qiymətləndirilməsi; 

• malsatan ve podratçılarla əməliyyatlann mühasibat uçotunda düz-
gün, vaxtında əks etdirilmesi vəziyyətinin qiymətləndirilmesi; 

• matsatan ve podratçılarla əməliyyatlara dair yekun nəticələrin illik 
hesabatlarda düzgün əks etdirilmesinin qiymətləndirilmesi; 

Malsatan və podratçılarla hesablaşmatara dair bu və ya digər prin-
sipial məsələlərin həlli üçün auditor ilkin sənədləri ekspertizadan keçir-
məli, hemin sənədlərin Azərbaycan Respublikasının ve digər beynəlxalq 
hesablaşmalara dair normativ hüquqı aktlann prinsiplərine uyğun olmasını 
müəyyenləşdirməlidir. Auditor həmçinin malsatan ve podratçılarla hesab-
laşmalarda tətbiq olunan qİymetlərin məqsədəuyğun olmasını müeyyənləş-
dirmek üçün tələb və təklife esasən qüwede otan mövcud qiymetlərə dair 
sorğu aparmalıdır. Təcrübədə bir sıra hallarda malsatan ve podratçılarla he-
sablaşmalar zamam alxnmış mallann (yerinə yetirilen iş ve xidmetlerin) 
dəyerinin ödənilməsində qarşıhqlı evezlemeden istifadə edilir. Bu ise öz 
növbesində neqativ hallarla neticelenir. Müəyyən hatlarda malsatan və 
podratçılarla hesablaşmalarla faktiki yerinə yetirilən iş və xidmetter arasın-
da böyük ferqlər mövcud olur. Bele halda auditor malsatan ve podratçılarla 
hesablaşmalann cari dövr erzində inventarlaşmasını nezərə almalıdır. Əgər 
inventarlaşma zamam malsatan və podratçılarla hesablaşmalarda iddia müd-
dəti keçmiş borclar aşkar edilərsə, bu zaman auditor həmin borclann ləğvinə 
dair müəssisənin gördüyü tədbirlərin vəziyyətini öyrənməli və qiymətlən-
dirməlidir. 

Malsatan ve podratçılarla hesablaşmalann auditində müessİsə ile pod-
ratçılar arasında möveud öhdəliklərin aşağıdakı bir sıra prinsipial tərefləri 
də öyrənilmelidir: malsatan və podratçılarla bağlanmış müqaviləyə əsasen 
görülmüş İşler, edilmiş xidmətlerin qarşılıqh öhdəlik prinsipinə uyğun ol-
ması, müqavilə şertlərində göstərildiyi kimi mallann standarta uyğun ola-
raq göndərilmesi, onlann deyərinin vaxtlı-vaxtında ödenilməsi, hesablaşma 
münasibetlərinin veziyyeti, debitor və kreditor borclannm veziyyəti ve s. 

Auditor malsatan ve podratçılarla hesablaşmalarda yuxanda qeyd et-
diyimiz məqsed ve vezifeleri həyata keçirmək üçün hər bir əmeliyyat üzre 
spesifik metod və üsullardan istifade etmeyi bacarmalıdır. 
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16.2. Malsatan və podratçılarla hesablaşmaların 
normativ hüquqi bazası 

Malsatan ve podratçılarla hesabiaşmalann normativ hüquqi bazası de-
dikdə, bu sahədə Azərbaycan Respublikasmda mövcud qanunverici və nor-
mativ hüquqi aktlar başa düşülür. Bura aiddır: Azərbaycan Respublikasınm 
Mülki Məcəlləsinin VI bölmesi, öhdəLik hüquqiannın ümumi hissəsi, o 
cümledən «Öhdəlikdə kreditorların və ya borclulann çoxluğu», həmin mə-
cellenin xüsusi hissəsinin 7-ci bölməsinin «Alqı-satqı» hissəsi, «Satın al-
maqda üstünlük hüququ ve digor üstünlük hüquqları», «Dəyişdirmə, borc, 
lİzinq, podrat» və ayn-ayn bölmelərin müvafıq maddələri, «Məhsulun (ye-
rinə yetirilen iş və xidmətlərin) maya dəyərinə daxil edilən xərclərin 
tərkibi haqqında» Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 
16 avqust tarixli 111 saylı qəran ilə tosdiq edilmiş Əsasnamə, Azerbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 23 yanvar 1997-ci il tarixli İ-5 saylı 
əmri ilə tesdiq edilmiş «Müəssiselərin uçot siyasəti haqqında» Əsas-
naməsi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci 
il tarixli İ-97 saylı əmri ilə tesdiq edilmiş «Müəssisəlerin mühasibat uço-
tunun hesablar planı ve onun tətbiqi»ne dair təlimatı (VI bölmə «Hesablaş-
malar»), Azərbaycan Respublikasmın Vergi Məcəlləsinin müvafiq bendləri 
və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki( malsatan və podratçılarla hesablaşmalarda 
almmış mallar, yerinə yetirilən iş və xidmətlərin realizə edilməsi üzrə tə-
reflər arasında hüquqi və iqtisadi münasibətlərin tənzimlənmesində Azər-
baycan Respublikasınm Mülki Məcəlləsi və onun müvafiq bölmeləri esas 
ve apancı yer tutur. Bu mecellənin ayrı-ayn bölmələrində ve maddəlerin-
də alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması, mal-material qiymətlilərinin satıl-
masında satıcı təşkilatın müqavilə əsasında qəbul etdiyi öhdeliklər, yerinə 
yerinlən iş və xidmetlərin müvafıq standarta uyğun olaraq təhvil vermeləri, 
təhvil verilmiş mallann (yerine yetirilən ış və xidmətlərin) qüsurlannın 
aşkar edilməsi müddətləri və bu qüsurlann aradan qaldmlması, alınan mal-
lann (yerine yetirilən iş və xidmətlerin) dəyərinin ödənilme qaydalan ək-
sini tapmışdır. 

Malsatan və podratçüarla hesablaşmalann normativ hüquqi bazasım 
bütövlükde nəzerdən keçirsək belə qənaətə gəlmək olar ki, bu normativ 
hüquqi aktlar bir sıra prinsipial məsələləri özündə əxz etmişdir. Yəni, mal-
satoı və podratçüarla işgüzar münasibəüərin qurulması, bu münasibətierin 
realize edilməsinde təıəfiərin öhdelikləri, həmin öhdeliklər üzrə meydana 
çıxan mübahisəli məsələlərin tənzimlenməsi, malsatan və podratçılarla hesab-
laşmalarda apanlan əməliyyatlann uçota alınma prinsipləri, bu emehyyatlann 
uçot-hesabat işlərinde tam, dolğun əks etdirilməsi qaydalan şərh olunur. 
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16.3. Malsataa və podratçılar üzrə əməliyyatların audit-
yoxlamasmın məlumat mənbələri 

Malsatan və podratçılarla hesablaşmaların auditinin nəticələrinin to-
sirli olması, onların obyektiv və reallığı melumat mənbələrindən çox asıh-
dır. Məlumdur ki, malsatan və podratçılarla hesablaşmalar üzrə apanlan 
emeliyyatlar mezmunca mürəkkəb və çoxşaxəlidir. Onlann məlumat mən-
beləri də müxtəlifdir. Bu məlumat mənbələrini aşağıdakı istiqamətler üzre 
qruplaşdırmaq mümkündür: 

• malsatan ve podratçılarla hesablaşmalar üzrə əmeliyyatların apa-
nlmasına dair ilkin razılaşmalara və qəbul edilmiş öhdəlikləre dair 
məlumat mənbələri; 

• malsatan və podratçılarla əməliyyatlann qanunverici normativ 
hüquqi aktlara uyğunluğuna dair məlumat mənbeləri; 

• malsatan və podratçılarla apanlmış faktiki əməliyyatann mövcud 
vəziyyətinə daİr məlumat mənbələri; 

• malsatan ve podratçılarla hesablaşmalann herəketinə dair melu-
mat menbəleri; 

• malsatan və podratçılarla əmeliyyatlann uçota almmasının vəziy-
yeti haqqmda məlumat mənbələri; 

• malsatan və podratçılarla hesablaşmalann nəticə yekunlanmn ma-
liyyə-mühasibat hesablannda öz eksini tapmasına dair məlumat 
menbələri. 

Malsatan və podratçılara dair ilkin məlumat mənbeləri dedikde, 
müəssise ve teşkilatlarla podratçılar (malsatanlar) arasında hər hansı bir 
əməliyyata dair bağlanmış müqavilələr, protokollar, razılaşmalar və sifariş-
lərdə qeyd olunan tərəflərin öhdəliklərinə dair melumatlar başa düşülür. 
Müessisənin istehsal və maliyyə fəaliyyətinin ahəngdarhğını təmin etmek 
üçün mütəmadi olaraq mal-material qiymətlilərinin alınması, qablaşdınl-
ması, gətİrilməsi, saxlanması və onlann istehsala silinməsi prosesi həyata 
keçirilmelidir. Digər tərəfden müəssisə istehsal prosesində ahəngdarlığın 
pozulmaması üçün müəyyən istehsal (xammal və material) quraşdıncı 
avadanhqlara, ehtiyat hissəlerinə malik olmahdır. Həmçinin onlann müxte-
lif formalarda servis xidmətini təşkil etmək üçün müəssisə malsatan ve 
podratçılarla rəsmi müqavilələr bağlamalıdn-. Bu müqavilələrdə tərəflerin 
öhdəlikləri, onlar arasında münasibətlerin esas prinsipleri eks etdirilmə-
lidir. Ona görə də auditor müəssisə və teşkilatlarda yoxlama-ekspertiza 
işleri aparan zaman malsatan və podratçılarla münasibetlerin ilkin melumat 
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mənbələri kimi onlar arasında bağlanmış müqavilələr, razılaşma protokol-
lanna, sifarişlərə istinad etməlidir. Hər bir əməliyyatın hüquqi baxımdan 
qiymətlendirilmesi vacibdir. Malsatan və podratçıiarla qurulmuş əlaqəiər 
ve münasibetler qiymətləndirilən zaman hər şeydən öncə Azerbaycan 
Respublikasının müvafıq normativ hüquqi aktlanna istinad edilməlidir. Hər 
bir əməliyyatın hüquqi baxımdan qiymətləndirilməsi vacibdir. Malsatan və 
podratçılarla apanian əməliyyatlann nə dərəcədə real olmasını qiymətlən-
dümək üçün ahnan mallann qebui edilməsi, mədaxil edilməsi, saxlamnası 
və istehsaia silinmesi üzrə əməliyyatlann rəsmiləşdirilməsinə dair senəd-
lər faktiki melumat mənbəyi ola biiər. Bu melumat mənbətərinə həmçinin 
göndərilən mallara dair neqliyyat qaimələri, yerinə yetirilən iş və xıdmət-
Iərə dair təhvil-təslim aktlan da aid edilə bilər. İdareetmənin semərəlili-
yində təsərrüfatdaxili nəzarətin funksional təşkili böyük əhəmiyyete ma-
likdir. Burada malsatan və podratçılarla müqavilelərin düzgün bağlanması, 
yerinə yetirilən iş və xidmətlərin hecminin düzgün müəyyenleşdirilməsi, 
hesablamalann vaxtmda və deqiq apanlması, malsatan və podratçılann 
müvafıq tarixe qalığmm mühasibat uçotunda düzgün uçota alınmasında 
idarəediciye (menecerə) vaxtında məlumatm ötürülməsi teserrüfatdaxili 
nəzarətin terkib hissəsi hesab edilməlidir. Təsərrüfatdaxili nezarət sistemi 
her bir prosesin yekun-nəticə məlumatlanm əldə etməyə qadir olmalıdır. 
Auditor müəssise və təşkilatlarda yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman 
bir sıra tekrarlanan nöqsanlann təsdiqində dəlil-sübut kimi təserrüfatdaxili 
nəzarətin yekun nəticəlerinə də istinad edə bilər, 

Malsatan ve podratçılar üzrə eməliyyatlann ən zengin məlumatlann-
dan biri müessisə və təşkilatlarla malsatanlar (podratçıiar) arasmda hesab-
laşmalara dair uçot-hesabat məlumatlan sayılır. Belə ki, hər bir teserrüfat 
əməliyyatı baş verən zaman mühasibat uçotunda əks etdirilmelidir. 
Alınmış mallar (yerinə yetirilmiş iş və xidmetlər), onlann dəyerinin ödə-
nilməsi, bu əmeliyyatlar üzrə debitor və kreditor borclann herəkəti müha-
sibat uçotu hesablar planının 60 sayh «Malsatan və podratçılarla hesab-
laşmalar» hesabmın debet və kredetində əks olunur. 6 saylı jurnal-orderin 
məlumatlan ilə bu hesabtaşmalar üzrə müvafıq tarixe debet və kredit borc-
lannın inventarlaşdınlmasım təsdiq eden sənəd-üzləşdirmə aktlan ola bilər. 

Malsatan və podratçılarla hesablaşmalann analitik göstəriciləri müha-
sibat uçotunda hər bir müessisə ile müvafiq əlaqələre dair açılmış xüsusi 
hesabda və bu eməliyyatlara dair sintetik yekun göstəriciləri isə mühasibat 
uçotunun baş kitabmda və müessisənin 1 saylı mühasibat-maliyyə hesabatı 
sayılan balansın aktivinin III bölməsinin 200-250-ci sətirlərində, passivin II 
bölmesinin 630-710-cu sətiriərində əks olunur. 
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16.4. Malsatan və podratçılar üzrə əməliyyatlar 
auditinin metodikası 

Malsatan və podratçılarla hesablaşmalann auditinin metodikası dedik-
də, müəssisə və təşkilatlarda audit yoxlama-ekspertiza işləri apanlan za-
man malsatan və podratçılarla əməliyyatlann yoxlanmasında tətbiq olunan 
prosedur qaydalar, yoxlamada istifadə olunan metodlar, üsullar və konkret 
mexanizmlər başa düşülür. Maisatan və podratçılarla hesablaşmalar olduq-
ca müxtəlif və geniş çeşidə malik əməliyyatlan əhatə edir. Burada İstehsal 
ehtiyatları, xamma) və materiallar, avadanhqlarm alınması ilə yanaşı, yeri-
nə yetiriləcək iş və xidmətlərlə əlaqədar podratçı və subpodratçılarla he-
sablaşmalar apanlır. Bir qayda olaraq malsatan və podratçılarla hesablaş-
malann audit yoxlama-ekspertizastnda yoxlama metodu kimi seçmə üsu-
lundan istifadə edilir. Bununla yanaşı malsatan və podratçılar üzrə hesab-
laşmalara dair əməliyyatlann yoxlama-ekspertizasında auditorun tərtib et-
diyi proqram-tezisə əsasən və yaxud yoxlama-ekspertizası apanlan zaman 
yaranmış şəraitdən asılı olaraq tematik qaydada bəzi əməliyyatlann baş-
dan-başa yoxlanması üsulundan da istifadə edilə bilər. Auditor malsatan və 
podratçılarla hesablaşmalara dair əməliyyatlann ekspertizasında mükəm-
məl proqram-tezisə malik olmahdır. Bu proqram-tezis Özündə aşağıdakı bir 
sıra prinsipial məsələləri əks etməlidir: 

• malsatan və podratçılarla hesablaşmalara dair əməliyyatlann nor-
mativ hüquqı bazasınm yoxlanması və ekspertizası; 

• malsatan və podratçılarla hesablaşmalara dair əməliyyatlann audit 
yoxlama-ekspertizasımn prosedur qaydalan və metodikası; 

• malsatan ve podratçılarla hesablaşmalar üzrə uçot-hesabat işlərinin 
vəziyyəti; 

• malsatan və podratçılar üzrə əməliyyatlann audit yoxlama-eksper-
tizasının nəticelərinin yekunlaşdmlmasının prosedur qaydalan. 

Yuxanda qeyd olunan prinsipial məsələlərin həlli üçün ilk növbədə 
malsatan və podratçılar üzrə əməliyyatlarm normativ hüquqi bazasının ve-
zİyyəti və onlara əməl olunması yoxlanılaraq qiymətləndirilməlidir. Yəni 
müəssisə ilə malsatan və podratçılar arasmda bağlanmış müqavilələr, razılıq 
protokollan, sifarişlər, bu ilkin senedlər üzrə alınmış - medaxil edilmiş mal-
material qiymetliləri, yerinə yetirilən iş ve xidmətlər üzrə ödənilmiş və-
saitlər, həmçinin malsatan-podratçılarla müəssisə arasmda qəbul edilmiş 
öhdeliklər hüquqi baxımdan qiymətləndirilmelidir. Bunun üçün auditor 
tərəfinden seçme üsulu ilə ən vacib əhəmiyyət kəsb eden əmeliyyatlann 
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apanlmasına dair ilkin sənədlər - bağlanmış miiqavilələr ekspertizadan ke-
çirilməli, ontann nə dərəcədə qanunverici normativ hüquqi aktlann tələb-
lərinə uyğun otması öyrenilmelidir. Malsatan və podratçılarla hesablaşma-
lann yoxlanmasının növbəti prosedur merhələsi alman mallann kemiyyət 
və keyfiyyet baxımından standarttara uyğun olması, yerinə yetirilən iş və 
xidmətlerin həcminin düzgün müəyyənləşdirilməsi, onlann realizə olun-
masında tətbiq olunan taarif derəcələrinin uyğunluğıınun Öyrənilməsi və 
qiymətləndirilməsidir. Burada həmçinin yerinə yetirilən iş və xidmətlerin 
təhvil-teslim aktlarında yol verilmiş qanunsuzluqlann aşkarlanması ve 
qiymətiəndirilməsi kimi məsələlər də öz əksini tapmahdır. 

Malsatan və podratçılar üzrə əməliyyatlann hüquqi baxımdan qiymet-
ləndirilməsinin növbeti mərhələsi bu əməliyyatlann mühasibat uçotunda 
əks etdirilməsi və onlann yekun göstəricilərinin uçot-hesabat göstəriciləri 
ilə uyğunluğunun ekspertizasıdır. 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərində malsatan və podratçılarla hesab-
laşmalara dair əməliyyatlann yoxlanması əvvəlcedən tərtib edilmiş proqra-
ma uyğun apanlmalıdır. Burada yoxlama metodikasında alidən ibtidayiyə, 
sintetik göstəricilərdən analitik göstəricilərə, balans məlımıatlanndan mü-
hasibat registrlərinə doğru hərəkətin tətbiqi səmerəlidir. Bunun üçün yox-
lama-ekspertiza işleri apanlan zaman malsatan ve podratçılara dair əməliy-
yatlann sintetik göstəricilerini özündo əks etdirən 60 sayh «Malsatan ve 
podratçılarla hesabtaşmalaD> hesabımn müəyyən dövrə baş kitab ve balans 
məlumatlan təhlil edilməlidir. Bundan sonra uçot və hesablaşmalann ve-
ziyyəti qiymətləndirilmelidir. Yəni, 60 saylı balans hesabımn debet və kre-
dit qahqlarının təlimata uyğun olaraq açıq şəkildə apanlması, burada qar-
şılıqlı evəzlemələrin olub-olmaması, müddəti keçmiş debitor və kreditor 
borclann mövcudluğu, bütövlükde debitor və kreditor borclann ləğv edil-
mə vəziyyeti qiymətləndirilməlidir. 

Yuxanda göstərilən hallann hər hansı birində kənariaşmalar müəy-
yənləşərsə, hər bir hal üçün spesitık yanaşma tələb olunur. Məsələn, əgər 
malsatan və podratçılarla hesablaşmalarda qarşılıqlı əvəzlomələrden isti-
fadə edilmişdirsə və yaxud 60 saylı «Malsatan və podratçılarla hesablaş-
malar» hesabımn debet və kredit əməliyyatlan mühasibat uçotunun müxa-
birələşmelerinə uyğun olaraq açıq şəkildə apanlmamışdırsa, yəni, debet 
qalığı kredit qalığı ilə evəzləşdirilib ümumi yekun qalığı gösterilmişdirsə, 
bu zaman auditor alternativ formada cari dövrdə 60 saylı hesabın debet, 
kredit emeliyyatlannı təlimata uyğun işləyib, hazırlayıb sahede real debitor 
və kreditor borclannın qalıqlarmı dəqiqləşdirmelidir. Təcrübədə bir çox 
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hallarda malsatan və podratçılarla hesablaşmalar üzrə əməliyyatlann cari 
dövrə qalıqlann bxri digəri ilə əvəzləşdirildiyi üçün uzun müddət debitor 
borclan kreditor borclann hesabına gizlədilir. Belə olan halda faktiki 
alınmamış mailann dəyəri Ödənilir və bir sıra hallarda məqsədli əməliy-
yatlar apanlmaqla müxtəlif həcmli pul vəsaitləri bölüşdürülür, mənimsəmə 
şəraiti yaradüır. Auditor malsatan və podratçılarla hesablaşmalar üzrə 
əməliyyatİarda debitor və kreditor borclannın ödənİlməsinə də diqqət ye~ 
tirməlidir. Malsatan və podratçılarla hesbalaşmalar üzrə debitor və kreditor 
qalıqlann reallığmı təsdiq etmək məqsədi iiə auditorun qarşılıqlı üzləşdir-
mə aktlanndan istifadə etməsi vacibdir. Bunun üçün yoxlama-ekspertiza 
zamam uzun müddət hərəkətsİz olan debitor və kreditor borcları, ümidsiz 
və vaxtı keçmiş debet borclarmm inventarlaşdınlması apanlmalıdır. Bu 
zaman ilk növbedə onların qalıq məbləğini təsdiq etmək üçün həmin təş-
kilatlarla üzləşdirmə aparılmalı və qalıqlann tesdiqi xüsusi akt vasitəsi İlə 
rəsmiləşdirilməhdİr. Auditor malsatan ve podratçılarla hesablaşmalara dair 
debitor və kreditor borclannın ləğv edilməsi, həraçinin ümidsiz debitor 
borclannın aradan qaldırılması üçün rəhbərlik tərəfindən heyata keçirilən 
tədbirleri də nezerden keçirib qiymətləndirmelidir. 

Malsatan və podratçılarla hesablaşmalara dair emeliyyatlann yoxla-
ma-ekspertizasram növbəti mərhələsi auditor tərəfındən seçmə üsulu ilə 
cari ayda ahnmış bir neçə malra, yerinə yetirilmiş iş və xidmətin kəmiyyət 
və keyfiyyət ölçüləri üzrə nəzaret - müşahidənin apanlmasıdır. Daha doğ-
rusu, auditor bir neçə vacib əməliyyatiar üzrə alınmış mallann faktiki ola-
raq mədaxil edilmesi, silinməsi, yerinə yetirilən iş və xidmətlərin təhvil-
təslim aktlan ilə faktiki vəziyyətini üzləşdirməlidir. Bu zaman kənar şəxs-
lərin, yəni sahələr üzrə ekspert-mütəxessislerin (hüquqşunaslann, mühen-
dislərin, texnoloqların və s.) köməyindən istifadə edilə bilər. Həmin eks-
peıt-mütəxəssislərin bu və ya digər məsəlelerdə verdikleri yekun rey audi-
tor İşində əsas götürülə bilər. 

Malsatan və podratçılarla hesablaşmalann audit yoxlama-ekspertiza 
işinin ən vacİb məqamlanndan biri de bu sahədə əraəliyyatlann mühasibat 
uçotunda düzgün və təhrifsiz eks etdirilməsidir. 

Malsatan və podratçüarla hesablaşmalara dair əməliyyatlann müha-
sıbat uçotunda düzgün eks etdirilməsinin audit yoxlaması bir neçə istiqa-
mətdə apanla bilər. Auditor malsatan ve podratçılarla hesablaşmalarda 
ümidsiz debitor borclannın silinməsi, yüklənmiş və resmileşdirilmemiş 
mallar üzre əməliyyatlar, veksellər üzrə hesablaşmalar, kommersiya kredit-
ləri üzrə aparüan əməliyyatlar, İddialar üzrə apanlan ödemelər, malsatan 
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ve podratçılarla hesablaşmalarda dəyəri xarici valyuta ilə ödəııilmiş mal-
ların milli valyuta ilə məzənnə fərqləri, göndərilən malların əlavə deyər 
vergisi üzrə hesablaşmaların vəziyyəti, malsatan və podratçılarla hesablaş-
malarda müvafiq vergi ödəmələrinə dair əməliyyatlann ekspertizasını 
aparmalıdır. Burada ümidsiz debitor borclarının silinməsinin audit yoxla-
masmda rəsmi sənədlərin araşdınlması ve silinmiş məbləğin mühasibat 
uçotunun balans hesablan arasmda düzgün müxabirələşmələrin verilmesi 
nəzərden keçirilməlidir. Əgər müəssisə ümidsiz debitor borclarmı 60 saylı 
«Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabmdan silirsə, bu zaman 
onun hansı səbebdən yaranmasından asılı olaraq müxtəlif mühasİbat yazı-
lışlan apanla bilər. Məsələn, əgər verilmiş avanslar üzrə ümidsiz borc 
əməlo gəlmişdirsə, bu zaman 63 sayh «İddialar üzrə hesablaşmalar» hesabı 
ilə müxabireleşməsi və yaxud müddəti keçmiş və almması müəyyən 
səbəblər üzündən həlelik mümkün olmayan debitor borclarmın 007 saylı 
«Zərərə silinmiş ümidsiz debitor borcları» adlı balansarxası hesabda düz-
gün uçota ahnması yoxlanılmalıdır. Yüklənmiş və rəsmiləşdirilməmiş mal-
lar da malsatan və podratçılarla hesablaşmaların tərkib hissəsi hesab olu-
nur. Belə ki, bir çox hallarda alınmış mallar, yerinə yetirilən iş ve xid-
mətlər sifarişçiyə üçüncü şəxs-vasitəçi tərəfındən təhvil verilir. Lakin bele 
halda yerinə yetirilən iş və xidmətlərin, alınmış mallann kəmiyyət ve 
keyfiyyət ölçülərine dair təsdiqedici esas sənədlər müəyyən müddetden 
sonra eldə edilə bilər. Bu zaman audit yoxlama-ekspertizasında deqiq 
melumatı 60 saylı «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabmın 
analitik və sintetik hesablarmdan elde etmək mümkündür. Daha doğrusu, 
faktiki təhvil verilmiş, lakin tam axıra qodər sənədləşdirilməmiş iş və xid-
mətlərin uçotu 60 saylı «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalan> hesabı-
nın tərkibində apanhr. Lakin verilmiş sifarişlər üzrə əwəlcədən ödəmelər 
61 saylı «Verilmiş avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabında uçota almır. 
Auditor bu iki formada olan hesablaşmalann mühasibat uçotunda düzgün, 
təhrifsiz qeydə alınmasım ekspertiza etməli, müvafiq rəy və təklifıni bildir-
məlidir. Veksellər üzrə əməliyyatlar da 60 saylı «Malsatan və podratçılarla 
hesablaşmalan> hesabında öz eksini tapmalıdır. Bir çox yerinə yetirilen iş 
və xidmetlərin dəyərinin ödenilməsi müəyyən maliyyə çətinliyi üzündən 
baş tutmadığı üçün müəssisə kommersiya bankı vasitəsilə müvafıq təminat 
sənədi kimi veksel təqdim edir. Vekseldə göstərümiş müddət üzre almmış 
malın, yerinə yetirilən iş və xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi bir sıra for-
malarda apanla bilər. Bu formalardan biri de kommersiya kreditinin rəsmı-
ləşdirilmesidir. Belə ki, veksel vasitəsilə qoyulmuş müddət erzinde daxil 
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olunmuş mallann, yerinə yetirilən iş və xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi 
raümkün olmazsa, bu zaman müqavilə əsasında kommersiya krediti ros-
miləşdİrilə bilər. Auditor kommersiya kreditinin düzgün rəsmiləşdirilməsi 
vo kommersiya kreditinin faizinin müəyyən heddə olmasını müəyyen-
ləşdirmelidir. 

Malsatan və podratçılaria hesablaşmalar üzre eməliyyatlarda bir sıra 
obyektiv ve subyektiv səbəblərdən kenarlaşmalar ola biler. Əgər göndə-
rilən mallar, yerinə yetirilən iş və xidmətler kəmiyyət və keyfiyyet baxı-
mından standarta uyğun olmazsa ve ya faktiki nezerde tutulduğundan fərqli 
(az və ya çox) olarsa, bu zaman sifarişçi ilə malsatan və podratçı təşkilatlar 
arasında müeyyən iddialar meydana çıxa bilər. Belə iddialar üzrə hesab-
laşmalar 63 saylı «İddİalar üzre hesablaşmalar» adh balans hesabında apan-
hr. Nezərə almaq lazımdır ki, iddialar üzre hesablaşmalar müxtəlif olduğu 
üçün onlann 63 saylı hesabın tərkibində analitik uçotu olmalıdır. İddialar 
Azərbaycan Respublikasmın Mülki Mecəllesinin XVIII feslinde nəzerdə 
tutulmuş prinsiplərə əsasən hell edilir. Auditor yoxlama-ekspertiza işi 
aparan zaman malsatan və podratçılarla hesablaşmalarda qarşılıqlı öhdelik-
lərində meydana çıxmış bu və ya digər iddialanm müessisənin (təşkilatra) 
rehberliyinin həyata keçİrdİyi tedbirlerin neticeleri haqqmda öz rey və tek-
liflərini verməlidir. Bir çox hallarda malsatan ve podratçılar üzre eraeliy-
yatlar xarici valyuta ile həyata keçirilir. Bir qayda olaraq xarici valyuta ile 
heyata keçirilen hesablaşmalar mühasibat uçotu haqqında Azerbaycan Res-
publikasının Qanununun müvafiq maddesinə uyğun olaraq apanlmalıdn'. 
Bu zaman təserrüfat əmeliyyatı keçirilən tarixdə Azerbaycan Respublika-
sının Milli Bankmın valyuta məzennəsi esas götürülür, Auditor müəssisə 
ve teşkilatlarda apanlmış valyuta eməliyyatlannın müvafiq tarixə məzen-
nəsini deqiqləşdirməlidir. Bundan sonra xarici valyuta ile apanlmış 
əraeliyyatm mühasibat uçotunda düzgün eks etdirilmesini yoxlamaq üçün 
gömrük orqanlanndan keçirilmiş mal-material qiymətliləri üzre beyanna-
meləri, ödenilmiş rüsum dəyərlərini, bank köçürraelerini həmin dövre olan 
milli valyuta məzənnesİ İle üzləşdirmeli və müvafiq fərqleri müeyyən-
leşdirməlidir. Əgər ödəniş dövründə milli valyuta ilə xarici valyuta məzən-
nesi arasrada ferqler meydana çıxarsa, bu ferqlər müəssisənin apardığı uçot 
siyasetindən asılı olaraq 80 saylı «Menfeet və zerər» və ya 83 sayh «GeIə-
cek dövrün gehrleri» hesabı ile bağlanmahdır. 

Malsatan və podratçılarla hesablaşmalann auditinde almmış mallar, 
yerinə yetirilən iş və xidmetlərin dəyərinin ödenilmesinde elave deyer 
vergisi əməliyyatı da diqqet merkezinde saxlamlmalıdır. Təcrübəde bir 
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çox haliarda alınmış mallar, yerİnə yetirilmiş iş və xidmətlerin dəyəri ödə-
nilən zaman əlavə dəyər vergisi ümumi məbləğin içərisinde göstərilİr və 
bəzən belə qəbul edilir ki, hesablaşma aparılan zaman əlavə deyer vergisi 
hesablaşmada nəzərde tutulmamışdır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 
alınmış mallar və yerinə yetirilən iş ve xidmətlərin dəyori mühasibatlıqda 
uçota alınırsa, bu zaman faktiki məbləğ üzrə istehlakçının hesabına əlavə 
dəyər vergisi hesablanmalıdır. Əgər alınmış mallar, yerinə yetirilən iş və 
xidmətlərin ödənilməsi üçün təqdim olunmuş hesab-fakturalarda ödənilə-
cək dəyərə müvafıq olaraq əlavə dəyer vergisi hesablanmamışdırsa, audi-
tor hemin meseləni dəqiqləşdirməli və qiymətləndirilməlidir. Belə ki, 
Azərbaycan Respublikasmın Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bir sıra hu-
manitar xarakterli fəaliyyət növləri, fondlar və qeyri-hökümət teşkilatlan-
nın fəaliyyəti kommersiya fəaliyyətı daşımadığı üçün əlave dəyər vergi-
sindən azad edilir. Ona gore de auditor bu tipli əməliyyatlann qanunverici 
normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq aparılmasını ekspertizadan keçirme-
lidir. 

16.5. Malsatan və podratçılarla hesablaşmaların audit yoxlama 
nəticələrinin yekunlaşdınlması 

Malsatan ve podratçılarla hesablaşmalann audit nəticələrinin yekun-
laşdınlması bu sahədə yoxlama-ekspertiza işlərinin yekun mərheləsi sayı-
lır. Bu mərhələdə yoxlama-ekspertiza nəticəsində auditor tərəfınden 
müəyyənleşdirilmiş kənarlaşmalar, nöqsanlar, çatışmamazlıqlar, qanun po-
zuntuları, menimsəmə və sair bu kimi hallar rəsmiləşdirilir və müvafiq 
təkliflər hazırlanır. Hər bir sahədə olduğu kimi, malsatan ve podratçılarla 
besablaşmalara dair yoxlama-yekun nəticəlerinin rəsmileşdirilməsi ümumi 
prinsiplərlə yanaşı, spesifik yanaşmalar da teleb edir. Digər tərəfdən, mal-
satan ve podratçılarla hesablaşmalar üzrə əməliyyatlann audit yoxlama-
ekspertizasının səmərəliliyi, bilavasitə yoxlama nəticəsində müəyyən edil-
miş kənarlaşmalann, çatışmamazlıqların daha dolğnn, daha əsaslı, məntiqli 
rəsmiləşdirilməsindən çox asıhdır. Ona görə də apanlan yoxlama-eksper-
tiza işlərinin nəticelerinin rəsmiləşdirilməsi formal xarakter daşımamalıdtr. 
Bir qayda olaraq yoxlama-ekspertiza işinin rəsmiləşdirilməsində bu sahədə 
yol verilmiş daha ciddı qanun pozuntuları, çatışmamazlıqlar ve kənarlaş-
malar ön plana çəkilməlidir. Burada ardıcılhq prinsipi də gozlənilmelidir, 
Aşkarlanmış nöqsanlann, qanun pozuntulannın əlaqəli şəkildə son nəti-
cəyə təsir dərəcələri şərh edilməlidir. Məsələn, malsatan və podratçılaria 
hesablaşmalarda debitor və kreditor qalıqlarınm reallığı şərh edilən zaman, 



268 ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ. TƏSƏRRÜFAT- MALİYYƏ ƏMƏLİYYATLARİ 
AUDİTİNİN METODİKASI 

bu sahədə aşkarlanmış hərəkətsiz debitor borclan və onlann realhğı, yaran-
ma səbəbləri və ləğvinə dair görülmüş tədbirtər konkret olaraq qeyd edil-
məlidir. Əgər bu prosesdə auditorda şübhə doğuran səbəblər yoxdursa, 
debitor və kreditor borclannm reallığmı təsdiq etmək üçün qarşıhqlı üzləş-
dirmə aktlannm nəticələrinə istinad edilə bilər, Malsatan və podratçılara 
dair debitor və kreditor borclannın vəziyyəti şərh edilən zaman, burada 
vaxtı keçmiş və ümidsiz debitor borclannın şərhinə xüsusi yer ayırmaq la-
zımdır. Çünki, təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda nə vaxtsa bu və ya digər 
yolla menimsənitmiş vəsait mühasibat yazılışı ilə müxtəlif debitor və kre-
ditor borclannın ünvamna yazılmaqla qəsdən onun ödənilməsi yubadıtn:, 
raüddoti keçdikdən sonra isə sadecə olaraq saxta sənedləşmə nəticəsinde 
formal olaraq müəssisənin menfeət ve zererlər hesabına silinir. Belə halda 
iddia müddəti keçmiş və ümidsiz debitor borclannın sethi yoxlanması, 
ekspertiza edilməsi böyük həcmli vesaitlərin mənimsenilməsinin üstünü 
aça bilrair. Auditor müəssisənin mənfeət və zərərlərinə silinmiş və iddia 
müddeti keçmiş hər bir debitor ve kreditor borclan üçün daha ciddi, esash, 
mentiqli rəy verməlidir. Debitor və kreditorlarla hesablaşmalara dair audit 
yoxlama-ekspertiza işlerinin neticeleri rəsmiləşdirilən zaman cari eməlİy-
yatlann da auditor şerhi vacib amildir. Burada Öhdeliklərin yerinə yetiril-
mesi veziyyeti, alınmış mal-material qiymətlileri, yerinə yetirilən iş ve 
xidmətlerin deyerinin ödənilmesi və digər hesablaşmalarda yol verilmiş 
nöqsanlar, çatışraamazlıqlar, qanun pozuntulannın töretdiyi neticələr şerh 
edilməlidir. Belə ki, bir sıra hatlarda bağlanraış raüqavİIeyə esasen yerinə 
yetirilən iş ve xidmətlərin dəyəri vaxtında ödənilmədikde, əks tərəfin döv-
lət qarşısrada qebul etdiyi öhdelikler yerinə yetirilmir. Bunun baş verme-
mesi üçün cari əməliyyatlann tamamlanması məqsədilə banklardan götü-
rülən kredit və ssudalar üzrə ödənilən faizlər, dövlət öhdelikleri üzre büd-
ceye ödenilecək vergilerin gecikdirilmesine görə penyalar, sanksiyalar ve 
cerimeler konkret olaraq əlaqelendirilmeli və şərh edilmehdir. Təbii ki, 
audit yoxlama-ekspertizasında belə yanaşma ümumi yoxlama işinin səmə-
rəliliyini də yüksəldir. 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərində malsatan və podratçıtarla hesab-
laşmalara dair əmətiyyatlarda ciddi qanun pozuntusu yaxud, menimseme 
haltan aşkar edilərsə, auditor qanunverici normativ hüquqi aktlarda nəzer-
de tutulduğu kimi, bu barədə müvafiq hüquq-mühafizə orqanına rəsrai mə-
lumat vermətidir. Auditor hemin sahənin tematik qaydada başdan-başa se-
nedli yoxlanmasını temin etməli ve lazım gələrsə, etave ekspert-mütexes-
sis rəyindən istifadə etməlidir. Malsatan və podratçılarla hesablaşmalara 
dair tematik yoxlama-ekspertiza işlerinin nəticəsi aynca yekun arayışı ile 
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resmiləşdirilməlidir. Malsataıı və podratçıiarla hesablaşmaiarda tematik 
yoxlama əməliyyatları vo oniann rəsmiləşditrüməsi xüsusi bir sahedir. 
Çünki, müəssisəler (təşkilatlar) bir çox malsatan və podratçılarla təsərrüfat 
əməliyyatlan apara bilər. Eynİ zamanda hər bir malsatan ve podratçıiarla 
da çoxşaxəli təsərrüfat əməliyyatlan apanla bilər. Ümumi yoxlama-yekun 
arayışında qanşıqhğa, təkrarçılığa yol verməmək üçün malsatan və podrat-
çılarla hesablaşmalara dair əməliyyatlarda mənimsəmə faktı və digər ne-
qativ hallar aşkar edilərsə, əgər bu bir istiqamətlidirsə, həmin zaman müt-
İəq tematik yoxlamaya üstünlük verilməlidir. Tematik yoxlamanın nəticə-
lərinin yekunlaşdınlmasında sadəlik və xüsusilik ondan ibarətdir ki, burada 
yalnız mənimsəmə halına ayrıca, qısa və konkret arayış tərtib olunur. Te-
matik yoxlamaları daha məzmunlu etmək üçün malsatan ve podratçılarla 
hesablaşmalara dair qarşıhqlı münasibetlərin üzləşdirme aktınm olması da 
vacibdİr. Audit yoxlama-ekspertiza işlərində malsatan və podratçılarla he-
sablaşmalara dair uçot-hesabat işlərinin vəziyyətinin şərhi də mütleqdir. 
Təcrübədə bir çox hallarda uçot-hesabat işlərinin lazımi səvİyyədə olma-
ması, mühasibatlığın həddindən artıq tecrübəliliyi və yaxud tecrübesizlİyi, 
məqsedlİ ve yaxud məqsədsiz təhriflorlə nəticələnir. Qəsden ve ya səhvən 
mühasibat yazılışlanmn tərtibatı bir sıra mühasibat sənədlərində, o cüm-
lədən mal-material alnması üçün etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsində yol 
verilmiş ciddi nöqsanlar malsatan və podratçılarla əməliyyatlarda menim-
səmə ilə nəticələnir. Ona görə də audit yoxlama-yekun arayışında mal-
material qiymətlilərinin ahnmasına dair etibarnamələrin düzgün doldurul-
ması, onlann qeydiyyat kitabında ardıcıl rəsmiləşdirüməsi etibarnəmələrin 
hərəkəti haqqındada yekun nəticə qeydləri edilmelidir. Bəzən mal-material 
qiymətlilərinin alınması köhnə və ya ləğv edilmiş etibaraameler üzrə də 
apanlır. Belə əməliyyatiarın böyük ekseriyyəti mənimsəmə ilə nəticəlenir, 
Bu kimi hallann olub-olmaması haqqında audit yoxlama-yekun arayışında 
qeydlər edilməlidir. Audit yoxlama-ekspertiza işləri aparüan zaman müəs-
sisənin uçot siyasətinin düzgün qurulması, malsatan və podratçılarla hesab-
laşmalara dair analitik uçotun qurulması və uçotun tətbiqi formalan qiy-
mətləndirilməlidir, Malsatan ve podratçılarla hesablaşmalann yekun neti-
cələri belə ardıcıllıqla rəsmiləşdirildikdən sonra yoxlama nəticəsində 
müəyyənləşdirilmiş xırda nöqsanlar, ciddi əhəmiyyət daşımayan pozun-
tular teyinatına, məzmununa, tesir derecələrinə görə qruplaşdınlmalı və 
yekun arayışmda onlar haqqında qısaca şərh verilməlidir. Əger bu kimi 
noqsanlar mütəmadi olaraq təkrarlanırsa, belə halda xüsusi registr tərtib 
edilməkle, təsərrüfatdaxili nəzaretin yekun nəticələrinə istinad edilməli və 
müvafiq rəy formalaşdmlmalıdır. 



270 ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ. TƏSƏRRÜFAT- MALİYYƏ ƏMƏLİYYATLARİ 
AUDİTİNİN METODİKASI 

XVIIFƏSİL. BÜDCƏ VƏ BÜDCƏDƏNKƏNAR FONDLAR 
ÜZRƏ HESABLAŞMALARIN AUDİTİ 

17.1. Büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalar auditinin 
məqsəd və vəzifələrı 

Her bir ölkənin iqtisadi qüdrəti və müdafiə potensiah büdceye ve ona 
berabər tutulan fondlara toplanan vəsaitlərin həcmi ile ölçülür. Büdcə döv-
lətin əsas maliyyə sütumıdur. Büdcənin əsasını vergiler ve ayırmalar təşkil 
edir. Vergiler iki növde olur: könüllü ve məcburi vergilər, Ölkə ərazisinde 
yaşayan və fəaliyyet gösterən her bir fiziki və hüquqi şəxs əldə etdiyi 
gelirlərdən və mənfəətden məcburi qaydada dövlət büdcəsinə vergi ver-
məUdir, Bu, fiziki ve hüquqi şəxslər qarşısında dövlət tərofinden qoyulmuş 
bir öhdəlikdir. Bu öhdəlikdən boyun qaçıran fıziki ve hüquqİ şəxsler 
yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi dövlətin qanunları ile məsuliyyet daşıyır. 
Vergilərin alınmasında məqsed bir sıra dövlət əhəmiyyətli mesələlərin 
hellidir, Daha doğrusu, dövlət strukturunun saxlanması, onun inkişaf etmə-
si, əhalinin sosial təminatımn yaradılması, ölkede dövlətçiliyin, İctimai 
asayişin qorunması və sair bu kimi prinsipial mesələlərin həllİnde büdce 
vəsaitinin vergilər vasitəsile toplanması vacibdir. Siyasi ve iqtisadi struk-
turundan asıh olaraq müxtəlif cemİyyetlerde, müxtelif dövletlerde vergi-
lərin növleri ve hecmleri müxtelifdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu dərəcələr 
ve normalar, qanunverici ve normativ hüquqi aktlarla tenzimlənir. Azer-
baycan Respublikasında da vergiler ve onlann növləri, dərəceleri Azərbay-
can Respublikasının Vergi Mecelləsi ile tenzimlənir, ölkədə sosial müda-
fie ve sosial təminatr liberallaşdırmaq məqsədi ilə büdcə Ödəmeleri ile ya-
naşı, büdcedənkenar fondlar da formalaşduıhr. Bu fondlara ayırmalar İcÖ-
nüllü ve məcburi xarakter daşıyır. Dövlət sosial müdafıə ehemiyyətli fond-
lar üzre ayıımalar məcburidir və onlar büdcəyə edilen ayırmalara beraber 
tutulur. Vergi yükünü yumşaltmaq üçün bir çox dövletlərdə müxtəlif xey-
riyye fondlanndan hevesləndirmə məqsedi ilə istifade edilir. Bu fondlara 
aynlan vəsaitlər könüllü xarakter daşısa da, onlar məcburi ödemelərin 
terkibindən güzeşt qaydası İlə tam və ya qismen çıxılır. Ona gorə de audit 
yoxlama-ekspertiza işlərində büdce və büdcedənkənar fondlara edilmiş 
ayırmalar üzre vəsaitlerin toplanılması seviyyəsinin qiymətləndirilmesi 
mühüm əhemiyyet kesb edir. Bununla elaqədar olaraq audit yoxlama-eks-
pertizası qarşısında müvafıq məqsəd və vəzifəler durmalıdır. 

Büdcə ve büdcedenkenar fondlar üzre hesablaşmalar auditinin məq-
sed ve vezifəleri dedikde, müəssise və təşkilatlarm dövlət büdcəsi və 
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büdcedenkənar fondlar üzre qebul edilmiş öhdeliklerin yerine yetirilməsi 
veziyyətini öyrənmek, bu sahede yol verilmiş çatışmamazlıqlar, nöqsanlar 
və normativ hüquqi aktların tələblerinə uyğun olmayan eməliyyatlan aş-
karlayıb qiymətləndirmekden ibarətdir. Büdcə və büdcedeııkənar fondlarla 
hesablaşmaların terkibine dövlət büdcəsi ilə hesablaşmalar, sosial sığorta 
ve təminat üzrə hesablaşmalar, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondu, Azerbaycan Respublikası Əmek və Əhalinin Sosial Müda-
fiesi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Əhalinin Məşğulluğuna Kömək 
Fondu, Azərbaycan Respublikası Əlillərinin Sosial Müdafıə Fondu və di-
gər könüllü sığorta təşkilatlan ile hesablaşmalar daxildir. Audit yoxlama-
ekspertizası zamam büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalara dair 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ön piana çəkilməlidir. Hər bir hal üçün audi-
tordan spesifık yanaşma teleb olunur. Çünki, büdcə və büdcedənkənar fond-
larla hesablaşmaların təyinatı, istiqamətləri müxtəlifdir. Məselən, təkce 
büdcə ilə hesablaşmaiarda 9 növ vergi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilmesi 
xarakterizə olunmaldır. Həmin vergi Öhdəlikləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

• fiziki şəxslerdən gelir vergisi; 
• hüquqi şəxslerin mənfəet vergisi; 
• əlavə dəyər vergisi; 
• aksizlər; 
• hüquqi şəxslerin əmlak vergisi; 
• hüquqi şəxslərin torpaq vergisi; 
• tranzit yol vergisi; 
• mədən vergisi; 
• sadələşdirilmiş vergi. 

Müəssisə ve təşkilatlarda yuxarıda qeyd olunan hər bir vergi növü üz-
re Öhdeliklerin yerinə yetirilməsinin uçota alınması üçün aynca subhesab 
açılmalıdır. Bu vergi növlərinin məzmun və istiqaməti müxtəlif olduğuna 
görə hər bir vergi öhdəliyinə audit qiymətinin verilmesİ spesifik yanaşma 
tələb edir. Vergilerin vaxtında və tam şəkilde ödenİIməsini qiymətləndir-
mek üçün auditor müxtəlif metod və üsullardan ıstifadə etməlidir, Büdcə 
və büdcədenkənar fondlarla hesablaşmalann audit yoxlama-ekspertizasında 
bütün qeyd olunanlarla yanaşı, bir sıra prinsipial məsələlərin audit qiymət-
ləndirilməsi de vacib ehemiyyət kəsb edir. Daha doğrusu, auditor müəssise 
ve teşkİlatların büdcə qarşısında vergi növləri üzrə öhdəliklerinin yerinə 
yetirilməsində qanunverici və normativ hüquqi aktların tələblərinin qorun-
masının səviyyəsinə diqqət yetirməlidir. Büdce ilə hesablaşmalann uçotunun 
vaxtmda və düzgün apanlması, vergi beyannaməlerinin vaxtinda və düz-
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gün doldurulub təhvil verilməsi də bu tip əməliyyatlann terkıb hissəsi 
sayılır. Büdcə ilə hesablaşmalarda yol verilmiş qanunsuzluqlar, çatışma-
mazlıqlar ve nöqsanlann aşkar edilib aradan qaldınlması kimi tedbirlerin 
işlənib hazırlanması da auditonux qarşısında duran vezifələrden biri hesab 
edilir. 

Audit yoxlama-ekspertiza işlerində büdcə ilə hesablaşmalarla yanaşı, 
büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalann qiymətləndirilməsi də vacibdir. 
Çünki, əhalinin bir sıra kateqoriyalanmn sosial müdafiesi vo maddi durumu 
hemin fondlann vesaitinin formalaşması yolu ilə apanlır. Büdcədənkənar 
fondlar içerisinde diqqeti celb eden esas fondlardan biri de Azerbaycan 
Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondudur. Bu fondun esas məqsedi 
dövletin sosial müdafiə siyasətini icra etmekden ibaretdir, Azərbaycan 
Respublikasının normativ hüquqi aktlannın müvafiq bendlərinde nəzerde 
tutulduğu kimi, müessisə və təşkilatlarda hesablanmış əmək haqqının 22 
faizi hecmində bu fonda köçürmelər edilir. Dövlət Sosial Müdafie Fondu 
ilə apanlan hesablaşmalar 69 saylı «Sosial sığorta və təminat üzre hesab-
laşmalar» hesabında ve onun müvafıq subhesablannda eks etdirilir. Sosial 
Sığorta Fondu ile hesablaşmalar büdcəye ödəməlere beraber tutulur. Qüv-
vede olan qanunvericİ ve normativ hüquqi aktlara görə hazırki şəraitdə 
Sosial Sığorta Fondunun vesaitleri yalnız həmin fondun ali icraedici ve 
yerli təşkilatlan tərəfınden xərclene biler. Büdcedenkenar fondlar, o cüm-
leden Dövlet Sosial Sığorta Fondu ile hesablaşmalann ekspertizasım heya-
ta keçiren auditor qarşısında bir sıra vəzifələr durur. Audit yoxlamasında 
büdcədenkənar fondlarla, o cümledən Dövlet Sosial Müdafıe Fondu ile he-
sablaşmalann düzgün apanlması, bu fonda hesablanmış və ödənilmiş və-
saitlerin vaxtnda və düzgün uçota alınması, DÖvlət Sosial Müdafie Fondu-
na hesablanan vəsaitlərin qanunvericilik baxımından düzgünlüyü bu fondla 
hesablaşmalara dair maliyyə və statistik hesabatlannın vaxtında, düzgün 
təıtibi ekspertiza edilib qiymətləndirihnelidir. 

17.2. Büdce ve büdcədənkənar fondlar üzre ödemelerin 
normativ hüquqi bazası 

Büdcə və büdcedenkənar fondlar üzrə hesablaşmalann normativ hüquqi 
bazasma aıddir: bu sahedə qüwede olan Azəıbaycan Respublikasınm qanun-
verici və normativ hüquqi aktlan, o cümleden Azerbaycan Respublikası Milli 
Meclisinin qanun ve qərarlan, Azərbaycan Respublikası Prezİdentinin fərman 
ve seıencamlan, Azerbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin qerar ve se-
rəncamlan, Azerbaycan Respublikası Maliyye Nazirliyinin, Vergilər Nazir-
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liyinin əsasnamələri, müvafıq təlimatLan, Əmək və Əhalinin Sosial Müda-
fiəsi Nazirliyinin müvafiq təiimatlan, Azərbaycan Respublikası Dövlət So-
sial Müdafıə Fondunun, ƏliUərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsİnin müvafiq 
təlimatlan və digər normativ hüquqi sənədlər. Hazırda büdcə və büdcə-
dənkənar vəsaitlərin toplanması və onların istifadəsinin tənzimlənməsinə 
dair 100-ə yaxın normativ hüquqi sənəd mövcuddur. Təbii ki, məqsəd bu 
sahədə qüwədə olan bütün normativ hüquqi aktlan şərh etmək deyil, sadə-
cə olaraq büdcə və büdcədənkənar vəsaitlərin toplanması və onun istifadə-
sini tənzimləyən qanunverici və normativ hüquqi aktlann təsnifatmı ver-
məkdir. Büdcə və büdcədənkənar vəsaitlərin toplanması və xerclənməsini 
tənzimləyən normativ hüquqi aktlan aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək müm-
kündür: 

Azərbaycan Respublikasının 2002-ci ildə qəbul etdiyi «Büdcə sistemi 
haqqında» Qanunu, cari ülərdə qebul etdiyi «Dövlət büdcəsi haqqında» 
Qanunu, Azərbaycan Respublikası DÖvIət Sosial Müdafıə Fondunun cari il 
büdcəsi haqqında Qanunu, «Dövlət Sosial Sığorta Sistemində ferdi uçot 
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, «Vergi məcəlləsi haq-
qında» Azərbaycan Respublİkasının Qanunu. 

«Büdcə və büdcedənkənar fondlann vəsaitlərinin toplanması və isti-
fadəsi» haqqında Azərbaycan Respublikasmın qanımlannın tetbiqinə dair 
Azerbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fermanlan mövcuddur: 
«Dövlət büdcesinin istifadesi» haqqında Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin fermanlan, «DövIət büdcəsi vəsaitlərinin istifadesine nezarət» 
haqqında Azərbaycan Respublücası Prezidentinin fermanlan ve sərən-
camlan. 

Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin də bu istiqametde 
müvafiq qərar ve serəncamlan vardır, Lakin yuxanda qeyd etdiyimiz baş-
lıca normativ senedlərlə yanaşı, büdcə ve büdcedənkənar fondlann vesait-
lərinin toplanması və istifade edilməsi ilə əlaqədar bir sıra məsələlərin 
tənzimlenməsində ayn-ayn nazirliklərin əsasnamələri, təlimatlan da vacib 
rol oynayır. 

Büdcə vəsaitlərinin toplanmasını tənzimləyən əsas normativ hüquqi 
sənədlərdən biri Azərbaycan Respublikasının qüwədə olan Vergi Məcel-
lesidir. Azərbaycan Respublikasımn Vergi Mecəllesine esasən Respubli-
kamızda 9 növ vergi mənbeyi vardır. Onların hesablanması, ödənilmesi və 
müvafıq beyannamələrin tərtibi, təqdimi qaydalan Vergi Nazirliyi tərəfin-
dən hazırlanmış telimatlara uyğun apanlır. 

Büdcə və büdcədenkenar fondlara dair vəsaitlerin toplanması və isti-
fadə edilməsi, digər məsələlərin tenzimlənməsi ayn-ayn nazirlik və baş 
idarelərin müvafiq təlimatlarına uyğun apanlmalıdır. 
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17.3. Büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmaiar auditinin 
məlumat mənbələri 

Büdcə və büdcədənkənar fondlar üzrə hesablaşmalar auditinin səmə-
rəli və nəticəli apanlmasmda lazımi və dolğun məlunıatlann əldə edilməsi 
vacib əhəmiyyət kəsb edır. Çünkı, büdcə və büdcədənkənar fondlar üzrə 
hesablaşmalar müossisənin tosərrüfat-maliyyə əməliyyatlannın əhəmiyyət-
li bir hissəsini təşkil etməklə yanaşı, gəlir və mənfəətin bölüşdürülməsində 
birbaşa iştirak edir. Ona görə də büdcə qarşısında öhdəliklərin yerinə yeti-
rilməsi, fondlara müvafıq ayırmaların apanlması və bu hesablaşmalann 
dəqiq uçota alınmasma dair əsash məlumatlann otması mütloqdir. Büdcə 
və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalara dair lazımı məlumatları müx-
təlif mənbələrdən əldə etmək mümkündür. Bu mənbələri məzmununa, 
istiqamətinə, xarakterinə və təyinatına görə qruplaşdırmaq olar, Büdcə və 
büdcədonkənar fondlarla hesablaşmalann normativ hüquqi bazasını xarak-
terizə edən məlumatları əsas etibarı ilə qanunverici normativ aktlardan, o 
cümlədən Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi, Azərbaycan Respub-
likası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında 31 avqust 2002-ci il tarixdə 
təsdiq edilmiş əsasnaməsi, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafıə NazirUyi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və 
digər sahə nazirliklərinin (baş idarələrin) təlimat və tövsiyyələrindən əldə 
etmək mümkündür. Bu normativ hüquqi bazalarda, həmçinİn büdcə və 
büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalarda tərəflərin öhdəliklərinə, onlann 
hüquq və vəzifələrinə dair lazımi məlumatlar oldə etmək mümkündür. 
Audit yoxlama-ekspertİza işlərində büdcə və büdcədənkənar fondlarla 
hesablaşmalara dair analitik məlumatlan isə müxtəlİf mənbələrdən əldə 
etmək mümkündür. Büdcə ilə 9 nov vergİ üzrə hesablaşmanın hər biri üçün 
fərqli məlumat mənbələri raövcuddur. Daha doğrusu, fiziki şəxslərdən 
gəlir vergisinin düzgün və qanuni tutularaq ödənilməsi haqqında məlu-
raatlan vergi taariflərinə əsasən, əmək haqqınra hesablanıb ödənilməsinə 
dair məlumatlan əmək haqqı cədvəllərindən əldə etmək mümkün olduğu 
halda, hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisini Azərbaycan Respublikası Ver-
gilər Nazirliyinin 30 dekabr 2005-ci il tarixlİ 363 saylı emri ilə təsdiq 
edilmiş «Mənfəət vergisi» haqqında bəyannameden və ona əlavə olaraq 
1, 2, 3 saylı əlavələrdən əldə etmək mümkündür. İstehsal olunmuş məhsu-
lun (yerinə yetirilən iş və xidmətlərin) satışı üzrə eldə edilən gəlirlərdən 
əlavə dəyer vergisinin düzgün hesablamb ödənilməsini ekspertiza etmek 
üçün Azərbaycan Respublikası Vergiler Nazirliyinin 30 dekabr 2005-ci il ta-
rixinde F-363 saylı əmri ilə tesdiq etdiyi beyatraaraə formasından ve elave 
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dəyər vergisintn növlərinin dolğun xarakterini Özündə əks etdirən 8 forma-
dan ibarət elavelərdən İstifadə etmək olar. Büdceye ödənilmiş aksiz vergi-
leri, hüquqi şəxslerdən emlak vergisi, torpaq vergisi, tranzit yol vergisi, 
mədən vergisi ve sadəleşdirilmiş vergilərə dair hesablanıb ödənilmiş məb-
ləğlerin ekspertizası üçün müvafıq melumatlan eynİ qaydada Azerbaycan 
Respublikası Vergilər Nazirliyinin 30 dekabr 2005-ci il tarixii 363 saylı 
emri ile tesdİq ediimiş xüsusi formalar üzrə beyannameiərdən eldə etmək 
mümkündür. Audit yoxlam-ekspertiza işlərində bu məlumatlarla yanaşı, 
mühasibat uçotumm sintetik ve analitik uçot melumatlanndan da istifade 
edilmesi vacibdir. Büdcə ilə hesablaşmalara dair uçot ve hesabat melumat-
lannı «Büdcə ilə hesablaşmalan> adlı 68 saylı hesabın debet ve kreditinden, 
müəssisənin 1 saylı illik hesabati olan balansm aktivinin 3-cü bölmesinin 
230-cu setri, passivinin 2-ci bölmesinin 700-cü setrinden əldə etmek müm-
kündür. Büdce İle hesablaşmalarda olduğu kimi, büdce və büdcedənkənar 
fondlarla hesablaşmalara dair məlumat mənbələrini də eyni qaydada müəs-
sisənin həmin fondlar qarşısında öhdəIİklerini realizə edən hesabatlanndan, 
beyannamələrindən, sintetik və analitik uçotun göstəricilərinden eldə et-
mək mümkündür. Mesələn, sosial sığorta fonduna hesablanmış və ödenil-
miş vəsaitləro dair ilkin və yekun məlumatlanm 69 saylı «Sosial sığorta və 
təminatlar üzre hesablaşmalar» adlı balans hesabmın debet və kreditinden, 
70 saylı «Əmeyin ödənilmesi üzrə işçi heyəti İlə hesablaşmalar» adh 
hesabın debet və kredit melumatlanndan, həmçinin Azərbaycan Respub-
likası Dövlet Sosial Müdafiə Fondunun 9 iyun 1997-cİ İ1 tarixində 7/1 saylı 
qeran ile tesdiq olunmuş Azərbaycan Respublikası Dövlet Sosial Müdafiə 
Fondu vəsaitleri üzre haqq-hesab cədvellərindən, müəssisənin 1 saylı he-
sabatı olan balansm passivinin 2-ci bölmesi üzre 666-cı sətrindən götürmek 
olar. 

17.4. Büdcə və büdcədənkənar fondlarla 
hesablaşmalar auditinin metodikası 

Büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesbalaşmalar auditinin metodi-
kası dedikde, müəssise və təşkilatlann büdcə və büdcədənkenar teşkilatlar 
qarşısında öhdeliklərinin yerinə yetirilmesi prosesinin yoxlama-ekspertiza 
işlərinin prosedur qaydalan başa düşülür. Dıger sahəlerde olduğu kimi, 
büdcə ve büdcedənkenar fondlarla hesablaşmalann auditinin yoxlama-
ekspertizası ümumi metodika ilə yanaşı, spesifık metodlardan da istifade 
olunmasını təleb edir. Auditor büdcə və büdcədenkənar fondlann yoxla-
ma-ekspertiza işini yüksək səviyyədə təşkil etmək ve başa çatdırmaq üçün 
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xüsusi yoxlama proqramına malik olmalıdır. Bu proqramda büdcə və büd-
cədənkənar fondlar qarşısmda olan öhdəliklərin yerinə yetirilmosİ ve bu 
fondlarta hesablaşmalann vəziyyətinin qiymətləndirilmesi strategiyası müy-
yenləşdirilmelidir. Bütövlükde, büdce ve büdcedenkənar fondlarla hesab-
laşmalar auditİnin tezis-proqramı dıgər sahelerde olduğu kİmit əsas etibarı 
ilo 4 prinsipial məsələni əhatə etməlidir: 

• büdce ve büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalann normativ hü-
quqi bazasınm yoxlanılması ve qiymətlendirilmesi; 

• büdcə və büdcədənkənar fondlar üzrə əməlİyyatlann yoxtamtması 
ve qiyməttəndirilməsinin metodikası; 

• büdcə və büdcədənkənar fondtar üzrə besablaşmalara dair uçot-
hesabat işlərinin vəziyyeti; 

• büdce ve büdcədenkənar fondlar üzrə əməliyyatlann auditinin 
noticələrinin qiymətləndirilməsi və rəsmiləşdirilməsi. 

Büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmaların normativ hüquqi 
bazasmın auditi və qiymətləndirilməsinə müəssisə-təşkilatlann bu sahədə 
mövcud qanunvericİ və normativ hüquqi aktlara əməl olunması və vergi 
taarif derecələrinin düzgün tətbiqine əməl otunması kimi baxılmalıdır. 
Respublikamızda büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalann ten-
zimlənməsində bir sıra qanunverici normativ hüquqi aktlarla yanaşı, əsas 
diqqəti 2 akt cəlb etməlidir: büdceye çatası vergilər; onlann hesablanması 
və ödenilməsi. Bu məsələlər Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
İle tenzimlenir. Auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman müessise 
və təşkilatlann büdcə qarşısında vergilərin ayn-ayrı növləri üzərində öhde-
liklərinin yerine yetirilməsini hüquqi baxımdan qiymətlendirdikdə vergilə-
rin vergi məcəlləsi üzrə düzgün tutulmasına və təyinatı üzrə vaxtmda kö-
çürülmesine diqqət yetirməlidir. Bu zaman aşağıdakı prinsipial məsəlelər 
öz şərhİni tapmalıdır: müəssisə və təşkilatlarda yoxlama-ekspertiza apan-
lan dövrlordə vergilərin ayn-ayn növləri üzrə vergi taarif dərəcəlerinin 
düzgün tətbiq edilməsi, ayn-ayn vergi növləri üzre qanunvericilikdə nə-
zərde tutulmuş güzəştlərdən düzgün istifadə edilməsi, əlave dəyər vergisi 
və digər vergi növlərindən qanunvericiliklə nəzərde tutulmuş əvəzləşdir-
mələrin düzgün apanlması, vergi bəyannaməlerinin düzgün doldurulması 
və müvafıq vergi orqanlanna vaxtında təqdim edilməsi, sadəleşdirilmiş 
vergi sistemindən düzgün istifadə edilməsi, vergilərin hesablamb ödənilmə-
sinde analitik və sintetik uçotun düzgün təşkili, vergi orqanlan tərəfindən 
apanlan yoxlamatar nəticəsində tətbiq edilən mahyyə sanksiyalarmın icra-
smın veziyyəti, Ayn-ayn vergi növləri üzrə hesablamalann düzgün apanlması 
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və vergilərin ödənilməsinin hüquqi baxımından qiymətləndirilməsində 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Nazirliyinin telimat və qaydalannm da 
nəzərə alınması vacibdir. 

Auditor büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalann audit 
yoxlama-ekspertizasmı aparmamışdan öncə müəssisənin büdcə qarşısında 
hansı vergi öhdəliklərinin olmasım müəyyənləşdirməlidir. Büdce ile he-
sablaşmalann auditində yoxlama metodunun esasını seçmə ve başdan-başa 
üzləşdirmə üsulu təşkil etməlidir. Çoxillik təcrübə göstərir ki, müəssisə ve 
təşküatlann büdce qarşısında öhdəliklərinin yerine yetirilmesində bir sıra 
neqativ hallara yol verilir. Neticədə isə büdceye çatası vesait müxtəlif kom-
binasiyalarla nağdlaşdınlır ve tərəfkeşlər arasında bölüşdürülür. Ona görə 
de müəssise və təşkilatlann büdce ilə hesablaşmalara dair öhdəliklerinin 
bir sıra növlerinin başdan-başa yoxlamlması vacibdir. Bele yoxlama ob-
yektlerindən biri əlave deyer vergisidir. Əlavə dəyer vergisi başdan-başa 
yoxlama predmeti olmalıdır. Fiziki şəxslərdən gelir vergisi, aksiz vergisi 
üzre hesablaşmalar, mənfəət vergisı, əmlak vergisi, torpaq vergisi ve diger 
vergi növləri seçmə üsulu ilə yoxlama predmeti ola bilər. 

Audit yoxlama metodikasımn prosedur qaydalan hər bir vergi növü 
üzrə müxtəlif ola bilər. Əgər auditor fızüri şəxslərden gəlir vergisini emek 
haqqı üzrə hesablayıb, ödeme cedveUerinin bir neçe ayını vergi taarif cəd-
velləri iiə üzləşdirmek yolu ile bu sahədə vergi tutulmalannı qiymətləndi-
re bilərsə, menfeət vergisinin düzgün tətbiqinin qiymetlendirilməsi üçün 
başqa metodikadan istifadə etməlidir, Bunun üçün məsrəflərin terkibini ve 
mehsul satışmdan əldə edilen gelirin hecmini dəqiqləşdirmek teleb olunur. 
Auditor müəssise və təşkilatlarda menfəət vergisi üzrə öhdelikleri qiy-
meüəndirən zaman bu müessisənin sifarişçi təşkilatlarla gəlir ve xərclerin 
müeyyenləşdirilmesinde hansı metodlardan istifadə etmesi barəde dəqiq 
məlumata malik olmalıdır. Büdcə ile hesablaşmalarda üzləşdirmə üsulun-
dan da geniş istifade edilməlidir. Belə ki, vergi taariflerinin ayn-ayn növ-
leri aylar üzrə hesablanmış məbleğler, hemin məbieğlerin vergi bəyanna-
melerində düzgün eks etdirilmesi və büdcəyə köçürülen vesaitlərin məb-
ləğleri aybaay üzleşdirihnəlidir. Bu zaman son dovre yekun qalığı üzləş-
dirmə aktlan ile tesdiq edilməlidir. Büdce ile hesablaşmalann auditinin 
növbeti yoxlama prosedur merhələsi vergilerin ayn-ayn növləri üzre ana-
litik və sintetik uçotun teşkilinin vəziyyeti olmalıdır. Büdcə ilə hesab-
laşmalann sintetik uçotu müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar pla-
mnda 68 saylı «Büdcə ilə hesablaşmalar» adlı hesabda apanlır. Bu hesabın 
terkibinde ayn-ayn vergi növleri üzrə büdce ilə hesablaşmalara dair ana-
litik hesablar açılmalıdır, yeni her bir vergi növü üzrə dəqiq məlumat al-
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xnaq lazım gəldikdə, bu zaman anaİitik uçot məlumatlarına istinad etmək 
vacibdir. 68 saylı «Büdcə ile hesablaşmalar» adh sintetik hesabın kreditin-
də büdceye çatası ödenmiş məbləğiər, debetində isə müəssisə və təşkilatın 
avanslar üzrə büdcəyə qaytarılmış borclan əks etdirilir. Mühasibat uçotu 
hesablar planında 68 saylı «Büdcə ilə hesablaşmalan> besabı ayn-ayn vergi 
növleri üzre 08-«Kapital qoyuluşlan», 10-«MaterialIar», 12-«Azqiymətli 
tez xarab olan əşyalar», 15-«Materiallann tədarükü və əldə edilmesi», 19-
«Alınmış servətlər üzrə əlavə dəyər vergisi», 26-«Ümumtəsərrüfat xerc-
leri», 29-«Xidmətedici istehsalat və təsərrüfat», 41-«MallaD>, 43-«Kom-
mersiya xərcləri», 44-«Tədavül xercləri», 47-«Əsas vəsaitlərin satışı və 
sair xərclər», 48-«Sair aktivlərin satışı», 51-«Hesablaşma hesabı», 52-
«Valyuta hesabı», 75-«Təsisçilərlə hesablaşmalar», 80-«Menfeət ve zə-
ren>, 81-«Menfəətin istifadəsi», 83-«Gələcək dövrün gəlirləri», 90-«Qısa-
müddətli bank kreditləri» adh balans hesablan İlə müxabirələşir. Auditor 
yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman vergilərin ayn-ayn növləri üzre 
analitik və sintetik hesabın təşkilinə qiymət verməklə yanaşı, hesablanmış 
və ödənilmiş mühasibat yazılışlanna da diqqət yetirmelidir. 

Büdcə və büdcedənkənar fondlarla hesablaşmalara dair audit yoxla-
ma-ekspertizasının tədqiqat obyektlərinden biri də vergi beyannamelerinin 
(hesabatlann) doldurulması və vaxtmda müvafıq orqanlara teqdim edilme-
sidir. Belə ki, hazırda respublikamızda vergilərin ayrı-ayrı növləri üzrə 
beynelxalq standartlara uyğun olaraq vergi bəyannamələri (hesablan) işlə-
nib hazırlanmış və tesdiq edilmişdir. Bəyannamələr 1 yanvar 2006-cı il ta-
rixindən respublikamızm ərazisində fəaliyyet gösteren bütün müessise və 
teşkilatlara şamil edilir. Bu bəyannamələr informasiya baxımından olduqca 
zəngin məzmuna malikdir. Yeni bəyannamə formalannın tətbiqi bu informa-
siyalann işlenməsinin avtomatlaşdınlmasma tam şərait yaradır. Vergilərin 
ayn-ayn növleri üzrə bəyannamələrin-hesabatlann dolğun və tam doldu-
rulub teqdim olunması vacib məsələdir. Çünki, audit yoxlama-ekspertizası 
zamam faktiki hesablanmış vergi məbləğlərini təsdiq edən hüquqi senəd 
vergi bəyannameleridir. Ona görə də yoxlama-ekspertiza işləri apanlan za-
man təsənüfatdaxili nəzarətin veziyyeti öyrənilməli ve qiymətləndirilmeli-
dir. Təsərrüfatdaxili nəzarətin vəziyyətinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlardan istifadə edilə bilər: cari dövrdə yoxlama-ekspertizası zamanı aş-
kar edilmiş vergi gizlətmələrinin ötən dövrlerə aid olması, yaxud məqsədli 
ve ya meqsədsiz uçotdan gizlədilmiş vergi məbləğlərinin vergi müfettişliyi 
terefinden aşkarlanması, vergi bəyannamələrinin vaxtmda və düzgün doldu-
rulub müvafiq orqanlara təqdim edilməsi, vergi bəyannamələrinin düzgün 
doldurulmadığı üçün edilən cerimələr, səyyar vergi yoxlamalannda aşkar 
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edilmiş vergi pozuntuları və bunlara görə tertib edilmiş maliyyə sanksiya-
lan, hemin pozuntulara görə tərtib edilmiş maliyye sanksiyaiannın aidiy-
yatı üzre düzgün uçota ahnması və s. 

Büdcə və büdcədenkenar fondlarla hesablaşmalann audit yoxlama-
ekspertizasının əsas obyektlerindən biri də büdcedenkenar fondlarla hesab-
laşmalardır. Büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalann terkibinde esas yeri 
sosial sığorta üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu-
na hesablanıb ödenilmiş əmək haqqından sosial sığortaya ayırmalar tutur. 
Auditor müəssisə və təşkilatlarda yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman 
sosial sığorta ayırmalannm hesablanıb vaxtında fonda köçürülmesi, hemin 
fonddan müvəqqəti və daimi emək qabiliyyətini itirmış İnsanlara verilen 
teminatlan, ödənişleri yoxlama obyektinə celb edə bilər. Müessisə və təş-
kilatlardan Azərbaycan Respublikası Dövlet Sosial Müdafiə Fonduna edi-
len ayırmalar və hemin fondun hesabma apanlan Ödəmələrin tenzimlən-
məsində əsas hüquqi sənedlər «Sosial sığorta haqqında» Azerbaycan Res-
publikasınm Qanunu, «Dövlət Sosial Sığorta sisteminde fərdi uçot haqqın-
da» Azərbaycan Respublikasımn Qanunu və Azerbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 31 avqust 2002-ci il tarixində 781 saylı Fərmanla təsdiq etdiyi 
Dövlət Sosial Sığorta Fondunun Əsasnamesidir. Bu qanunverici normativ 
hüquqi sənədler Respublikamızda müəssisə və təşkilatlarda sosial sığorta-
mn hesablanması qaydalanm, sosial sığortaya ediləcək ayırmalann ve bu 
fonda ödənilecək vəsaitlərin normativ hüquqi bazasını temin edir. Auditor 
büdcedenkənar fondlarla hesablaşmalan yoxlayan zaman bu fondlara edi-
lən ayırmalar üzrə vesaitlərin düzgün ve vaxtında ödənilməsinə dair təq-
dim edilen hesabat formasmı, o cümledən sosial sığorta üzre vesaitlərin 
Azərbaycan Respublikası Sosial Müdafiə Fonduna vaxtında və düzgün he-
sablanıb ödənilməsini bir neçə istiqametdən qiymetləndİrməlidir. İlk növ-
bədə, həmin fonda hesablamb ödənilecək vesaitlərin Azerbaycan Respub-
likası Dövlet Sosial Müdafiə Fondu kollegİyasmın 9 iyul 1997-ci il tari-
xində 7/1 saylı qəran ile tesdiq edilmiş Dövlət Sosial Müdafıə Fondu ve-
saitləri üzre haqq-hesab cədvəlləri və bu cədvəllərə uyğun olaraq hemin 
fondun vesaiti hesabına apanlan ödəmələrin növləri üzre uçot-hesabatda 
düzgün əks etdirilməsi öyrənilib qiymətləndirilmelidir. Sonra isə, mües-
sİse və təşkilatlarda məcburi DÖvlət Sosial Sığortası üzrə sığorta iştirak-
çılannın uçotunun Azerbaycan Respublikasınm Əmək ve Sosial Müdafıə 
Nazirliyinin kollegiyasımn 23 aprel 1997-ci il tarixli 3\1 saylı qəran ile 
təsdiq edilmiş qaydalara uyğun apanlması şəxsi müşahidə üsulu ile yoxla-
mlmahdır. Audit yoxlama-ekspertiza işlərinin növbəti merheləsində 
müessisə və təşkilatlar üzrə Dövlət Sosial Sığorta Fonduna edilen ayır-
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malanıı, «Məcburi Dövlət Sosial Sığorta haqlannm toplanması qaydalan 
haqqında» Azərbaycan Respublİkası DÖvlət Sosİal Müdafiə Fondu kollegi-
yasının 9 iyul 1997-ci il tarixli 7\1 sayh qəran ilə təsdiq edilmiş təhmata 
uyğun apanlması və onlann mühasibat uçotunda düzgün uçota alınması 
qiymətləndirilməlidir. Audİt yoxlama-ekspertiza işlərinin yekun mərhələ-
sində Dövlət Sosial Sığorta Fonduna edilən ayırmalar üzrə vəsaitlərin 
hərəkətinə dair daxili nəzarətin təşkilinin voziyyəti öyrənilməli və qiymot-
ləndirilməlidir, 

Qeyd ctmək lazımdır ki, Respublikamızda DÖvlot Sosial Sığorta Fon-
du ilə yanaşı, bir sıra büdcədənkənar fondlar da fəaliyyət göstərİr, Bu 
fondiann tərkibinə Azərbaycan Respublikası Əlillərin Sosial Sığorta Fon-
du, Məşğulluq Fondu daxildir. Lakin hazırda müəssisə və təşkilatlar həmin 
fondlara birbaşa ayırmalar etmir və hesablaşmalar aparmırlar. 

Büdcədənkənar fondlarla hesablaşmaların uçotu müəssisələrin raüha-
sibat uçotunun hesablar planında 67 saylı «Büdcədənkənar ödənişlər üzrə 
hesablaşmalar» adlı hesabında apanlır. 67 saytı hesab balansa münasibətinə 
görə passiv hesab sayıhr. Bu hesabın kreditində hesablanmış vosaitlər, 
debetində İsə müəssisə və təşkilatlann köçürdükləri vəsaitlər uçota ahnır. 
Auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman büdcədənkənar fondlarla 
hesablaşmalann qalıqİannın vaxtaşın olaraq borclarra qarşıhqlı üzləşdirraə 
aktlan ilə təsdiq edilməsinə də diqqət yetirməlidir. Büdcə və büdcədən-
kənar fondlarla hesablaşmalann audit yoxlama-ekspertizasmm yekun mər-
hələsi yoxlama-ekspertiza nəticələrinin rəsmiləşdirilməsidir. 

17.5. Büdcə və büdcədənkənar fondların audit-yoxlama 
nəticələrinin yekunlaşdırılması 

Büdcə və büdcədənkənar fondlann auditinin nəticələrinin yekunlaş-
dınlması bu sahədə audit yoxlama-ekspertiza işinin son mərhələsi hesab 
edilir. Audit yoxlama-ekspertiza işlerinin bu yekun mərhələsində büdcə və 
büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalarda yol verilmiş qanun pozuntulan, 
büdcedenkənar fondlarla hesablaşmalarda vesaitlərin qanunlara, telimatlara 
və diger normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq hesablanması və köçürül-
məsi geniş şərh edilməli və qiymətlondirilməlidir. Diger sahelərdə olduğu 
kimi, büdcə və büdcədonkənar fondlann audit yoxlama-ekspertiza işlərinin 
yekun neticələri şərh edilib qiymətləndirilən zaman ümumi prosedur qay-
dalaria yanaşı, spesifik yanaşmalardan da istifadə edilməlidir. Belə ki, ilk 
növbedə bu sahədə yol verilmiş ciddi qanun pozuntulannın nəticəsində 
büdcəyə dəymiş maddi ziyamn həcmi mövcud qanunverici normativ 
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hüquqi aktlann müvafiq bəndlərinə istinad edilməklə dəqiqləşdirilməli və 
əsaslandınlmahdır. Büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalarda 
yol verilmiş ciddi qanun pozuntulan nəticəsində büdcə və büdcədənkənar 
fondlara dəymiş maddi ziyan müəssisə və təşkilatın rəhbərliyi tərəfındən 
etiraf edilərsə və yoxlama qurtarana qədər həmin ziyamn ödənilməsi müm-
kündürsö, auditor həmin vəsaitin ödənilməsini təmin etmeli və bu haqda 
yoxlama arayışmda xüsusi qeydiyyat aparmalıdır. Belə hallar yoxlama-
ekspertiza işinin effektliliyində müsbət hal hesab edilir, Digər halda, yəni 
büdcə və büdcədənkənar fondlann auditi zamanı aşkar edilmiş ciddi qanun 
pozuntulan nəticəsində büdcəyə və büdcədənkənar fondlara deymiş maddi 
ziyan mübahisəlidirsə, müəssise ve təşkilatlann rəhbərleri tərəfındən bu 
inkar edilerse, o halda auditor məsələnin şerhinə daha ciddi yanaşmalıdır. 
Çünki, mübahisəli məsələlərin həlli bir çox hallarda aidiyyatı üzrə başqa 
müstəvidə - iqtisad məhkəməleri və digər inzibati orqanlarda həll edilə bi-
lər. Ona görə də auditor belə hallann rəsmiləşdirilmesində, şərhində hər 
şeyden ewəl qanunlara və normatİv hüquqi sənədlərə istinad etməklə, 
deymiş maddi zİyanın aşkar edilməsində iqtisadi ədəbiyyatlarda verilmiş 
metodikadan, modellərdən, hesablama üsullanndan da istifade edə bilər. 

Büdcə və büdcədenkənar fondlarla hesablaşmalann yoxlama-eksper-
tiza işlerinin yekunlaşdınlmasının növbəti mərhəlesi müessise ve teşkilat-
larda uçot-hesabat işlərinin qurulması və daxili nəzaretin təşkili səviyyesi-
nin qiymətləndirilməsi olmahdır. Belə ki, audit yoxlama-ekspertiza işləri-
nin neticəli və semərəli olmasınm ən vacib amillərindən biri de yoxlamlan 
müessisenin uçot-hesabat işlərinin seviyyesi ve daxili nezarət sisteminin 
təşkilidir. Qeyd etmək lazımdır ki, milli iqtisadiyyatın hər bir sahəsine 
müessiseler uçot-hesabat işlerinin təşkilinin ümumi metodikası ilə yanaşı, 
uçotun teşkilinde spesİfık yanaşmaya da malik olmahdtr. Uçot-hesabat işlə-
rinin təşkilinin səviyyəsi qiymətləndirilən zaman müessisədə mühasibat 
uçotunun tətbiqi formalan, ayn-ayn gelir növleri üzrə analitik uçotun apa-
nlması, büdcə və büdcədənkənar fondlar qarşısmda öhdəliklərin yerinə ye-
tirilməsinə dair hesabatlann, bəyyanamələrin vaxtında doldurulub təqdim 
edilməsində yol verilmiş nöqsanlar da şerh edilib qiymətləndirilməlidir. 
Müəssisə və təşkilatlarda büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşma-
lann apanlmasına dair mövcud qaydalardan, təlimatlardan istifade dərəcesi 
də audit-yekun qiymətləndirmesinin obyekti olmahdır. Bir çox hallarda 
müessisə və teşkilatlann uçot bölmeləri büdcə ve büdcədənkənar fondlarla 
hesablaşmalann qayda və telimatlanndan lazımınca xebərdar olmurlar. Bu 
hal istər-istəməz mühasibat işçilərinin məqsədli və məqsedsiz təhrifləri ile 
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neticeİənir. Ona görə də auditor nıüəssise və təşkilatlarda mühasibatlığın 
mövcud telimat ve qaydalarla təmin olunması səviyyesini de qiymetlendir-
melidir, Büdce ve büdcədənkenar fondlarla hesablaşmaların audit yoxla-
ma-ekspertiza işlərinin yekunlaşdınlmasında əsas amillərdən biri de bu teş-
kilatlar arasında apanlan hesablaşmalann mütemadi üzləşdirilməsi ve qa-
lıqlann müəyyen tarixe tesdiqini əks etdirən senədlerin olmasıdır. Audıtor 
yoxlama-ekspertiza işlərini yekunlaşdıran zaman büdce və büdcedənkənar 
fondlar üzre hesablaşmalann vəziyyətini qiymetlendirdikde və bu hesab-
laşmalar üzrə müvafıq dövrə borcların qalıqlannın təsdiqi üçün üzleşdirmə 
aktlanna istinad etmelidir. Əger audit yoxlama-ekspertizası nəticeləri ilə 
mütəmadi üzləşdirmə aktında ferqlər meydana çıxarsa, bu zaman yoxlanı-
Ian dövr üçün büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmalara dair əmə-
liyyatlar başdan-başa yoxlanılmah və nəticə arayışı tərtib edilməklə ümumi 
yekun arayışına elave edile biler. Daxili nəzarət sisteminin teşkilinin qiy-
mətləndirilməsində əsas meyarlardan biri büdco və büdcədənkənar fond-
larla hesablaşmalarda yol verilmiş məqsədli və məqsədsiz nöqsanlann mü-
temadi olaraq tekrarlanmasıdır, Əgər auditor yoxlama-ekspertiza işlerinde 
büdcədenkenar fondlarla hesablaşmalarda yol verilmiş nöqsanlann mütə-
madi olaraq tekrarlanmastm aşkar edİrsə, bu zaman həmin nöqsanlann ötən 
dövrlərde de yol verilməsinİ müşahidə edib öz şərhini və auditor qiymetİni 
verməlidir. 

Büdcədənkenar fondlarla hesablaşmalann auditinin nəticələrinin ye-
kunlaşdınlmasının son merhələsi bu sahede xırda nöqsanlann və böyük 
əhemiyyet kesb etməyen, maddi ziyanla nəticəlenməyən qanun pozuntula-
nnm, telimatdan konarlaşmalann ümumi yekunlaşdmlması və şerhi olmalı-
dır. Bir qayda olaraq belə hallar aşkar edilərsə və auditorun müstəqil möv-
qeyı əsasında bu hallann çoxluğu nəzərə ahnmaqla, onlar iqtisadi məzmu-
nuna, xarakterinə və tərkibinə görə xüsusi reyestrde qruplaşdınlmalıdır. 
Hemin reyestrin yekun arayışına əlavə edilmesi, arayışda bu barede qeyd-
lər apanlması məqsədəuyğun hesab edilir. Büdce və büdcədenkənar fond-
Iarİa hesablaşmalann yekunlaşdmlmasımn tərkib hissəlerinden biri də yox-
lama-ekspertiza nəticəsində aşkar edilmiş qanun pozuntulannın, nöqsanla-
nn aradan qaldmlması üzrə təklif edilən əməli-praktiki tədbirlerdir. Auditor 
büdcə və büdcədenkenar fondlarta hesablaşmalara dair neticə-yekun ara-
yışında qeyd etdiyi çatışmamazlıqlann, nöqsanlann aradan qaldmlmasını 
hər iki teşkilata, yəni büdcə və büdcədənkənar fondlann təşkilatına və 
eyni zamanda audit yoxlama-ekspertiza apanlan müessisenin rehbərliyinə 
həvale edə bilər. 
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18.1. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar auditinin 
məqsəd və vəzifələri 

Təhtəihesab şəxslər üzrə apanİan əməh/yatlar dedikdə, müəssisə və 
təşkilatlar tərəfindən 2-ci və ya 3-cü şəxs vasitosi ilə nağd qaydada müva-
fiq təsərrüfat əməliyyatiannm aparılması, bu təsərrüfat əməliyyatlarına 
çəkilən xərclərin ödənilməsi forması başa düşülür. Belə ki, bir çox hallarda 
müəssisələrdə (təşkilatlarda) təsərrüfat əməliyyatlannm nağdsız ödəmə 
formasından istifade etmək mümkün olmadıqda, bu təsərrüfat əməliyyatla-
nnın, habelə ezamiyyə xərclərinin ödənilməsi müəssisənin etibar etdiyi 
şəxs vasitəsilə həyata keçirilir. Daha doğrusu, müessise və teşkilatlar tərə-
findən təhtəlhesab üsulu ilə xırda tesərrüfat xərcleri, həmçinin müəyyən 
inzibati erazidən uzaqda yerleşen təsərrüfat-İstehsalat strukturlanmn xerc-
lerinin ödənilməsi, teşkilatın müvəkillərinin təsənüfat subyektlərinin böl-
melerinin, o cümtədən balansda ohnayan müəssisenin yerləşdiyi inzibati 
ərazi mərkəzindən kənarda yerləşen filiallann, bölmələrin xərclerinin 
ödənilməsi nağd qayda ilə ücinci şexs vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu halda 
müəssise ve teşkilatm eribarlı işçİləri həmin xərclərin ödenilməsi üçün 
xəzineden nağd pul vesaitlerini alır və onları müvafiq ünvanlara çatdınr. 
Diger tərəfdən, müəssisə və təşkilatların işçılərinin xidməti məqsədi üçiin 
bir inzibati əraziden qanunvericilikdə müəyyənləşdirilən mesafe nəzerə 
alınmaqla, diger inzibati eraziyə ezam edilməsı zamanı həmin İşçinin gün-
delik kommunal xidmətləri və qidalanması xərcləri nağd qaydada təhtəl-
hesab şexslər kimi ödənişler vasitesilə həyata keçirilir. Tehtelhesab şəxs-
lerle hesablaşmalann auditinin məqsəd və vəzifələri bu sahədə yol veril-
miş nöqsanlann və qanunverici normativ hüquqi aktlann tələblərinə əməl 
olunub-olunmamasını aşkar edib qiymətləndirməkdən ibarətdir. Bu zaman 
aşağıdakı bir sıra prinsipial məsələlər diqqət mərkəzində olmalıdır: 

• təhtəlhesab şəxsləriə hesablaşmalarda yol verilmiş qanun pozuntu-
lan nəticəsində müəssisə ve teşkilata dəymiş ziyan; 

• təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar vasitəsilə yol verilmiş mə-
nİmsəme hallarının aşkar edilib qiymətlendirilməsi; 

• tehtəlhesab şexslerlə hesablaşmalara dair sənədləşmelərin norma-
tiv hüquqi aktlarda nezərdə tutulduğu qaydada apanlması və yol 
verilmiş kənarlaşmalann qiymetləndirilməsi; 
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• təhtəlhesab şexslərlo hesablaşmalar hesabında debitor və kreditor 
borclar üzre vesaitlerin herəkətinin veziyyetinin müvafiq dövrə 
qiymətlendİrilmesi; 

• tehtelhesab şexslerle hesablaşmalann analitik ve sintetik uçotunun 
vəziyyəti ve onun qiymetlendirilmesi; 

Yuxanda qeyd etdiyimiz vəzifəlerin icrasının yüksək səviyyede he-
yata keçirilmesi üçün auditor lazımi ve kifayet qəder etibarh, deyerli infor-
masİyaya malik olmalıdır. 

18.2. Tehtelhesab şexslerle hesablaşmaların normativ hüquqi bazası 

Təhtəlhesab şexslərlə hesablaşmalann normativ hüquqi bazası dedik-
də, bu sahede Azərbaycan Respublikasının qüwəde olan qanunverici nor-
mativ hüquqi aktlan - ayrı-ayn nazirlik və baş idarələrin telimat ve əsasna-
mələri nezərde tutulur. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalann normativ 
hüquqi bazasının tərkib hissəsine daxildir: «Ezamiyye xerclerinin norma-
lan haqqmda» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 mart 
2001-ci İ1 tarixli 66 saylı qəran və bu qərara 3 dekabr 2004-cü ildə 187 
saylı qerarla edilmiş elavəler ve dəyişikliklər, «İşçilerin ezamiyye qayda-
lan», Azərbaycan Respublikası Milli Bankının 6 aprel 1993-cü il 9 saylı 
qəran ilə təsdiq edilmiş «Xalq teserrüfatmda kassa emeliyyatlannm apanl-
ması» qaydasının müvafıq bəndləri, Azərbaycan Respublikası Maliyye 
Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixinde 1/94 saylı əmri ilə tesdiq edil-
miş «Müessiselerin miihasibat uçotunun hesablar planı və onlann tətbiqi»-
ne dair təlimatın müvafiq bölmə və bendləri. Qeyd etmok lazımdır ki, təh-
telhesab şəxslerle hesablaşmalann normativ hüquqi bazasını bir neçə isti-
qamətlerdən şərh etmək mümkündür. Bele ki, işçilerin xidmeti ezamiyyə-
yə gönderilmesi ve ezamiyyə müddətinde respublikamızın ərazisinde və 
xarici Ölkelərdə xerc noımalan Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabıne-
tinin 16 mart 2001-ci İ1 tarixində qebul etdiyi qərar ve bu qərara 30 dekabr 
2004-cü il tarixində edilmiş əlavəler və dəyişildikler esasında heyata keçi-
rilir. Həmin qərar esas etiban ilo 3 prinsipial meseleni tənzimləyir: xid-
meti ezamiyyəyə gedən işçilərin respublikamızm daxilinde ve xarici ölkə-
lərde etdikleri kommunal xerclerin miqdan, onlann gündelüi: yemek xerc-
lerinin miqdan, neqliyyat xərclərinin ödənilmesi qaydalan. 

Nazirlər Kabinetinin qeyd etdiyimiz məlum qəran adından bəlli oldu-
ğu ldmi, müəssisələrin (təşkilatlann) işçilərinin xidmeti ezamiyyeye geden 
zaman bu və ya digor istiqamətde edə bilecəkləri xərclerin növlerini və 
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onlann hədd normalannı tənzimləyir. Qərara 2 əlavə edilmişdir. Bu əlavə-
lərdən biri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 3 dekabr 2004-
cü il tarixli 187 saylı qəran ilə təsdiq edilmiş mətnə xaricİ ölkələrə eza-
miyye xerclərinin normaian üzrə mündəricat siyahısı, ikincisi ise Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 mart 2001-ci il tarixində 66 
saylı qəran ilə tesdiq edilmiş mətnə əlavə olaraq rəhbər işçilerin eza-
miyyələri ilə əlaqədar ezamiyyə xərclərİ normalanna əlavəler və həmin 
elavelerin tetbiq olunduğu rəhbər işçilərin kateqoriyası adlamr. Birinci 
əlavədə xarici ölkelerin ezamiyye xərclərinin növləri üzrə miqdan göstə-
rilir; ikincİ əlavədə isə rəhbər işçilər ezam olunan zaman müəyyen kate-
qoriyalar üzrə fərqli ezamiyyə xərcləri müəyyənləşdirilmişdir. Qeyd olu-
nanlarla yanaşı, işçilərin ezam olumnası, onlann müddəti ezamiyyə olunan 
zaman müvafiq sənədlerinin (əmrlerin, sərəncamlann) rəsmiləşdirilməsi, 
ayn-ayn kateqoriyalı dövlət quluqçulannm xidməti ezamiyye olunmanın 
maksimum xərc hedləri, işçilər ve dövlət quluqçulan üçün ezamiyyə müd-
dətində etdikləri xərclər üzrə hesabatlann təqdimi qaydalan ve müddəti, 
ezamiyyə müddetində müvəqqəti emek qabiliyyətinin itirilməsi zamanı 
onun çəkdİyİ xerclərin ödenilməsi qaydalan və sair digər məsələlər Azer-
baycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 25 aprel 2001-ci il tarixli İ/44 
saylı əmri ilə təsdiq edilmiş «İşçilərin ezamiyyə qaydalan»nda geniş şərh 
edilmişdir. Yəni bütövlükde bu qaydalar müəssisə və təşkilatlann işçileri-
nin, dövlət qulluqçulannın xidməti ezamiyyəyə geden zaman maliyyə, 
texniki və ezamiyye tapşırıqlanmn yerine yetirilmesini tenzimləyən əsas 
sənəd sayıla biler. Bu qaydalara üç əlavə qoşulmuşdur ki, bu əlavəlerde 
ezamiyye vesiqəsinin formaları, xərclerin kateqoriyalar və ölkeler üzre 
normalan, rəhber işçilərin kateqoriya üzrə xərc normalan müəyyənləş-
dirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, tehtelhesab şəxslərlə hesablaşmalar 
yalnız xidmeti ezamiyyə ilə bitmir. Müəssiselərin (təşkilatlann) fehle ve 
quluqçulan, habelə dövlət quluqçulannın xidməti ezamiyyəyə getmesi təh-
təlhesab şəxslərlə hesablaşmalann yalnız bir hissəsidir. Təhtelhesab şəxs-
lərlə hesablaşmalar ezamiyyə xidmətləri ilə məhdudlaşmır. Müessisələrin 
(təşkilatların) xırda təsərrüfat əməliyyatlannın nağd qaydada apanlması 
xarici ölkelərden birbaşa tapşınqlar üzrə əldə edilən mal-material qıymət-
lilerinin alınmasmda da tetbiq edilə bilər. Bu növ ödəmələr üzre əməliy-
yatlar da tehtəlhesab şəxslerlə hesablaşmalara aiddir. Yuxarıda qeyd etdiyi-
miz bu və ya digər əməliyyatlann apanlması, onlarla hesablaşmalarm for-
ma və qaydalannın əsas prinsipleri Azərbaycan Respublikası Milli Ban-
kımn 6 aprel 1993 -cü il tarixli «Xalq təsərrüfatında kassa eməliyyatlanmn 
apanlması» qaydalannda öz eksini tapmışdır. Bu qaydalann müvafiq bənd-
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lərində nağd qaydada apanlmış təsərrüfat əməliyyatlannın xırda təsərrüfat 
xərclərinin ödənilməsi prinsipləri geniş şərh edilmİşdir. Daha doğrusu, 
işçilərin ezam edilməsi və bu ezamiyyə ilə bağlı olan xərclərin hesablan-
mast prosesindən əlavə olaraq, bütün yerdə qalan təhtəlhesab eməliyyatlar 
üzrə hesablaşmalann formalan, sənədləşmələri və ayn-ayn emeliyyatlar 
üzrə edilə biləcək xərclərin normalan bu qərarda Öz əksini tapmışdır. Təh-
telhesab şəxslərle hesablaşmalann uçota alınması və çəkilən xərclərin mü-
vafiq hesablaşmalarla müxabirələşmesi, təhtəlhesab şexslərin hesabatla-
nnın qəbul edilməsi əsas etiban ilə mühasibat uçotu hesablar planının və 
onların tetbiqine dair Azerbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 
oktyabr 1995-ci ü tarixli təlimatmda praktikı olaraq öz əksini tapmışdır. 

18.3. Təhtelhesab şəxslər auditinin melumat mənbeleri 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərinin yüksək seviyyədə təşkil edilməsi, 
səmereli apanlması və neticəli yekunlann əldə edilməsinde informasiya 
mənbəlerİ vacib ehemiyyət kəsb edən amillərden biridir. Yalnız düzgün, 
dolğun, dürüst ve əsaslı məlumatlar audit yoxlama-ekspertiza işlerinin şef-
faf apanlmasına və obyektiv nətice çıxanlmasına şərait yarada bilər. 

Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar auditinin melumat mənbəleri 
dedikde, tehtelhesab şəxsiərlə hesablaşmalann yoxlama-ekspertizası üçün 
lazım olan məlumatların-informasiyalann müvafiq rəsmi sənədlerde eldə 
edilmesi ve bu sənədlərin mənbələri nəzərdə tutulur. 

Təhtelhesab şəxslərlə hesablaşmalar auditinin melumat mənbələri 
mezmununa, teyinatma görə bir neçə istiqamete bölünə biler: qanunverici 
normativ hüquqi aktlarla bağlı olan informasiya mənbələri, tehtelhesab 
şəxslerin teserrüfat əməliyyatlannın keçirilməsino dair təsdiqedici sənəd-
lerə dair məlumatlar, təhtelhesab şəxslərin yerine yetirdikləri iş ve xid-
mətlerə dair xerclər üzrə hesabatlar, təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalann 
analitik və sintetik uçotuna dair göstəricüəri və s. Qeyd etdiyimiz məlumat 
mənbelerinin her birinin özünün məqsədi ve təyinatı vardır. Belə ki, təhtel-
hesab şəxslerlə hesablaşmalann qaydalan, ezamiyyə xerclərinin normalan, 
müddətləri və sair bu kimi mesələlər qanunverici normativ hüquqi aktlarda 
öz əksini tapmışdır, Ona görə de auditor tərəfmdən tehtelhesab şəxslerlə 
hesablaşmalara dair əməliyyatiar yoxlanılan zaman bu və ya diger mesele 
üzrə aşağıdakı mənbelərə istinad oluna bilər: Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 16 mart 2001-ci il tarixli «Ezamiyyə xerclərinin nor-
malan haqqında» 66 saylı qerara və bu qərara 3 dekabr 2004-cü il tarixinde 
edilmiş əlavə ve dəyişikliklər, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazır-
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liyiııin 25 aprel 2001-ci il tarixli 1/44 saylı əmri ıle tesdiq edilmiş «İşçilərin 
ezamiyye qaydalan», Azərbaycan Respublİkası Milli Bankınm «Xalq tə-
səırüfatında kassa əməliyyatlannın apanlması» qaydasının təsdiq olunması 
barede 6 aprel 1993-cü il tarixli 9 saylı qərann müvafıq bölmələri. 

Tehtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar auditinin osas məlumat mənbə-
lərinə, həmçinin apanlmış təsərrüfat əməliyyatlanna çekilən nağd xərclər, 
mal-material qiymətlilərinİn alınmasmı təsdiq eden sorıədler, ezamiyyə 
kommunal xərclərini əsaslandıran ödəniş çekləri ve sair aiddir. Auditor da-
ha mükəmməl məlumatlan müvafiq hesabatlardan əldə edə bilər. Təhtel-
hesab şəxslərlə hesablaşmalarda yerinə yetirilən iş və xidmətlerin məlumat 
mənbeleri ısə onlann tərtib etdiyi arayışlar, qəbul-təhvil aktlan və sair ola 
bilər. Tehtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar audıtinin tədqiqat obyektlərin-
dən biri bu hesablaşmalara dair analitik və sintetik uçotun vəziyyəti, təhtəl-
hesab şəxslərlə hesablaşmalara dair debitor və kreditor borclannm müəy-
yən dövrə qalığının reallığmm yoxlanmasıdır. Audit yoxlama-ekspertizası 
zamanı cari dövr ərzində təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalara dair vəsaitin 
hərəketinin qiymetləndirilməsi də diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Tehtelhesab şəxslərlə hesablaşmalar analitik və sintetik uçotuna dair 
melumatlar ise mühasibat uçotu hesablar planının 71 saylı «Təhtəlhesab 
şəxslerlə hesablaşmalar hesabı»nın debet-kxedıtində, həmçinin bu hesabla 
müxabirələşən digər hesablarda əksini tapır. Auditor təhtəlhesab şəxslərlə 
hesablaşmalann uçot məlumatlannı nəzərdən keçirən zaman müəssisələrin 
mühasibat uçotunun hesablar plam və onun tətbiqinə dair Azərbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli 94 saylı 
əmri ilə təsdiq edilmiş təlimatın müvafıq bəndlərinə də istinad ede bilər. 

18.4. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar auditinin mctodikası 

Təhtəlhesab şəxslerlə hesablaşmalar auditinin metodikasına müəssisə 
və təşkilatlarda təhtəlhesab şəxslərlə bağlı əməliyyatlann yoxlanması, 
ekspertiza işlərində tətbiq olunan vasitəler, üsullar, metodlar və mexanizm-
lər daxildir. Bir qayda olaraq təhtəlhesab şexslərlə hesablaşmalara dair 
əməliyyatlar yoxlama-ekspertizadan keçirilən zaman seçmə üsulundan isti-
fadə etməklə, yoxlamanı əhate edən dövrün bir neçə aylar üzre tehtəlhesab 
şəxslərlə hesabatlann mühasibat sənədləri, emrler, serəncamlar ve digər 
sənədləşmələr nəzarətden keçirilir. Digər sahəlerdə olduğu kimi, təhtel-
hesab şəxslərlə hesablaşmalann audit yoxlama-ekspertizasında da auditor 
proqram-tezisə malik olmalıdır. Bu proqram-tezis esas etiban ilə aşağıdakı 
məsələləri əhatə etməlidir: 
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• təhtəlhesab şəxslərlə əməliyyatlann normativ hüquqi bazasma dair 
yoxlama-ekspertiza işləri; 

• tehtelhesab şexslərlə emeliyyatların audit yoxlama-ekspertizasının 
prosedur qaydaları və metodikası; 

• tehtelhesab şexslərlə əməliyyatlar üzrə uçot-hesabat işlerinin və-
ziyyəti; 

• tehtelhesab şəxslərle emeliyyatlann audit yoxlama-ekspertiza iş-
lərinin nəticelərinin yekunlaşdırılması. 

Auditor yoxlama-ekspeıtiza işləri aparan zaman öncə təhtəlhesab şəxs-
lər üzre təsərrüfat əmeliyyatlarmın qanuniliyini və tehtəlhesab şexsler va-
sitesilə aparılan təsərrüfat əməliyyatlannın mövcud normativ hüquqi akt-
lara uyğun olmasını qiymətləndirməlidir. Auditor burada dörd əsas norma-
tİv hüquqi akta istinad edə bilər: tehtəlhesab şəxsler vasitəsİle apanlan 
əməliyyatların Azerbaycan Respublikası Milli Bankınm «Xalq təsərrüfa-
tında kassa əməliyyatlannın apanlması qaydası»nın təsdiq olunması barədə 
6 aprel 1993-cü il tarixli 9 saylı qərarın I bölməsinə uyğvmluğu. Burada 
esas etiban ilə müessisə ve teşkilatlarda təhtelhesab şexslərə kassadan 
nağd pul verilmesi, onların resmileşdirilməsi, etibarnamələrin almması, he-
sablaşma qaydalanna emel olunması qiymetlendirilir. Auditor təserrüfat 
eməlıyyatlanmn növünden asılı olaraq təhtelhesab şexslərin aldığı pul və-
saitlərini, onlann teqdim etdiyı hesabatlan hesabatda göstərilen məbləğleri 
təsdiq eden İlkin sənədlə üzləşdirməlidir. Əgər bu prosesde ciddi nöqsan, 
qanun pozuntulan aşkar edilməzsə, auditor növbəti merhəleye, yəni tehtəl-
hesab şəxslərlə əməliyyatlann faktiki olaraq sənedləşməlerine keçməli 
və bu senedleşmələri alınmış mal-material qiymətlilerinin raedaxil-mə-
xaric edilməsi ilə üzləşdirınəlidir. Yoxlama zamanı bir sıra məsələlərə, o 
cümlədən verilmiş avansların qaytanlma müddəti, ezamiyyə xerclərinin 
tərkibinin düzgün müəyyənleşdirilməsi, ezamiyyə xərclərində mövcud 
norraalann gözlənilməsi, təhtəlhesab şexslerin vaxtında, müddeti keçmə-
dən cari hesabatları verməsi nəzarətdən keçirilməlidir. Bunun üçün audi-
tor təhtəlhesab şəxsin təqdim etdiyi hesabatda seçmə üsulu ilə bir neçe 
ayın melumatlarını ilkin sendlərlə üzleşdirməlidir. Təhtelhesab şəxsin 
xidməti ezamiyye işləri ilə bağlıdırsa, bu zaman ezamiyyə vaxtında fak-
tiki xerclər qanunverici normativ hüquqi aktlara, o cümləden Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 mart 2001-ci il tarixli 66 saylı qəran 
ile tesdiq etdiyi respublikamızm ərazisinde və xarici ölkələrde tetbiq 
edilen ezamiyyə xərc normalarına istinad edilməlidir. Audıtor tehtəlhesab 
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şəxslərlə hesablaşmalarda mühasibat uçotunun analitik və sintetik hesablan 
əsasında debet və kredit qalığına diqqət yetirməlidir. Belə ki, bir çox hal-
larda təhtəlhesab şəxsin aldığı avans və xerclədiyi vəsaitlerin hesabatında 
ciddi fərqlər meydana çıxır. Bu şexsin üzərində külli miqdarda debitor qa-
hğının olmasına baxmayaraq onlara yeni avans mebleğleri veriiir. 

Təhtelhesab şexslərle hesablaşmalar auditinin tədqiqat obyektlərin-
den biri də bu şəxslərlə hesablaşmalara dair uçot ve hesabat işlerinin ve-
ziyyetidir. Qeyd etdiyimiz kimi məlumat mənbələri müəssisəlerin müha-
sibat uçotunun hesablar planı, 71 saylı «Təhtelhesab şəxslərle hesablaşma-
lar» hesabımn debet və kredit melumatları, müəssisəlerin 1 saylı hesabat 
forması olan balansm aktivinin III bölmesi (sair debıtor), 250-ci setir ve 
passivinin II bölməsi 620-ci setrinin sair kreditor melumatları ola bilər. 

Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalara dair uçot-hesabat işlərinin ve-
ziyyəti qiymətləndirilən zaman bir sıra prinsipial məsəleiere diqqet yetiril-
məlidir. Bele ki, tehtelhesab şexslerle hesablaşmaların sintetik və analitik 
uçotunda yol verilmiş pozuntuların süni rəqemlə şişirdilməsi vasitəsi ilə 
pul vesaitlerinin mənimsənilməsi və bu kimi ciddi hallann araşdınlması 
vacibdir. Təhtəlhesab şexslərlə hesablaşmalarda tertib edİlen mühasİbat 
yazılışlan ve diger hesablarla müxabireleşmələr müəssisəlerin mühasibat 
uçotunun hesablar plam və onun tətbiqinə dair Azərbaycan Respublikası 
Maliyye Nazirlİyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli telimatma uyğun olması 
qiymətləndirilməlidir. Tehtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalann uçot-hesabat 
işlərinin vəziyyəti ekspertiza edilən zaman 71 saylı balans hesabmm debet 
ve kredit qalığmm reallığı və onlann herəketi haqqında auditorun rəyinin 
olması vacibdir. Auditorun rəyində bu və ya diger məsələnin qiymətlən-
dirilməsi ardıcılhqla öz əksini tapmalıdır. 

18.5. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların audit nəticələrinin 
yeku nlaşdınlması 

Təhtəlhesab şexslerle hesablaşmalann audit neticelerinin yekunlaş-
dınlması metodikasmda ümumi qaydalann gözlenilmesi teleb olunur. 
Yəni, ilk növbədə audit yoxlama-ekspertiza işleri apanlan müessisələrdə 
tehtəlhesab şexslərlə hesablaşmalara dair eməliyyatlann qanunverici nor-
mativ hüquqi aktlara uyğunluğu və bu sahədə yol verilmiş ciddi qanun po-
zuntulan öz şerhini tapmalıdır. Əgər ekspertiza nəticəsində tehtəlhesab 
şəxslərie hesablaşmalarda ciddi qanun pozuntusuna yol verilmişdirsə ve 
bunun nəticesinde maddi vəsaitlər mənimsənihnişdirsə, o zaman auditor 
tematik qaydada menimsəme halım aynca arayışda rəsmileşdirmelidir. 
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Menimsemə hallanm təsdiq eden sənədlərə istinad edilmeklə hemin se-
nədlerin əsli və ya bir nüsxəsi arayışa elavə edilə bİlər. Digər hallarda yol 
verilmiş qanun pozuntulan, çatışmamazhqlar, uçot-hesabat normalanndan 
kənarlaşmalar, eməliyyatlann növünə, raəzmununa. təyinatına görə qrup-
laşdınlmah və ardıcıllıqla əlaqələndirilməlidir. Bu elaqələndirmeler elə 
edilməlidir ki, hadisələr biri digərini tamamlamış olsun. Çoxillik təcrübe 
göstərir ki, bu və ya digər sahədə yol verilmiş qanun pozuntulan, çatışma-
mazlıqlar bir çox hallarda təserrüfat əməliyyatlannın bütün məqamları ilə 
əlaqəli olur. Təhtəlhesab şəxslərlə hesabiaşmalarm auditinin yekunlaşdınl-
masında vacib anlardan biri də bu sahədə uçot-hesabat işlərinin veziyyeti, 
senədleşmə və kargüzarlıqla bağlı əməhyyatlann təşkili səviyyəsidir. Audi-
tor təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalann yoxlama yekununu ardıcılhqla 
şərh edən zaman müessisənin təhtəlhesab şəxslərlə apardığı hesablaşma-
lan və bu hesablaşmalann uçota almmasını, debitor və kreditorlann müəy-
yən dövrə səvıyyəsini, onlarm həreketini şərh etməlidir. 

Baxmayaraq ki, təhtolhesab şəxslərlə hesablaşmalar müossisənin tə-
sərrüfat əməliyyatlarının kiçik bir hissəsini əhatə edir, lakin təhtəlhesab 
şəxslərlə hesablaşmalarm auditi vacib əhəmiyyet kəsb edir, Çünki təhtel-
hesab şəxslərlə hesablaşmalar nağd pul vəsaitləri eməliyyatları ile bağhdır 
və bir çox hallarda mənimsəmənin monbəyi hesab edilir. Ona görə də təh-
təlhesab şəxslərlə hesablaşmalar auditinin nəticələrinin şərhinde bu hesab-
laşmalar üzrə debitor-kreditor qahqlanmn hərəkəti, yaranma müddəti, on-
lann ləğvi prosesinin şərhinde diqqet mərkəzində olmalıdır. 

Tehtelhesab şəxslerlə hesablaşmaların audit yoxlama-ekspertizasınra 
neticelerinin resmileşdirilməsinm son mərhələlərindən biri də bu sahədə 
daxili nəzaret sisteminin təşkilinin qiymetləndirilməsidir. Tehtelhesab 
şəxslərle hesablaşmalarda yol verilmiş ciddi qanun pozuntulan ve onlann 
maddi vəsaitlərin mənimsənilməsi ile noticələnməsi əksər hallarda təsər-
rüfatdaxili nəzarətin lazımi seviyyedə qurulraaması ilə əlaqədardır. Belə 
ki, mühasibatlıqda bu sahədə birbaşa məsuliyyət daşıyan maddi-məsul şəxs 
(mühasıb) ötən dövrün avans hesablannı qəbul etmədən və yaxud təhtəlhe-
sab şəxsin öhdəsində qalan pul vəsaitləri qahğını geri almadan, yeni avans-
lar verməklə təhtəlhesab şəxsə vosaitlərin mənimsənilməsi üçün şərait 
yaratmış olur. Ona görə də tesərrüfatdaxili nəzarətin laztmi seviyyədə qu-
rulması bütün sahələrdə olduğu kimi, təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar-
da da neqativ hallara yol verilmemesinin qarantı kimı çıxış etməlidir. Audi-
tor təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalarda ciddi əhemıyyət kəsb etməyən 
pozuntulan, mühasibat uçotunda yol verilmiş nöqsanlan qruplaşdmb aynca 
reyestr şəklində əlavə etməli və bu barədə arayışm müvafiq bölməsində 
xüsusi qeydiyyat aparmalıdır. 
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XIX FBSİL. HESABLAŞMALARA DAİR DİGƏR 
ƏMƏLİYYATLARIN AUDİTİ 

19.1. Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlar auditinin 
məqsəd və vozifələri 

Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlar dedikdə, buraya «Sair əməliy-
yatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar», «Təsisçiləriə hesablaşmalaD>, 
«Müxtəlif debitor və kreditorlarla aparılan hesablaşmalar», «Törəmə müəs-
sisələrlə hesablaşmalar» və «TəsərrüfatdaxiIi hesablaşmalar üzrə apanlan 
digər əməliyyatlar» daxildir. Bir sıra hallarda qeyd etdiyimiz hesablaşmalar 
üzrə böyük həcmdə əməliyyatlar apanlmayıbsa, audit yoxlama-ekspertiza 
işində ancaq apanlmış hər hansı təsərrüfat əməliyyatlan üzrə seçmə üsulu 
ilə yoxlama aparmaq və qiymətləndirmək vacibdir. 

Hesablaşmalara dair digər əməlıyyatlann auditinin məqsəd və vəzifə-
lərini şərh etməzdən öncə sair əməüyyatlar kompleksinin tərkibində olan 
hesablar, onlarm məzmunu haqqmda təsəwür yaratmaq lazımdır. Qeyd et-
diyimiz kimi, hesablaşmalara dair digər əməliyyatlann tərkibində bir sıra 
əməliyyatlar movcuddur ki, bunlann hər birisi müəssisələrin mühasibat 
uçotu hesablar planında aynca göstərilir. Belə ki, «Sair əməliyyatlar üzrə 
işçi heyəti ilə hesablaşmalar» dedikdə, əmək və əmək haqqının ödənişi, 
təhtəlhesab şəxslərlə bu və ya digər təsərrüfat əməliyyatlannın 71 saylı 
balans hesabına aid edilməyən sair ödənişlər, depanentləşdirilmiş pul məb-
ləğlərindən başqa işçilərlə hesablaşmalar və sair əməliyyatlar nəzərdə tu-
tulur. Auditorun qarşısmda duran əsas vəzifə və məqsəd 73 saylı «Sair 
əməliyyatlar Ü2rə işçi heyəti ilə hesablaşmalar»da yol verilmiş qanun po-
zuntulannı, uçot-hesabat işlərinin təşkili vəziyyətini, bu əməliyyatlar üzrə 
debet və kredit qalıqlannın müəyyən dövrə vəziyyetini, təsərrüfatdaxili 
nəzarətin teşkiHni qiymətləndinnəkdən ibaretdir. 

Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlann tərkib hissəlerindən bİri 
«Təsisçilərlə hesablaşmalar»dır. Burada Özəl və birgə müəssiselərdə, həm-
çinin səhmdar cemiyyətlərdə müəssisələrin nizamnamə kapitahnm qoyu-
luşunun nisbəti təsərrüfat-maliyyə fəaliyyetindən əldə edilən gelirlerin bö-
lüşdürülməsi, dividendlərin verilmesi və bu istiqamətlər üzrə apanlan bü-
tün növ hesablaşmalar nəzərdə tutulur. 

Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçid, digər mülkİyyət formala-
nnın fəaliyyətine geniş meydan verilməsi şəraitində təsisçilərlə hesablaş-
malar əmeliyyatına tez-tez rast gəlmək mümkündür. Təcrübə göstərir ki, 
bu sahədə nöqsanlara və müxtəlif vasitələrlə pul mənİmsəmələrinə yol ve-
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rilmesi halları çoxdur. Buna gore də auditin qarşısında duran əsas vəzifə-
lərdən biri təsisçilərlə hesablaşmalara dair audit yoxlama işləri aparılan za-
man bu sahədə yol verilmiş ciddi qanun pozuntulannı, nöqsanianm uçotdan 
kənarlaşma hallarını aşkar edib qiymətləndirməkdən ibaretdir. Tesisçilərle 
hesbalaşmalara dair əmeliyyatlann uçotu onların növleri üzre nezerdə 
tutulan subhesabiarda apanlır. Auditor hər bir əmeliyyat haqqında melu-
matlan həmın subhesablardan əldə edə bilər. Hesablaşmalara dair diger 
əməliyyatİann tərkib hissələrindən biri də «Törəmə müəssisələrlə hesab-
taşmalar»a dair əməliyyatlardır. Törəmə müossisələr dedikdə, müəssisə və 
təşkilatlann daxilində müxtəlif strukturlu təsərrüfat subyektlərinin yaradıl-
ması və onların fəaliyyəti ilə əlaqədar baş müəssisənin, yəni baş təşkilatın 
apardığı bu və ya digər təsərrüfat əməliyyatlan başa düşülür. 

Tecrübə gösterir ki, bir çox hallarda bu əməliyyatlar vəsaitlərin mə-
nimsənİlməsi üçün apanlır. Daha doğrusu, diqqəti yayındırmaq məqsədilə 
qeyri-qanuni əməliyyatlan törəmə müəssisələrlə hesablaşmalann ünvanına 
yazmaqla, vəsaitlər uzun müddətden sonra müəssisənin ziyanına silin-
məklə mənimsənilir. Bu kimi hallan aşkar etmək üçün auditorun qarşısında 
duran vəzifələrdən biri də «TÖrəme müəssisələrlə hesablaşmalar» hesabı 
adlı 78 saylı balans hesabımn analitik və sintetik hesablan esasında inven-
tarlaşma aparmaq və çoxsaylı olmadığma görə həmin əməliyyatlan yerində 
auditor müşahidəsi etməklə qiymətlendirməkdən ibarətdir. Təsərrüfat-
daxili emeliyyatlarla hesablaşmalar digər əməliyyatlann terkib hissəsi 
sayılır. Müessisənin filiallan, nümayəndəlikləri, şöbələrİ və diger müsteqil 
bölmələri ile bütün növ hesablaşmaları tesərrüfatdaxili hesablaşmalar adı 
altında apanlır. Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlann tərkib hissələrin-
dən biri olan müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar, onlann auditi 
vacib əhəmiyyət kəsb eden tədqiqiat obyektlərinden biridir. Müxtelif 
debitorlar və kreditorlarla hesablaşmalara 60 saylı «Malsatan və podratçı-
larla hesablaşmalar», 75 saylı «Təsisçilərlə hesablaşmalar» adlı balans he-
sablannda öz eksini tapmayan debitor və kreditorlara bütün növ əməliyyat-
lar daxildir. Eyni zamanda müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar 
geniş mefhum olmaqla, bura kommersiya xarakteri daşıyan əməliyyatlar 
çıxılmaqla, müxətlif təşkilatlara, elmi mərkəzlərə edilmiş ödənişlər, nəq-
liyyat, rabite və sair kommunal xidmətlər üzrə çeklə ödənilmiş vəsaitlər, 
məhkəme orqanlannın qəran ilə müəssisənin işçilərinin əmək haqqından 
edilən tutulmalar və bu kimi əməliyyatlar da daxildİr. Müxtəlif debitor və 
kreditorlarla hesablaşmalar zəngin əməliyyatlardır. Bu hesablaşmalar üzre 
debitor və kreditor qalıqlannın hərəkəti, onlann reallığının qiymətlendiril-
məsi audit yoxlama-ekspertizasmın qarşısmda duran vezifələrdən bİridir. 
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Çoxillik təcrübə göstərir ki, təsərrüfatda baş verən qanun pozuntu-
larının gizlədilməsi mənbələrindən biri müxtəlif debitor və kreditorlarla 
hesablaşmalardır. Ona görə də auditor müəssisə və təşkilatlarda yoxlama-
ekspertiza İşi aparan zaman müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar 
üzrə təsərrüfat əməliyyatlarına xüsusi diqqət yetirməlidir. 

19.2. Hesablaşmalara dair digər əməiiyyatların 
normativ hüquqi bazası 

Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlann normativ hüquqi bazasına 
bu sahədə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunverici normativ 
hüquqi aktlan, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qa-
nunlan, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları, sərəncamlan, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlan, ayn-
ayn nazİrüklərin və baş idarələrin təlimatlan, müəssisələrin əsasnamələri 
daxildir. Azərbaycan Respublikasında bu sahədə lazımi qədər qanunveri-
cilik bazası yaradılmışdır. Bu qanunvericilik bazasınm tərkibinə Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 24 sentyabr 1996-cı il tarixli fərmanı, 
«Nağdsız hesablaşmalann apanlması qaydalan haqqında» Azərbaycan 
Respublikası Milli Bankınm 19 sentyabr 2002-ci il tarixli qəran ilə təsdiq 
edilmiş təlimat, Azərbaycan Respublikasmda «Kredit təşkilatiannda 
hesablaşma, cari və digər hesablaşmalann açılması qaydalan haqqında» 
Azərbaycan Respublikası Milli Bankınm 1 noyabr 1997-ci il tarixli qəran 
ilə təsdiq edilmiş qaydalar, «Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar 
planı və onun tətbiqi»nə dair Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirli-
yinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli təlimatı, ayn-ayn nazirliklərin hesablaş-
malara dair işləyib hazırladıqlan təlimat və əsasnamələr daxildir. 

Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlann tənzimlənməsində qeyd olu-
nan qanunverici normativ hüquqi aktlan bir sıra mövqelərdən şərh etsək, 
belə qənaətə gəlmək olar ki, iqtisadiyyatda qarşılıqlı hesablaşmalarda ya-
ranrnış vəziyyetin tənzimlənməsi, qarşılıqlı əməliyyatlarda debitor və kre-
ditor borclannda hesablaşma formalannın tətbiqi Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin qeyd etdiyimiz məlum fərmanına əsasən aparılır. Sair hesab-
laşmalar üzrə əməliyyatlarda tətbiq edüen ödəniş formalan, bank əməliy-
yatlarınm apanlma müddətləri, yerinə yetirilən iş və xidmətlər, kommunal 
xerclərinin ödənişi və bu Ödenişin apanlması Azorbaycan Respublikası 
Milli Bankınm 19 sentyabr 2002-ci il tarixli qəran ilə təsdiq edilmiş və 
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 16 oktyabr 2002-ci il tarixli 
2925 saylı reyestrlə qeydiyyata alınmış təlimata əsasən tənzimlənir. Hesab-
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laşmalara dair digər təsərrüfat əməliyyatlarımn uçota ahnması, debitor və 
kreditor borclanmn nizamlaııması, onlar üzərində daxili nəzarətin hoyata 
keçirilməsi müəssİsələrin mühasibat uçotunun hesablar planı haqqmda 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli 
telimatımn «Hesablaşmalar» adlı 6-cı bölməsində əksini tapan müvafiq 
hesablar üzrə müxabirələşmələrə dair qaydalarla tənzimlənir. Audit yoxla-
ma işlərində hesablaşmalara dair diger əməliyyatların normativ hüquqi 
bazasına Azərbaycan Respublikası Mülkı Məcəlləsinin VI bölmesi, öhdə-
lik hüquqlarımn ümumi hissəsi, o cümlədən «Öhdəlikdə kreditorlann ve ya 
borclulann çoxluğu», hemin mecellənin xüsusi hissesinin 7-ci bölmesinin 
«Alqı-satqı» hİssəsi, «Satın almaqda üstünlük hüququ və diger üstünlük hü-
quqlan», «Dəyişdirmə, borc, lizinq, podrat» və ayn-ayn bölməlerin müva-
fiq maddeleri aıddir. Bununla yanaşı, malsatan və podratçılarla hesablaş-
malann noraıativ hüquqİ bazası kimi Azerbaycan Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin 23 yanvar 1997-ci il tarixli İ-5 sayh əmri ılə təsdiq edilmiş 
«Müəssiselərin uçot siyasəti haqqında» əsasnamə də auditorun diqqət mer-
kezinde olması vacibdir. 

19.3. Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlar auditinin 
məiumat mənbələri 

Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlar auditinİn melumat menbələ-
ri bu sahədə yoxlama-ekspertiza işinin səmərəli təşkili üçün müxtolif isti-
qametlərdən yanaşmaya dair əsaslı, etibarlı, dəqiq məlumatlann elde 
edilməsinə xidmət edir. Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlann audit 
yoxlama-ekspertiza işlərinin məlumat mənbələrinin bir neçə mövqedən şərh 
edilmesi vacibdir. Qeyd etdiyimiz kimi, hesablaşmalara dair diger əmeliy-
yatlann normativ hüquqi bazası müvafiq qanunverici aktiarla zənginləş-
dirilmişdir, Hesablaşmalara dair diger əməliyyatlan, o cümlədən işçilərlə 
apanlmış sair əməliyyatlar üzrə hesablaşmalar, müxtəlif teşkilatlarla yerine 
yetirilən iş və xidmətiərə görə ödəmələr, cari dövrdə müessisə və təşki-
latiann tesisçilerlə apanlmış təserrüfat əməliyyatlanm hüquqi baxımdan 
qiymetlendirmək üçün auditor bu sahədə Azərbaycan Respublikasmm qüv-
vədə olan qanunverici normativ hüquqi aktlanna istinad etməlidir. Apanlan 
araşdırma zamanı yerinə yetirilen iş və xidmətlərə görə ödəmələrdə və ya 
kommunal xıdmetleri üzrə təsərrüfat əməliyyatlannda qanun pozuntulan 
aşkar edilərse, bu zaman həmin məselelerin qiymətlendirilməsi üçün Azer-
baycan Respublikası Mülki Mecelləsinin VI bölməsinin, öhdelik hüquq-
lanmn ümumi hissəsinə, o cümlədən «Öhdəlikdə kreditorlann ve ya borc-
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luların çoxluğu», həmin məcəllənin xüsusi hissəsinin 7-ci bölməsinin «Alqı-
satqı» hissəsinə, «Satın almaqda üstünlük hüququ və digər üstünlük hüquq-
Ian», «Dəyişdiraıə, borc, lizinq, podrat» və ayn-ayn bölmələrin müvafiq 
maddələrinə istinad olunmalıdır, Digər əməliyyatlar üzrə hesablaşmalarda 
yol verilmiş kənarlaşmalar, çatışmamazlıqlar və uçot-hesabat işlerində cid-
di qanun pozuntulan qiymətləndirilən zaman 2 menbeyə istinad edilmesi 
vacibdir: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-
ci il tarixli «Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı», onun 
tetbiqinə dair təlimat və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 23 
yanvar 1997-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Müəssisələrin uçot siya-
səti» haqqında əsasnamə. 

Diger eməliyyatlara dair hesablaşmalarda debitor və kreditor qalıq-
lan, təsərrüfat əməliyyatlannın uçota alınması, hesablaşmalar üzrə vəsait-
lərin hərəkətinə dair müəyyən yoxlama dövrü üçün vəziyyət qiymətlən-
dirilən zaman məlumat mənbələri kimi 73 saylı «Sair əməliyyatlar üzrə 
işçİ heyəti ilə hesablaşmalar», 75 saylı «Təsisçilərlə hesablaşmalar», 76 
saylı «Müxtəlif debitor ve kreditorlarla hesablaşmalar», 78 saylı «Törəme 
müəssiselerlə hesablaşmalar», 79 saylı «Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar» 
hesabının analitik və sintetik məlumatlanndan, debet-kredit qalıqlanndan 
və bu hesablamalann terkibində açılmış subhesabların məlumatlanndan 
istifadə etmək mümkündür. 

Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlar üzrə cari yoxlama dövründə 
baş vermiş təsərrüfat əməliyyatlan haqqında lazımi ilkin uçot məlumat-
lannı 8 saylı jurnal-orderdən əldə etmək olar. 

19.4. Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlar auditinin metodikası 

Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlar audİtinin metodikasına «Sair 
emeliyyatlar üzrə işçi heyəti İlə hesablaşmalar», «Təsisçilerle hesablaşma-
lar», «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar», «Törəmə müəssi-
selerlə hesablaşmalar», «Təsərrüfatdaxili hesablaşmalan) üzrə baş vermiş 
təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlannın audit yoxlama-ekspertizasında tətbiq 
edilen üsullar, mexanizmlər və yoxlama prosedur qaydaları daxildir. Audi-
tor bu sahədə yoxlama-ekspertiza işlərini seçmə üsulu ilə aparmalı ve yox-
lamaya dair konkret proqram-tezisə malik olmalıdır. Bu proqram-tezisdə 
auditor yoxlama strategiyasını müəyyənləşdirməli və bu zaman aşağıdakı 
prinsipial məsələlər yoxlama-ekspertiza işlərinin tədqiqat obyekti olmalıdır: 

• hesablaşmalara dair dıger əməliyyatlann normativ hüquqi bazasının 
ekspertizası; 
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• hesablaşmalara dair digər əməliyyatlann yoxlama prosedur qayda-
lan və metodikası; 

• hesablaşmalara dair digər əməliyyatlar üzrə uçot-hesabat işlərinin 
vəzıyyəti; 

• hesablaşmalara dair digər əməliyyatlann yoxlama-ekspertiza işlə-
rinin nəticələrinin yekurılaşdmlması. 

Qeyd etdiyimiz kimi, hesablaşmalara dair digər əməliyyatların res-
publikamızda kifayət qədər normativ hüquqi bazası mövcuddur. Ona görə 
də müəssisə və təşkilatların təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin auditinde sair 
eməliyyatlar üzrə, o cümlədən işçi heyəti ilə, təsisçilerlə, müxtelİf debitor 
ve kreditorlarla hesablaşmalar, təsərrüfatdaxili hcsablaşmalara dair əməliy-
yatlar bilavasite respublikamızda qüvvədə olan qanunverici normativ hüqu-
qi aktlara uyğun olması qiymətləndirilməlidir. Müəssisələrin fəaliyyətində 
en çox geniş yer tutan təsorrüfat-maliyyə əməliyyatı müxtəlif debitor və 
kreditorlarla hesablaşmalardır. Müxtəlif debitor və kreditorlar üzrə zəngin 
əməliyyatlann, həmçinin onlann uçota almmasımn müəssisəlerde tetbiq 
edilən mühasibat uçotunun hesablar planına dair Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə NazMiyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli telimatma uyğunluğu 
qiymətləndirilməlidir. Bir qayda olaraq müxtəlif debitor vo kreditorlarla 
hesablaşmalann audit yoxlama-ekspeıtizası 76 sayh «Müxtəlif debitor və 
kredİtorlarla hesablaşmalar» adlı balans hesabının müeyyən dövrünə debet 
və kredit qahqlarından başlanmalıdır. Yoxlama metodikası aşağıdakı ardı-
cıllıqla apanlır: 

76 saylı hesabın müeyyen dövrə debet və kredit qalığı mühasibat uço-
tunun rəsmi arayışı ilə təsdiq edildikdən sonra auditor həmin hesab üzrə ilk 
növbede hesablaşmalann dövriyyə cədvəlində, 8 sayh jurnal-orderdə hansı 
formada aparılmasını deqiqleşdirməlidir. Belə ki, 76 saylı «Müxtelif debi-
tor və kreditorlarla hesablaşmalan> balans hesabmın debet ve kredit dövriy-
yəsi açıq şekildə aparılmalı və bu sahədo debitorların kreditor qalıqlan he-
sabına azalması (bağlanması) halının olub-olmaması müəyyənləşdirilməlidir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar 
xüsusi hesab olmaqla bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Burada diger hesab-
larda olduğu kimi, birtərofli qalıq debet ve ya kredit qalığı çıxanla bİlmez. 
Çoxillik tecrübə göstərir ki, 76 saylı «Müxtəlif debitor ve kreditorlarla he-
sablaşmalan>da debitor və kreditorlar üzrə apanlan əməliyyatlar üzrə ayn-
aynlıqda dÖvriyyə təşkil edilməzsə, bu zaman debitor qalıqlan kreditorlar 
hesabına və ya əksinə azaldılmaqla yekun qalıq göstərilir və nəticedə bir 
sıra tesərrüfat əməliyyatlan məqsədli və ya məqsədsiz gizlədilir. Ona göre 
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də 76 saylı «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar»a dair əməliy-
yatlarm ekspertizası zamanı cari dövr üzrə debitor və kreditorlarla hesab-
laşmaların dövriyyə cədvəlində işlənməsi, qahqların baş kitaba yaxud ba-
lansa köçürülməsi prosesi yoxlamlmalı və qiymətləndirilməlidir. Əgər 
yoxlama zamanı yekunda debitorun hesabma kreditorun azaldılması hailan 
aşkar edilərsə, auditor alternativ formada 76 saylı «MüxtəIif debitor ve kre-
ditorlarla hesablaşmalar»m uçotunun təlimata uyğun qurulmasını təşkil 
etməlidir. Müxtəlif debitor ve kreditorlarla hesablaşmalann auditi zamam 
vacib məqamlardan biri də debitor və kreditor qalıqlannın hərəkətidir. Bu 
hərəkət hemin hesab üzro müəyyən dövrə inventarlaşma üsulu tətbiq edil-
mekle müəyyonləşdirilir. Yoxlama-ekspertiza nəticosində 76 saylı «Müxtelif 
debitor və kreditorlarla hesablaşmalar»da ciddi qanun pozuntulan, ümidsiz 
debitor borclan, sahibsiz debitorlar vo ya kreditorlar müeyyən edilərsə, bu 
zaman auditor onlann reallığını təsdiq etmək üçün üzləşdirmə aktından is-
tifadə etmelidir, Bunun üçün hesablaşmalar aparan tərəflər arasında qalıq-
lann qarşılıqlı üzləşdirilməsi və tərəflər arasmda debitor-kreditor qalıqlan 
tesdiq edilməlidir. Bu qalıqlann realhğına daha inamlı olmaq üçün auditor 
hesablaşmalar üzre yaranmış debıtor və kreditor borclannın ükin və təsdiq-
edici sənedlərinə, yerinə yetirilən iş və xidmotlərin təhvil-təslim aktlanna 
diqqət yetirməlidir. Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalarla əla-
qədar, hemçinin müəssisə işçilərinin əmək haqqından məhkəme orqanla-
nnın qərarlanna əsasən ayrı-ayrı şəxslərin xeyrinə tutulan məbleğlər və 
digər əmeliyyatlar haqqında da məlumatlar toplana bilər. Müxtəlif debitor 
və kreditorlarla hesablaşmalar üzrə apanlan bu və ya digər tipli əməliyyat-
lann vaxtında heyata keçirilməsini qiymətlendirmək üçün 76 saylı «Müx-
telif debitor və kreditoriarla hesablaşmalar»ın analitik uçot melumatlannı 
nəzərden keçirmək lazımdır. 76 sayh «Müxtəlif debitor ve kreditorlarla he-
sablaşmalan> üzrə əməliyyatlann mühasibat uçotunda düzgün müxabirə-
ləşmələr apanlmasına qiymət vermək üçün mühasibat uçotunun hesablar 
planı və onun tətbiqinə dair təlimatın hesablaşmalar bölməsinə dıqqət yeti-
rilməlidir. 

Müəssisələrin təsərrüfat-maliyyo fəaliyyətindo sair əmeliyyatlar üz-
rə işçi heyəti ilə hesablaşmalara da tez-tez rast gəlinir. Belə ki, bazar iqti-
sadiyyatı münasibətleri şəraitində mallann kredit üzrə reaüzəsi daha geniş 
tətbiq ediidiyi üçün müəssisəlerin işçi heyətinin bu prosesdə iştirak hallan 
çoxalır. Tecrübə göstərir ki, kredit əməliyyatları üzrə də bir çox hallarda 
pul vəsaitlərinin mənimsənilməsinə yol verilir. Belə ki, müəssisəlerin işçi 
heyəti ilə əlaqəyə girərək mal-material qıymətliləri, məişet eşyalan, for-
mal olaraq kredit emeliyyatı kimi rəsmiləşdirüir, faktiki olaraq onlar kre-
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dite verilmir və onlann dəyəri tərəflər arasında bölüşdürülür. Müddət keç-
dikcə həmin mallann dəyəri kredit alan şəxsin emək haqqından tutulmadan 
müessisənin vəsaiti hesabına köçürməler edilir, Ona göre də auditor 73 
saylı «Sair əmeliyyatlar üzro işçi heyəti ilə hesablaşmalar»ın auditini ap-
aran zaman bu hesabın terkibində açılmış subhesablar, o cümleden kredite 
satılmış mallara gÖrə hesablaşmalar, verilmiş borclar üzrə hesablaşmalar, 
maddi zərərlərin ödenilməsi üzrə hesablaşmalar üzrə qalıqlann inventar-
laşmasını aparmalı, onlan deqiqləşdirilməli və bu borclar üzrə vesaitlərin 
hərəkətini seçmə üsulu ilə yoxlayıb qiymətləndirməlidir. Auditor kredite 
satılmış mallarm ve kredit əməliyyatının reallığım təsdiq etmek üçün seç-
me üsulu ile kredit vermiş ticaret təşkilatlan ile müvafiq sənedlerin üzləş-
dirilmesi eməliyyatını da apara bilər. Təcrübəde bir çox hallarda müəssisə 
və təşkilatlar Öz işçilərino sosial köməklik məqsədi ilə faizsiz olaraq 
müddətli borc verir. Bele borclar adətən fərdi tikinti üçün ve ya sosial 
meişət avadanlıqlarının alınması üçün verilir. Bu zaman həmin borclar 
müqavilə ile rəsmiləşdirilməlidir. Bu sahədə borclann ödənilmesi üçün 
müessİse xüsusi Ödeme qrafiki tərtib etmelidir. Auditor yoxlama-ekspertiza 
işleri aparan zaman müəssiselərdə (təşkilatlarda) işçilərə sosial ve məişət 
şeraitüıin yaxşılaşdınlması üçün verilmiş vəsaitlərin rəsmiləşdirilməsine 
dair sənədləri ekspertizadan keçirib qiymətləndirməlidir. Maddi zererlerin 
yaranma səbəbi müxtəlif ola bilər. Yəni, müəssisenin sərəncamında olan 
əmlakın oğurlanması, israfçılıq, maddi dəyərlərin saxlanmasmda təbii itki 
normalannın gözlənilmomesi müəssisəye dəyen maddi ziyamn mənbeyi 
hesab edilə biler. Əger yoxlama-ekspertiza zamanı bu cür hallar mövcud-
dursa ve onlar qanunun tələblərine uyğun olaraq rəsmiləşdirilmişdirsə, bu 
zaman auditor hemin ziyanlann ödənilmə prosesinə öz münasibətini bildir-
məlidir. Müəssisə və təşkiİatlarda ilin sonuna mal-material qiymetlilərinin 
inventarlaşması nəticəsində maddi deyerlilərin əskik gelməsi aşkar edile 
bilər. Ona görə də audit-yoxlama işləri aparüan zaman inventarlaşma nəti-
cələrinə və bu neticələrin realizasiya edilməsinə de qiymət verilməlidir. 

Qeyd etdiyimiz kimi hesablaşmalara dair digər əməliyyatlann tərkib 
hisselerindən biri de təsisçilərlə hesablaşmalardır. Bazar iqtisadiyyatı mü-
nasibetlerinə keçidle elaqedar olaraq mülkiyyətin müxtəlif formalannın 
fealiyyetinə geniş yer verilmesi, müəssisələrin inkişaf etdirilməsinde döv-
let sermayəsi ile yanaşı, diger mənbələrdən də sermayələrm celb edil-
mesüıe lazımi imkanlar yaratmışdır. Bu sərmayelerin celb edilmesi yollan 
müxtəlifdir. Hazırda bu sərmayələrin celb olunmasında səhm buraxıhşı 
mühüm rol oynayır. Bumrn nəticəsində səhm kapitalı yaranır ve gəlirlər 
onun esasmda bölüşdürülür. Bu növ hesablaşmalara, hemçinin kooperativ 
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üzvülüyü, yoldaşlıq təsərrüfatçılığı, müştərək fəaliyyət göstərən müəssi-
sələr də daxil edilə bilər. Bu tip müəssisələrin fəaliyyətİ nəticəsində eldə 
edilen maliyyə vəsaitləri, onlann digər formalarda maliyyə nəticələrinin 
(dividend, natural mehsul) bölüşdürülməsi və uçotu «Təsisçılərlə hesablaş-
malar» adlı 75 saylı balans hesabında aparılır. 75 saylı balans hesabınm tər-
kibinde bir neçə subhesab açıla bilər. Bu subhesablann tərkibİndə nizam-
namə kapitalına qoyuluşlar üzrə hesablaşmalar, gəlirlərin ödenilməsi üzre 
hesablaşmalar öncül yer tutur. Audit yoxlama-ekspertiza işləri apanlan za-
man təsisçilərlə hesablaşmalar üzrə olan təsərrüfat əməliyyatlan seçmə 
üsulu tətbİq edilməklə, vacib hesab olunan əməliyyatlar nəzerden keçiril-
məlidir. Yoxlama-ekspertiza işlərində əgər 75 saylı «Təsisçilərlə hesablaş-
malar» hesabınm debet və kredit əməliyyatları üzre kənarlaşmalar meyda-
na çıxarsa, bu zaman audİtor cari dövrdə aparılan əməliyyatlann inventar-
laşmasını teşkil etməli və təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin nəticəlerinin bö-
lüşdürülmesinin qanuniliyini qiymətləndirmelidir. 

Audit yoxlama-ekspertiza işlerinin metodikasının son mərhələsi he-
sablaşmalara dair digər emeliyyatlann uçotunun təşkili və təsərrüfatdaxili 
nəzarət sisteminin vəziyyətinin qiymətləndirilməsidir. Belə ki, hesab-
laşmalara daır digər əməliyyatlann spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq 
müəssisədə uçot siyasətinin düzgün qurulması və bu siyasətin Azərbaycan 
Respublikası Maliyye Nazirliyinın 23 yanvar 1997-ci il tarixli esasnamə-
sinə uyğun qurulması qiymətləndirilməlidir. Auditor hesablaşmalara dair 
digər əməliyyatlann yoxlama-ekspertizasını aparan zaman sair emeliy-
yatlar üzrə işçi heyəti və müxtelif debitorlarla (kreditorlarla) hesablaşma-
lara da audit qiymeti verməlidir. Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlann 
yoxlama neticələri yekunlaşdınlan zaman təsisçilərlə, yaxud törəmə müəs-
sisələrlə təsərrüfatdaxili əməliyyatlar üzrə hesablaşmalann müxabireleşə 
bilecək digər balans hesablan ilə düzgün uçota almması, bu hesablar üzrə 
uçotun təlimata uyğun düzgün təşkili səviyyəsine auditor rəyİnin olması 
vacibdir. Hesablaşmalara dair dıgər əməliyyatlann auditi apanlan zaman 
yoxlanılan müəssisə və təşkilatda uçotun hansı formasından istifadə edil-
məsi, onlann yoxlanılan müəssisə üçün üstünlüyü, fərqli xüsusiyyetlərinə 
də diqqət yetirilməlidir. Belə ki, müəssisələrdə (təşkilatlarda) uçotun 
tetbiqi formalan təserrüfat-maliyyə əməliyyatmın aydın-şəffaflığına əsaslı 
zəmin yaradır. Digər tərəfden uçotun təşkili formalan müəssisələrdə 
maliyye hesabatlannın tertibini bir qədər asanlaşdırır. Ona görə də auditor 
yoxlama-ekspertiza apanlan müəssisədə uçotun tətbiqi formalanna da öz 
rəyini bildirməlidir. 
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19.5. Hesablaşmalara dair digər əməHyyatların audit 
yoxlama nəticələrinin yekıınlaşdırılması 

Hesablaşmalara dair digər əraəliyyatiann yoxlama-ekspertiza neticə-
lerinin yekunlaşdınlması bu sahede aparılan auditin son mərhəlesi hesab 
edilir. Bu, esas etiban ilə yoxlama aparılan zaman əldə edilən nəticəler, 
yoxlamanm aşkar etdiyi qanun pozımtulan, təsərrüfat-maliyyə fəaliyyetin-
də yol verilmiş nöqsanlar, çatışmamazlıqlar və digər neqativ halların qiy-
metlendirilməsinin rəsmileşdirilməsidir. Hesablaşmalara dair digər əmə-
liyyatlann yoxlama-ekspertizasmm somərəliliyi onun nəticələrinin mənti-
qi, ardıcıl, əsaslı, senədli, auditorun sübutu şərh edilməklə qiymətləndiril-
məsi ilə ölçülür. Hesablaşmalara dair digər əməliyyatlann auditinin yekun-
laşdınlmasmda bir sıra prinsipial meseləloro cavab tapılmaqla aşağıdakı 
ardıcılhqla şərhi vacibdir: ilk növbedə hesablaşmalara dair aşkar edilmiş 
mənimsəmələr və ya digər səbəbdən müəssiseyə dəymiş ziyanlar, maddi 
materiallann çatışmamazlığı, korlanması və sair bu kimi ciddı məsələler 
şərh edilib qiymetləndirilməlidir. Əger bu kimi hallara tez-tez rast gəli-
nersə, auditor həmin hallan şərh etmekle onlann törədilmesi səbeblerini 
müvafiq qanunverici normativ hüquqi aktın tələbləri ilə əlaqələndirməklə 
bu sahədə təqsirkar şəxsi müəyyonləşdimıəlidir. Hesablaşmalara dair digər 
əməliyyatlann auditinın nəticələrinin rəsmiləşdirilmesinin növbeti merhe-
lesi bu sahedə yol verilmiş uçot pozuntulan və onlann neticesində baş ver-
miş hallann şərhindən ibarətdir. Auditor yoxlama-ekspertiza işlerində bu 
tip əməliyyatlara mütəmadi yol verilməsini müşahidə edərse, bu zaman 
həmin əmeliyyatları məzmununa, mahiyyətinə, xarakterinə, təyinatına uy-
ğun olaraq xüsusi reyestrdə qruplaşdırmalıdır. 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərinin nəticələrinin yekunlaşdınlmasmm 
növbəti mərhələsi müəssisədə uçot-hesabat işlərinin təşkili və onlann apa-
nlması formalarının vəziyyəti ola bilər. Belə ki, hər bir sahədə olduğu ki-
mi, müəssise və təşkilatlann spesifık xüsusiyyətləri nəzəre ahnmaqla he-
sablaşmalara dair digər əməliyyatların uçota alınması, hesabatın müvafiq 
bölmelərinde yekun nəticələrinin əks etdirilməsi müəssisənin təşkil etdiyi 
özünəməxsus uçot siyasətindən də çox asıhdır. Mesələn, müxtəlif debitor 
və kreditorlarla hesablaşmalann analitik və sintetik uçotunun açıq şekildə 
apanlmaması, debitorlarm hesabına kreditor qalıqlann azaldılması ve ya 
bağlanması ilə birtərəfli yekun qatığın çıxanlması bir çox hallarda pul və-
saitlərinin mənimsənilmesİ, hemçinin təsəmifatdaxili əməliyyatlarda baş ver-
miş cinayət tərkibli əməllərin ötr-basdır edilməsi ilə nəticələnir. Ona görə 
de auditor hesablaşmalara dair digər əmeliyyatlann yoxlama nəticələrini 
yekunlaşdıran zaman bu kimi incəlikləri deqiq şərh etmelidir. 
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XX FƏSİL. KREDİT VƏ SSUDA ƏMƏLİYYATLARININ AUDİTİ 

20.1. Kredit və ssuda əməiiyyatları auditiain məqsəd və vəzifələri 

Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçid, mülkiyyətin digər formala-
rının geniş inkişafı, rəqabət prinsipi əsasında fəaliyyət gÖstərən hər bir 
müəssisənin dinamik İnkişafı maliyyə resurslannın səfərbər olunmasmı və 
onlardan səmərəli istifadə edilməsini zəruriləşdirir. Belə ki, beynəlxalq 
standartlara uyğun məhsul istehsahnm təşkili üçün müəssisənin xüsusi və 
ya kənardan cəib edİlən maliyyə vəsaitlərinin, texnoloji qurğuların yeniləş-
dirilməsi (modemləşdirilməsi) istiqamətino yonəldilməsi vacibdir. Digər 
tərəfdən, müəssisə və təşkilatların cari təsərrüfat fəaliyyətində qısamüd-
dətli dövriyyə vəsaitləri çatışmadıqda və bu çatışmamazlığı müvəqqəti 
bağlamaq, istehsahn ahəngdarlığmı təmin etmək üçün kredit təşkilatından 
müvəqqəti maliyyo resurslannın cəlb olunması ehtiyacı meydana çıxır. Be-
ləliklə, müəssisə və təşkilatlarda geniş təkrar istehsahn təmin edilməsi, 
yaxud müvəqqəti dövriyyə vəsaitlərinin kifayət qədər olmaması üzündən 
meydana gəlmiş malİyyə gərginliyinin aradan qaldırılması üçün kredit təş-
kilatlarmdan, yaxud xüsusi banklarm imkanlanndan istifadə edilməsi va-
cibdir. Daha doğrusu, müəssisənin maliyyə fəaliyyətində yaranmış müvəq-
qəti çətinliyin aradan qaldırılmasında kredit və ssudalardan istifadə edilə 
bılər. Kredit və ssudalar məqsəd və təyinatına görə uzun və qısamüddətli 
olmaqla yanaşı, əsas vəsaitlərin yeniləşdirilməsi, əldə edilməsi, yenidən 
qurulması və yaxud müweqəti çatışmayan dövriyyə kapitalmm tamamlan-
ması üçün alına bilər. Bank kreditlerinin (ssudalannın) verilməsi qanunve-
rici normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir. Bank və ssuda əməliyyatlan tə-
sərrüfat-maliyyə əməliyyatlan içorisində vacib əhəmiyyət kəsb edir. Ona 
görə də kredit və ssuda əməliyyatlan audit yoxlama-ekspertizasının tədqi-
qat obyekti olmalıdır. Kredit və ssuda əməliyyatlannın auditinin qarşısmda 
bir sıra mühüm vəzifələr durur. Belə ki, müəssisə və təşkilatlarda audit 
yoxlama-ekspertiza işləri apanlan zaman alınmış kredit və ssudalann 
məqsedi, təyinatı, müddəti və ondan düzgün istifadə edilməsi nezərdən 
keçirilməlidir. Kredit və ssudanın əlverişli şəraitdə müddətinin optİmallığı 
qiymətləndirilmelidir. Kredit ve ssudalann götürülmesi zamam bağlanmış 
müqavileler, razılaşmalar və tərəflərin qəbul etdiyi öhdəliklər qüwədə olan 
qanunverici normativ hüquqi aktlann tələblərinə uyğun olaraq resmileşdiril-
mesi ekspertizadan keçirilərək onlara auditor qiyməti verilməlidir. Bir qayda 
olaraq kreditlərin qaytarılması və ssuda əməliyyatlannda müvafiq faiz de-
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rəcələrinin qəbul edilmiş normalara uyğun olması və kreditin (ssudanın) 
qaytanlma müddətinə əməl edilməsi auditorun diqqət mərkəzində olmalı-
dır. Audit yoxlama-ekspertizanın qarşısında duran vezİfələrdən biri de 
müessİse ve teşkilatlann kredit təşkilatlanndan götürdükləri kreditlərin 
bilavasitə təyinatına serf edilməsi və onun nəticəsində əldə edilə bilən, 
yaxud edilecek səmərənin qiymətlendirilməsidir. Çoxillik təcrübe göstərir 
ki, kredit və ssuda əməliyyatlannda bir sıra qanun pozuntulanna yol veril-
məkiə vəsaitlerin bu və ya digər formada mənimsənilməsinə şərait yaradı-
lır. Təcrübede bezen yol verilmiş qanun pozuntulan nəticəsinde mənimsə-
nilmiş pul vəsaitləri uçot-hesabat işləri vasitəsi ilə ört-basdır edilir. Ona 
görə də auditor müəssisə və təşkilatlarda kredit və ssuda emeliyyatlanm 
ekspertiza edən zaman alınmış pul kreditlərinin və onlann qaytanlmasının 
düzgün uçota alınmasım, kredit və ssudalara görə ödənilən faizlere, pen-
yalara və digər maliyyə sanksiyalanna düzgün mühasibat yazılışlannın 
verilməsini ekspertiza edib qiymətləndirmelidir. 

Kredit və ssuda üzrə bank əməliyyatlannın yoxlama-ekspertiza işlə-
rinin qarşısında duran mühüm vezİfələrdən biri də bank krediti və ssudalan 
üzrə əmeliyyatlann apanlması, qarşılıqlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, 
alınmış maliyyə vəsaitlərinın təyinatı üzrə düzgün istifade edilmesi üzə-
rində teserrüfatdaxili nozarətin təşkilinin səviyyəsİni qiymətləndirmekdir. 
Müessise ve teşkilatlarda audit yoxlama-ekspertiza işləri apanlan zaman 
alınmış kreditlər və ssudalann mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsi 
və öhdeliklerin yerine yetirilməsi üzərində mühasibat nəzarətinin teşkili 
seviyyəsinin qiymetləndirilməsi de auditin qarşısmda duran esas vəzifələr-
den biri hesab olunur. Belə ki, alınmış ssuda vəsaitlerinin təyinatı üzre 
istifade edilməsi və ssudalann merhələlərlə ödənişinin uçotunun düzgün 
apanlması bir çox hallarda ssuda emeliyyatlan üzrə iqtisadi sanksiyalann 
tətbiqinin qarşısını almış olur. Digər terefdən, müəssisənin (teşkilatın) 
aldığı ssudalar üzrə qaytarılan borclann mühasibat uçotunda düzgün qeydə 
alınması ilin sonuna təsərrüfat-maliyyə nəticəlerinin yekunlaşdınlmasmda 
vacib əhəmıyyət kosb edir. Çünki, qüwədə olan qanunverici normativ hü-
quqi aktlara əsasən müessisə və təşkilatlann cari təsərrüfat ili yekunlaşan 
zaman ssuda və kreditlər üzrə faizlər qaytanldıqdan sonra maliyye nətice-
ləri müeyyənleşdirilir. Deməli, alınmış ssuda və kreditlər üzrə borclann 
qaytarüması və faizlerin düzgün hesablanıb uçota alınması maliyyə nə-
ücelərinə tesır edən amil kimi qiymetləndirilməlidir. Müəssisenin uçot-
hesabat işlerinin təşkili səviyyəsi, müəssisənin uçot siyasetinin düzgün qu-
rulması da audit yoxlama-ekspertizasının tedqiqat obyekti olmalıdır. 
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20.2. Kredit və ssuda əməliyyatlarının norraativ hüquqi bazası 

Kredit və ssuda əməliyyatlannın normativ hüquqi bazasma Azərbay-
can Respublikasımn bu sahədə qüwədə olan mövcud qanunverici normativ 
hüquqi aktları, o cümlədən Milli Məclisin qanun və qərarlan, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlan, Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin qərarlan, Azərbaycan Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin təlimatlan, Azərbaycan Respublikası Vergi Nazirliyinin nor-
mativ hüquqi sənədlori, Azərbaycan Respublikası Milli Bankının təlimat 
və məktublan, kredit təşküatları olan ayn-ayrı bankların və malliyə qurum-
lanmn normativ hüquqi sənədləri, yəni onların əsasnamə və nizamnamə-
ləri aiddir. Qeyd etmək lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə 
keçidlə bağlı olaraq müəssisə və təşkilatlann ahəngdar fəaliyyətini təmin 
etmək, yeni texnologiyalann əldə edılməsi və digər məsələlər üçün Azər-
baycan Respubİikasında kredit resurslarının səfərbər olunması, onlardan 
səmərəli İstifadə etmək üçün ssuda və kreditlərin tənzimlənməsinə dair 
kifayət qədər normativ qanunverici hüquqi baza formalaşmışdır. Bu norma-
tiv hüquqi bazanı məzmununa, məqsədinə görə 4 qrupa bölmək olar: 

• ssuda və kreditlərin verilmə şərtlərini tənzimləyən normativ hüquqi 
aktlar; 

•verilmiş kredİt və ssudalann faİzlərinİn hesablanmasını və tətbiqini 
tənzimləyən normativ hüquqi aktlar; 

•verilmiş kredit və ssudalann uçotunun təşkilini tənzimləyən norma-
tiv hüquqi aktlar; 

• verilmiş kredit və ssudalar üzrə vəsaitlərin qaytarılmasım tənzim-
ləyən normativ hüquqi aktlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kredit və ssuda əməliyyatları hər şeydən Ön-
cə «Valyuta tənzimlənməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisi tərəfındən 21 oktyabr 1994-cü il tarixində qəbul edilmiş qanun, bu 
qanuna 27 noyabr 2001-ci il və 30 aprel 2002-ci il tarixli əlavələr, dəyişik-
liklər, «Kredit ittifaqlan haqqında» Azərbaycan Respublikasımn 21 may 
2000-ci İ1 tarixli Qanunu, bu Qanuna 23 noyabr 2001-ci il tarixində edilmiş 
əlavələr və dəyişikliklərlə tənzimlənir. Müəssisə və təşkilatlarda müvəq-
qəti yaranmış maliyyə çətinliklərinin aradan qaldırılması üçün və ya pers-
pektiv inkişaf üçün əlavə maliyyə resurslannın cəlb edilməsində müvafiq 
kredit şərtlərini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar Azərbaycan Res-
publikası Milli Bankının müxtəlif dövrlərdə hazırladığı və hazırda qüwəde 
olan aşağıdakı qaydalan ilə tənzimlənir: 
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• «Baıık kapitalının ve onun adekvatlığımn hesablanması haqqında» 
10 dekabr 2003-cü il tarixində tesdiq olunmuş qaydalar; 

• «Kredit eməliyyatları üzrə faizlerin hesablanmasımn dayandınlması 
haqqında» 22 iyul 2000-ci il tarixində tesdiq olunmuş qaydalar; 

• «Aktivlərin təsnifləşdirilməsi ve mümkün zərerin ödenilməsi üçün 
ehtiyatlann yaradılması haqqmda» 17 iyun 2003-cü il tarixli qaydalar; 

• «BankIarda kreditlərin verilməsinin daxili prosedurlan və uçotu 
haqqında» 3 aprel 2001-ci il tarixli qaydalar; 

• «Banklara aidiyyatı olan şəxslərlə əməliyyatlann apanlması haq-
qında» 29 dekabr 2001-ci il tarixli qərarla təsdiq edilmiş qaydalar. 

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı respublikamızın erazisində 
fəaliyyət gösterən müəssise və təşkilatlara bu və ya digər formada kredit-
lerin verilmesi üzrə müvafıq faizlərin tətbıqinin tenzimlenməsi üçün də bir 
sıra normativ senedler, o cümlədən müxtəlif qaydalar işləyib hazırlamışdır. 
Bu qaydalar aşağjdakılardan ibarətdir: 

• «Kredit əməliyyatlan üzrə faizlərin hesablanmasının dayandınlması 
haqqmdaw 19 sentyabr 2002-ci il tarixi qaydalar; 

• Azərbaycan Respublikasımn bank sistemində hesablama metodu ile 
uçot qaydalan. 

Müəssisə və təşkilatlar tərəfindən alınmış ssudalar və onlann ödənil-
məsi prosesinin uçota alınmasmm nizamlanması üçün Azərbaycan Respub-
likası Milli Bankı terəfindən bir sıra qaydalar hazırlanıb və təsdiq edilir. O 
cümleden: 

• 3 aprel 2001-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Res-
publikasınm bank sisteminde əmanətlərin (depozitlerin) uçot qaydalan»; 

• 18 sentyabr 2003-cü il tarixli «Azərbaycan Respublikasmın kredit 
təşkilatlannın maliyye hesabatlarında assosiasiya olunmuş müəssiselərə 
qoyulan investisiyalann uçotu qaydalan»; 

• 29 dekabr 2003 -cü il tarixli «Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət 
göstərən kredit təşkilatlannm birləşməsinin uçotu qaydalan»; 

• 18 dekabr 2000-ci il tarixli «Azərbaycan Respublikasında fealiyyət 
göstərən kredit teşkilatlannda esas vəsaitlərin uçotu qaydalan»; 

• 18 sentyabr 2003-cü il tarixli «Azərbaycan Respublikasının kredit 
teşkilatlannın icmal-maliyyə hesabatlannın tərtib və təqdim edilmesi ve 
töremə müəssisələrə qoyulan investisiyaların uçotu qaydalan» ve s, 

Müəssisə və təşkilatlann aldıqlan kredıtin (ssudanın) geri qaytanl-
ması da, bu sahədə mühüm əhemiyyət kesb edən əmeliyyatlardan biri he-
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sab edılir. Bir sıra hallarda alınmış ssuda ve kreditlərin geri qaytanlmasında 
ziddiyyetli proseslər özünii gösterir. Hətta bəzi hallarda bu məsələlər 
mehkerae araşdmnalarma qeder davam edir. Alınmış ssuda və kreditlərin 
qaytanlmasında yaranmış ziddiyyetli hallann tərefler arasmda yerindəce 
hellinİn mümkünlüyü Azerbaycan Respublikasınm Milli Bankının hazır-
ladığı bir sıra qaydalarla gerçekleşe bilər. Bu qaydalara daxildir: 

• «Banklarm esas vəsaitlərlə (emlakla) apardıqlan emeliyyatlann 
tenzimlenməsi haqqmda» 16 avqust 2002-ci İ1 tarixli qaydalar; 

• «Aktivlerin tesnifleşdirüməsi ve mümkün zererin ödənilmesi üçün 
ehtiyatlann yaradılması haqqmda» 17 iyun 2003-cü il tarixli qaydalar. 

Yuxanda qeyd etdiyimiz normativ hüquqi aktlarla yanaşı müessiso və 
təşkilatlann bu və ya diger məqsədlər üçün aldıqlan kreditlər və ssudalar 
üzrə əməliyyatlar həmin müessisələrin işləyib hazırladıqlan uçot siyasəti 
ile, hemçinin emeliyyatlann mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilmesi, 
baş vermiş təsərrüfat əməliyyatlannın mühasibat müxabireleşmələrinin 
apanlması isə «Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun 
tətbiqine dain> Azərbaycan Respublikası Maliyye Nazirliyinin 20 oktyabr 
1995-ci il tarixli telimatımn müvafiq böhnəlerinin tələbləri ilə tənzimlenir. 

20.3, Kredit və ssuda əməliyyatları auditinin məlumat mənbələri 

Kredit və ssuda eməliyyatlan auditinin apanlmasmın səmərəli teşkili, 
nəticəli olması üçün etıbariı, dəqiq və obyektiv informasiyalann olması va-
cibdir. Kredit ve ssuda əməliyyatlan üzre auditin melumat menbeləri müx-
təlif olsa da, onlan mezmununa göre iki istiqametde qruplaşdırmaq müm-
kündür: 

1, Kredit ve ssuda əməliyyatlannı tənzimləyən qanunverici normativ 
hüquqi aktlar. Bu qanunverici normativ hüquqi aktlar alınmış ssudalann, 
kreditlərin rəsmiləşdirilmesini ve digər əməliyyatlann qanunauyğun olma-
sı haqqında melumat yaradır. 

2. Alınmış ssuda və kreditierin təyinati üzrə və məqsədyönlü istifadə 
edilməsi, onlann qaytanlması, alınan ssuda üzre faizlerin, hesablanmış 
penyalann uçot-hesabatina dair mühasibat uçotunun məlumatlan. 

Qeyd etdİyimiz menbəlerlə yanaşı olaraq, alınmış kredit və ssudalar 
haqqında əlave məlumatlan diger mənbəlerdən də əldə etmək olar. Daha 
doğrusu, müəssise və təşkilatlann bu va ya digər meqsedler üçün aldıqlan 
qısa və uzunmüddətli ssudalar (kreditlər) haqqında ilkin, etibarlı informa-
siyalan kredit verən bankla kredit (ssuda) atan müəssisə arasında bağlan-
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mış baş kredit müqaviləsindən əldə etmək mümkündür. Bu kredit mü-
qaviləsində tərəflərin qəbul etdiyi Öhdəliklər haqqında dəqiq məlumatlar, 
həmçinin alınmış kreditin və ssudalann məqsədi, istiqamoti haqqında dol-
ğun İnformasiyalar öz əksini tapır. Tərəflərin öhdəlikləri alınmış kreditin 
(ssudamn) qaytarılması müddəti, kreditin (ssudanın) alınması şərtləri kredit 
üçün totbiq olunan faizlər haqqında daha müfəssəl məlumatlan da baş 
kredİt müqaviləsindən əldə etmək mümkündür. Ona görə də auditor müəs-
sisələrdə (təşkilatlarda) yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman kreditin 
(ssudamn) alınması üçün bağlanmış baş kredıt müqaviləsini dərindən öy-
rənməlidir. Çünki, müəssisələrin aldıqlan kreditlər üzrə əməliyyatlann 
növhəti prosedur mərhələlori bu müqavıləmn şərtlərinə uyğun qurulur. 
Auditor kredit müqaviləsini təhlil edən zaman bir sıra prinsipial məsələ-
lərə, o cümlədən kredit, yaxud ssudamn əlverişli olması, kreditin verilmə-
sİndə qanunverici və normativ hüquqi aktlann tələblərinin gözlənilməsi, 
alınmış kreditlərİn müvaflq faizlərinin münasib olması, onlann qaytanlma 
vaxtınm normativlərə uyğun olması və sair bu kimi məsələlərə diqqət ye-
tirməlidir. Bunun üçün auditor kredit və ssudalann alınmasma dair bağ-
lanmış baş müqavilənin müvafiq bölmələrini Azərbaycan Respublikasında 
kredİt və ssudalann verilməsinə dair qüwədə olan qanunverici normativ 
hüquqi aktlann tələbləri ilə üzləşdirməlidir. Daha doğrusu, kredit və ssuda-
lann verilməsi zamam tərtib olunmuş baş kredit müqaviləsinin Azərbaycan 
Respublikası Milli Bankınm İdarə Heyətinin kreditlərin verilməsi, rəsmi-
ləşdirilməsi, qaytanlması, kreditlərdə tətbiq olunan faiz dərecələri ve digər 
məsələləre dair müxtelif dövrlerdə təsdiq etdiyi qərarlara uyğunluğu qiy-
mətləndirilməlidir. Melumat üçün mənbəler isə Azərbaycan Respublikası 
Milli Bankınm bu sahədə qüwədə olan qaydalan ola bilər. Müəssisəlerin 
aldıqları kreditlərin (ssudalann) sərf edilməsi, bu vəsaitlərin müəyyən 
zaman daxilində hərəkəti, alınmış kreditlərin faktiki olaraq qaytanlmasma 
dair məlumatlan mühasibat uçotunun müvafiq analitik və sintetik uçotunun 
məlumatlanndan eldə etmək olar. Müessisələrin mühasibat uçotunun he-
sablar planına dair təIİmatın 9-cu bölməsinin tələblərinə əsasən müəssisə-
lərin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsində qısamüddətli maliyye çetinlik-
Iəri üçün ahnmış kredit və ssudalar 90 saylı «Qısamüddətli bank kreditləri» 
adlı balans hesabında uçota alınır. Hemin təlimata uyğun olaraq uzunmüd-
dətli kapital qoyuluşlan, istehsahn yeniden təşkili (modemləşdirilməsi) 
üçün ölko banklanndan, yaxud xarici kredıt teşkilatlanndan alınmış ssuda-
lar (kreditler) 92 saylı «Uzunmüddətli bank kreditləri» adlı balans hesabı-
nın debet və kredit məlumatlan ola bilər. Bir qayda olaraq müəssisə və təş-
kilatlann aldıqlan kredit və ssudalar haqqmda yekun məlumattar mües-
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sisənin 1 saylı hesabat forması olan balansda əks etdirilir. Auditor yoxla-
ma-ekspertiza işləri apardığı müessisənin kredit və ssuda eməliyyatlanmn 
yekun məlumatlannı əldə etmək üçün 1 saylı hesabat forması olan balansm 
passivinin 2-ci bölmesinin 500-600-cü sətirlərinə istinad edə biler, 

20.4. Kredit və ssuda əməliyyatları auditinin metodikası 

Kredit və ssuda əməliyyatlan auditinin metodikası dedikdə, bu sahə-
də yoxlama-ekspertiza işlərinin prosedur qaydalan, tətbiq olunan üsul və 
metodlar başa düşülür. Kredit və ssuda əmeliyyatlannın auditinde başqa 
sahələrdə olduğu kimi bir sıra spesifik məsələlərlə yanaşı esas etiban ilə 
aşağıdakı 4 prinsipial meselə ehatə olunmalıdır: 

• kredit ve ssuda əməliyyatlan üzre normativ hüquqi bazaya dair 
yoxlama-ekspertiza işləri; 

• kredit və ssuda üzrə faktiki əmeliyyatlann audit yoxlama-eksper-
tizası; 

• kredit ve ssuda əmeliyyatlan üzrə uçot-hesabat işlərinin vəziyyə-
tinin ekspertizası; 

• kredit və sair əməliyyatlar üzrə audit yoxlama-ekspertizasmın nə-
tİcelerinin yekunlaşdınlması. 

Müəssisə və təşkilatlarda kredit və ssuda əməliyyatlan üzre audit 
yoxlama-ekspertiza işləri kredit üzrə ilkin ve əsas sened olan baş kredit 
müqaviləsinin ekspeıtizasından başlanmahdır. Çünki, baş kredit müqavilesi 
kredit və ssuda emeliyyatlannın esas sənədi olmaqla yanaşı həmin müqa-
vilede bu emeliyyatlarm keçirilməsi üçün bütün şərtlər öz eksİnİ tapır. 
Eyni zamanda baş kredit müqaviləsi kredit və ssudalann almmasmda qüv-
vədə olan qanunverici normativ hüquqi aktlaıın prinsiplərini əks etdirir. 
Auditor baş kredit müqaviləsini ekspertizadan keçiren zaman kredit alanla 
kredit verən teşkilat arasında bağlanmış müqavilələrin şərtlerinin qanun-
verici normativ hüquqi aktlann tələblərine uyğun olmasmı ekspertiza edİb 
qiymetləndirməlidir. Bundan sonra ssuda və kredit üzrə cari təsərrüfat ilin-
də həyata keçirilmiş faktiki maliyyə əməliyyatlannı ekspertizadan keçir-
məlidir. Əsas məsələlərdən biri də alınmış kredit və ssudalar üzrə bankda 
xüsusi hesablann açılmasıdır. Auditor almmış kredit ve ssudalan bank çıxa-
nşı ile üzleşdirməli ve onun reallığına emin olmalıdır. Apanlan üzləşdirmə 
pul vəsaitierinə dair eməliyyatlar olduğu üçün başdan-başa yoxlama üsulu 
tətbiq edilmelidir. Kredit və ssudalar üzrə faktiki əməliyyatlann audit yoxla-
ma-ekspertizası keçirilən zaman nağdsız əməliyyatlarla yanaşı, nağd ödənişlər 
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üzrə əməliyyatlar apanlmışdırsa, kassanm (xəzinənin) ilkin sənədləri ilə 
kassa mədaxil-məxaric orderleri üzləşdirilməlidir. 

Audit yoxlama-ekspertiza işlerinin növbeti merhələsi alınmış kredit 
və ssudalar üzre faiz ve cərimələrin hesablanması və onlara düzgün müha-
sibat yazılışlanmn tərtib edilməsidir. Bir çox hallarda ssudalar üzre hesab-
lanmış cərimələr qeyri-qanuni olaraq ümumi məsrəflərə daxil edilir. Bu da 
öz növbəsində mənfəətin kütlosini azaldır və son nəticədə ciddi maliyyə 
pozuntulanna səbəb olur. Ona görə də kredit və ssudalar üzrə faizlərə tər-
tib olunan mühasibat yazılışları araşdınlıb onlara audit qiyməti verilməli-
dir. Kredit və ssuda üzrə faktiki əməliyyatlar audit yoxlanmasma cəlb edi-
lən zaman alınmış kredit və ssudalann təyinatı üzrə istifadə edilməsi də 
auditin tədqiqat obyekti olmalıdır. Belə ki, bir çox hallarda almmış ssudalar 
müəssisənin rəhbərliyinin sosial məişet məsələlərinin yaxşılaşdmlmasına 
yöneldilir, Ona görə də auditor alınmış ssuda və kredİtlərin toyinatım 
müəyyenləşdirmək üçün baş kredit müqaviləsində kreditin ve ssudanın 
alınması məqsədini, teyinatını və texniki esaslandırmalan ekspertizadan 
keçirməli, qiymetlendirməlidir. Bir çox hatlarda kredit və ssuda layihələri 
hazırlanan zaman orada nəzərdə tutulan texnoloji avadanlıqlarla yanaşı sair 
İnventarlann almması da planlaşdırılır. Tecrübə göstərir ki, bu inventarlar 
formal olaraq kredit və ssuda layihesində nezərdə tutulsa da, tesərrüfatın 
xüsusi maliyyə vəsaiti hesabına almsa da, onun kredit və ya ssuda hesabına 
alınması kimi resmiləşdirilir. Son neticedə kredit ve ssuda eməliyyatı üzrə 
alınmış vəsaitin həmin avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulmuş mebleğin 
həcmi qeder otan hissəsi təTəflər arasında müxtəlif yollarla bölüşdürülərək 
menimsənilir. Ona göre də auditor kredit və ssuda layihələrinin tərkibində 
hansı xərclərin planlaşdırılması və bu xerclerin faktiki yerinə yetİrilmesinə 
diqqət yetirməlidir. Kredit ve ssudalar üzrə faktiki əmeliyyatlar yoxlanılan 
zaman maliyyə əməliyyatlannda vergi ve vergi öhdəlikləri ilə bağlı olan 
əməlİyyatlann mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsi də qiymətlən-
dirilmelidir. 

Kredit və ssuda eməliyyatlan üzrə audit yoxlama-ekspertizası apa-
nlan zaman almmış maliyyə vəsaitlərinin geriye qaytanlması prosesinde 
tərəflərin əldə etdiyi razılaşmalar üzrə qrafikə əməl otunması, bu istİqamət 
üzrə maliyyə vəsaitlerintn düzgün səfefbər oluıımaması, öhdəlik üzrə 
qrafıkin pozulması nəticəsinde ödənilən cərİmələr, penyalar və sair bu 
kimi meseleler də audit tədqiqatmda olmalıdır. 

Kredit və ssudalar üzrə audit yoxlama-ekspertizasının növbəti mərhe-
ləsi aparılmış faktiki əməliyyatlann mühasibat uçotunda və maliyyə hesa-
batlannda düzgün əks etdirilməsi və ümumilikdə uçot-hesabat işlərinin təş-
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kili vəziyyətinin qiymətlendirilməsidir. Ssuda və kreditlərin analitik və 
sintetik uçotu müəssisələrdə mühasibat uçotunun hesablar planına dair 
Azərbaycan Respublikası Maliyye Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli 
telimatına esasən qısamüddətli ssuda və kreditlər 90 sayh «Qısamüddetli 
bank kreditleri» adlı balans hesabmda, uzunmüddetli kredit ve ssudalar isə 
92 saylı «üzunmüddətli bank kreditleri» adlı balans hesabmda uçota almır. 
Bu hesablar balansa münasibətİne görə passiv hesab olunduğu üçün onun 
yalnız kredit qalığı ola bilər, yəni alınmış kreditlər və ssudalar hemin 
hesablann kreditində əks etdirilir, Ahnmış vəsaitlərin mərhəlelerlə qayta-
nlması isə 90-92 saylı hesablann debetinde əks etdirilmelidir. Alınmış kre-
ditlər üzrə uçot-hesabat işlərinin veziyyeti qiymətləndirilən zaman ahnmış 
kreditlərin (ssudalann) yuxanda qeyd etdiyimız sintetik hesablarda və onla-
nn ayn-ayn növleri üzrə analitik hesablarda düzgün eks etdirilmesi yoxla-
nılmalıdır. Ssudalar üzre hesablanmış faizlərin müəssisənin sorəncamında 
qalan mənfeətin azaldılmasına dair düzgün mühasibat yazıhşlanna da audit 
qiymetİ verilməlidir. 

Kredit və ssuda eməliyyatlannm auditi zamanı 93 saylı «İşçilər üçün 
bank kreditləri» hesabı da audit yoxlama-ekspertizasının tədqiqat obyekti 
olmalıdır. Bele kif bir çox hallarda müessise ve təşkilatlann işçi heyətinin 
sosial məişət şeraitlerinin yaxşılaşdınlması üçün uzun və qısamüddetli 
kreditlər götürülür. Bu kreditlər adeten ferdi menzil tikintisi, bağ evlərinin 
tikintisi, müxtelif növ meişət əşyalannın ticarət obyektlərinden nağd qay-
dada kredit yolu ilə alınması və sair üçün istifadə olunur. Belə eməliyyatlar 
mühasibat uçotunun hesablar planmda 93 saylı «İşçilərin bank kreditləri» 
adlı hesabda uçota alınır, Çoxillik təcrübə göstərir ki, pul vesaitlərinin me-
nimsənilməsi kanallanndan biri de mehz müessiselərin işçi heyətinin 
sosial meişət şeraitİnin yaxşılaşdınlması üçün verilən kreditlərdir. Ona gö-
re kredit-ssudalar üzre emeliyyatlann auditi apanlan zaman işçi heyətinə 
verilmiş ssuda-kreditler nəzaret ve tədqiqat obyektine çevrilmelidir. Bir sı-
ra spesifık xüsusiyyətlər nəzəre alınmaqla, müəssisələrin işçi heyətine ve-
rilen kreditlerin auditinin metodikası müəssisə və təşkilatlara verilon 
ssuda-kreditlərin yoxlama metodikası ilə eynidir. Belə ki, burada da verilən 
kreditlərin meqsedi, onun təyinaü, kredit müqavilələrində şərtlerin düzgün 
resmiləşdirilməsi, kreditlerin qaytanlması və tetbiq olunan faizlərin düz-
gün hesablanması, kredit-ssuda eməliyyatlannın analitik ve sintetik uçotu-
nun düzgün qurulması nəzarətdən keçirilib qiymetlendirihnehdir, Burada 
ferqli xüsusiyyət ondan ıbaretdir ki, fıziki şexslərin ikinci təşkilatdan aldıq-
lan kredit-ssudalar üzrə emeliyyatlan da onun işlədiyi müəssisə, təşkilat 
apanr ve onlara nəzarət edir. 
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Auditor yoxlama-ekspertiza işlərini aparan zaman müəssisə və təşki-
latm, oııun işçi heyətinin aldığı kredit və ssudalara görə yerinə yetirdiyi nə-
zarət funksiyası da qiymətləndirilməlidir, 

20.5. Kredit və ssuda əməliyyatlarının audit-yoxlama nəticələrinin 
yekunlaşdırılması 

Kredit və ssuda əmeliyyatlanmn audit-yoxlama neticələrinin yekun-
laşdırılması bu sahədə yoxlama-ekspertiza işlərinin son mərhələsidir. Buna 
yoxlama dövründe müəyyənleşdirilmiş çatışmamazlıqlar, qanun pozuntu-
lan, uçotdankənar əməliyyatlar, mühasibatda, uçot-hesabat işlərində yol 
verilmiş nöqsanlann şərhi kimi de baxmaq olar. Audit yoxlama-eksperti-
zası zamanı əlde edilmiş yekun neticələrin audit qİymətləndİrilməsi ilə 
yanaşı bir çox hallarda şərhə də ehtiyac vardır. Kredit ve ssuda əməliyyat-
lan üzrə audit yoxlama-ekspertiza işlərinin nəticələrinin yekunlaşdınlması 
qebul olunmuş metodika əsasmda apanlır. Bir qayda olaraq diger sahelərdə 
olduğu kimi, burada da ilk növbəde kredit və ssuda əməliyyatları üzre yol 
verilmiş ciddi qanun pozuntulan neticəsinde tereflərə dəymiş maddi ziyan-
lar, onlann hecmi və bu sahedə maddi-mesul şexslərin həmin məsələdə 
iştirak səvİyyəsi qiymətlendirilməlidir. Ona göre de auditor ilk novbede 
kredit (ssuda) əmeliyyatlan üzrə müəssiselerdə ciddi qanun pozuntusunun 
xarakterini, məzmununu hansı qanunverici və normativ hüquqi aktlara zidd 
olmasmı qiymetləndirmeklə yanaşı, vurulmuş maddi ziyanlann həcmini də 
deqiqləşdirməlidir, Əgər lazım gelersə bu maddi ziyanm tesdiqi üçün əla-
qədar təşkilatlardan, yəni kredit verən qurumlardan, banklardan arayış və 
diger senedler eldə edilə bilər. Auditor, hemçinin dəymiş maddi ziyan üz-
rə lazım bildiyi maddi-mesul şexslərdən arayış üçün izahatlar ve mühasibat 
arayışlan almalıdır, 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərinin təcrübesi göstərir ki, kredit (ssuda) 
əməliyyatlan üzrə iri hecmli mənimsəmə hallanna yol verilməsi bu çoxşa-
xəli təreflər arasında sövdələşmələr nəticəsində baş tutur. Bu kimı hallann 
audit yoxlama-ekspertiza neticelerinin bilavasite tematik qaydada aynca 
arayış formasında rəsmiləşdirilmesi meqsədəuyğundur. Audit kredit və 
ssuda əməliyyatlan üzrə yoxlama-ekspertiza işleri neticələrini yekunlaşdı-
ran zaman diger məsələlərə də diqqet yetirmelidir. Müqavilelerin bağlan-
ması, kreditin alınması, faizlərin hesablanması üzrə eməliyyatlarda böyük 
əhəmiyyet kəsb etməyən nöqsanlar nəticəsinde müəssisəye (təşkilatlara) 
maddi ziyan dəymişdirse, bu zaman auditor həmin nöqsanlan növləri, 
təyinatı ve istiqaməti üzrə qruplaşdırmalıdır. Yoxlama nəticesində aşkar 
edilmiş xırda nöqsanlara aynca reyestr tərtib edilməli və bu barede yekun 
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arayışıııda xüsusi qeydler aparılmalıdır. Auditor bağlanmış baş kredit mü-
qaviləsinde ssudalann almması üçiin şərtlerdə məqsədli kənarlaşmalara, 
təhrifləre və ziddiyyətlerə təsadüf edersə bu zaman mütəxəssis rəyindən 
(ekspert mütəxessislərdən) istifadə edə bilər. Bir qayda olaraq ekspert sela-
hiyyetinə malik olan hüquqşunaslar, bank işçiləri baş kredİt müqavilələrde 
yol verilmiş təhrifler, ziddiyyətler və kənarlaşmalar iizrə meqsədli nəticə-
lərin həcmini müeyyənləşdinnekle təreflərin məsuliyyetini dəqiqleşdirir-
ler. Auditor kredit və ssuda əməliyyatlan üzrə yoxlama-ekspertiza işlərinin 
yekunlaşdınlmasında mütəxəssis rəyini rəsmi senəd kimi qebul ede biler. 
Kredit (ssuda) eməliyyatlan üzrə yoxlama-ekspertiza işleri yekunlaşdınlan 
zaman yoxlama dövrünün sonuna kredit (ssuda) borclan üzre qalıqlann 
reallığmın tesdiqi üçün müvafıq maliyyə qurumlanndan ve yaxud banklar-
dan xüsusi arayış əldə etmek vaeibdir. Kredit və ssuda əməliyyatlan üzrə 
qalıqlann tesdiqi üçün digər formadan da istifadə etmək mümkündür. Belə 
ki, kredit və ssuda əməliyyatlanmn müəyyən dövrə qalıqlannı təsdiq 
etmek üçün bir çox hallarda üzləşdirmə aktlanndan da istifadə edilir. 

Audit yoxlama-ekspertiza işləri yekunlaşdınlan zaman kredit və ssuda 
əməliyyatlanna dair uçot-hesabat işlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsİ 
yekun arayışda öz əksİni tapmalıdır. Daha doğrusu, müessisənin tətbiq 
etdiyi uçot siyasəti, kredit və ssudalar üzrə ahnmış, istifadə olunan maliyye 
vəsaitlərinin düzgün uçota alınması, onlann uçota ahnmasmda hansı uçot 
formasının tətbiqi yekun arayışda əks etdirilmelidir. Kredit və ssuda emə-
liyyatlannın yekun nəticeləri resmiləşdirilen zaman bu sahedə təserrüfat-
daxili nəzarətin təşkıli seviyyəsi və onun nəticeləri haqqmda xüsusi qeyd-
lerin apanlması vacibdir. Kredit ve ssuda əmeliyyatlannın nəticelərinin 
resmiləşdirilməsində müəssisə ve təşkilatlann işçi heyetinin sosial şəraiti-
nin yaxşılaşdınlması üçün verilmiş kreditlər haqqında da yekun rəyinin şər-
hi verilmelidir. Bele ki, təcrübə göstərir kı, ssuda ve kredit eməliyyatlann-
da, xüsusilə kiçik hecmli vesaitlərin menimsenilmesi müəssise və təşkilat-
lann işçİ heyətine verilən kreditler vasitesile edilir. Daha doğrusu, işçilərin 
kredİt vasitəsile eldə etdiyi məişet eşyalan tesərrüfat-maliyyə eməliyyatla-
nnın İçərisinde olduqca xırda və diqqəti bir o qədər cəlb etməyən əməliy-
yatlar olduğu üçün, bu cür kredit borclan əmək haqqından müvafiq tutul-
malar apanlmadan müessisənin xüsusi vəsaiti hesabına ödenilir. Nəticəde 
ise kreditlə alınmış eşyanm dəyəri tərəfler arasmda bölüşdürülüb mənim-
sənilir. Əgər yoxlama-ekspertiza apanlan müəssisədə kredit və ssuda hesa-
bma işçi heyətinin məişət əşyalan alması kutləvi xarakter daşıyırsa, bu za-
man auditor hemin əmeliyatlan seçmə üsulu ile yoxlamalı ve yoxlamanın 
nəticəsi haqqında konkret olaraq arayışda xüsusi qeydler aparmalıdır. 
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21.1. Xarici iqtisadi fəaliyyət auditinin məqsəd və vəzifələri 

Müəssisə və təşkilatm təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin boyük bir his-
səsi xarici iqtisadi əlaqələrlə bağhdır. Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə 
keçid mülkiyyətin bütün formalarına geniş çeşidli fəaliyyət imkanlan ver-
məklə bərabər, onları müstəqil olaraq müəssisə səviyyəsində xarici iqtisa-
di əlaqələrin qurulmasına şərait yaradır. Respuhlikamız müstəqillik əldə 
etdikdən sonra istər dövlət sektoru, istərsə də özəl sektor səviyyəsində xa-
rici iqtisadi əlaqələr geniş vüsat almışdır. Azərbaycan Respublikası dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra müstəqil olaraq öz xarici iqtisadi siya-
sətini qurmuş və böyük nəticələr əldə etmişdir. Xarici iqtisadi əlaqələrin 
formalan müxtəlifdir. Bura daxildir: xarici ticarət əlaqələri, ölkəmizin xa-
ricdə fəaliyyət göstərən müştərək müəssisələri, xarici ölkələrin ölkəmizdə 
fəaliyyət göstərən müştərək müəssisələri, beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar, 
konsersiumlar, lizinq fəaliyyəti, yeraltı, yerüstü sərvətlərin birgə işlənmə-
sinə dair istehsal koorporasiyalan, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri və 
onlann tətbiqinə dair beynəlxalq patentləşmə, sərhədyanı bölgələrdə azad 
ticarət zonalannm açılması, beynəlxalq yük daşımalan, digər nəqliyyat və 
rabito əlaqələri, xarici turizm fəaliyyəti, beynəlxalq valyuta əməliyyatlan, 
biıjalar, beynəlxalq satış yarmarkalan və s. Bir qayda olaraq yuxanda qeyd 
etdiyimiz xarici iqtisadi fealıyyət növləri ilə dövlət və müəssisə səviyyə-
sində məşğul olmaq mümkündür. Lakin dövlət xarici iqtisadi əlaqələrlə 
məşğul olmaqla yanaşı, bilavasitə həmin məsələlərin müəssisə səviyyə-
sində də məşğul olunmastnı tənzimləyir. Təbii ki, bu tənzimlənmə beynəl-
xalq konvensiyalara uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasınm qanunverici 
normativ hüquqi akttarı ilə həyata keçirilir. Belə ki, dövlət bütün hallarda 
xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində əsas etiban ilə milli maraq-
Iardan və dövlətçilik prinsipindən çıxış edərək ölkənin iqtisadi təhlükə-
sizliyi və iqtisadi suverenliyini qorumaq üçün müvafiq strategiyaya malik 
olmalıdtr. Dövlət xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi üçün maliyyə, 
kredit, valyuta, gömrük xidməti və digər nəzarət mexanizmlərinin tətbiqi 
qaydalannı işləyib hazırlayır. Dövlət, həmçinin xarici iqtisadi fəaliyyət 
nəticəsində ictimaiyətə və ətraf mühitə təhlükəli malların istehsalı və gəti-
rilməsinin qarşısımn almmasmı təmin edir. İdxal və ixrac, onlann sənəd-
ləşdirilməsi qaydaları dövlət standartlan əsasında apanlmalıdır. Ayn-ayn 
xüsusi növ mohsullann gətirihnəsi, texnoloji avadanlıqlann əldə edilməsi, 
elmi-texniki nailiyyətlərdən faydalanmaq üçün beynəlxalq əhəmiyyətU la-
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yihelərin işlənmesi və hazırlamnasım stimullaşdırır. Xarici iqtisadi fəaliy-
yətin genişlənmesində dövlətin əsas öhdeliklərinden biri də bütövlükde 
idxal və ixracı balanslaşdırmaq, ixracın terkibində hazır mehsulların xüsusi 
çəkisini artırmaqdır. Dövlət ve onun ali icaredici orqanlan müəssisələrdə 
xarici iqtisadi fealiyyete münbit şərait yaratmaq üçün digər vacib prinsiplə-
ri də işləyib tətbiq edə bilər, 

Dövlət orqanlan xarici iqtisadi fəaliyyetİn tənzimlənməsine dair nor-
mativ hüquqi sənədlər işleyib hazırlamaqla bəraber onlann icrası üzrə de 
nəzaret mexanizmlerini müxtelif icra orqanları vasitəsilə həyata keçirir. 
ölkəmizdə xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində Azerbaycan Res-
publikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rolu böyükdür. İqtisadi İnkişaf Nazir-
liyi əsas etiban ilə ölkəmizin xarici iqtisadi fəaliyyet siyasətini icra edir. 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, həmçinin ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına inteq-
rasiyasının konsepsiyasını işləyib hazırlayu: və onun icrasım temin edir. 
İnvestisiya qoyuluşlan və onların Ölkeyə gətirilməsi iqtisadi inkişafın vacib 
şertlerindən biridir. Xarici investisiyalann ölkənin iqtisadiyyatımn bütün 
sahələrinə cəlb edilməsi İqtisadi Inkişaf Nazirliyinin hazıriadığı layİhələr 
üzrə apanlır. Iqtisadi İnkişaf Nazirliyi, hemçinin dövlətlərarası iqtisadi mü-
qavilelərin hazırlanmasında əsas rol oynayır. Nazirlik xarici iqtisadi fəaliy-
yetlə bağlı olan lisenziyalaşma əməliyyaüannı təmin etmeklə bəraber, 
ölkəden ixrac edilən strateji məhsullann kvotasını müəyyən edir. İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyi valyuta-kredit siyasətini işleyib hazırlamaqla, mərkəz-
İəşdirilmİş resurs bazası yaradır, xarici kredit resurslannın yerli təsərrüfat 
strukturlanna cəlb olunmasını temin edir, idxal-ixrac əmeliyyatlan üzre 
müvafiq taarif rüsumlannın dərəcələrini müəyyenləşdirir. 

Mülkiyyət formasmdan və tabeçiliyindən asılı olmayaraq ölkə ərazi-
sinde fəaliyyət göstərən bütün müessisəlerin xarici iqtisadı fəalİyyəti nəti-
cesində ölkeyə idxal edilən və ölkeden İxrac olunan bütün mallara nəzarət 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən apanlır. 
Dövlət Gömrük Komitəsi ixrac və idxal əməliyyatlan üzərində nəzarət et-
məkle ölkənin iqtisadi maraqlannı qoruyur, onun iqtisadi təhlükəsizliyini 
təmin edir, idxal-ixrac əməliyyatlannın qanunverici normativ hüquqi aktla-
nn tələblərinə uyğun olaraq apanlmasında məsuliyyət daşıyır. Dövlet Göm-
rük Komitəsi, həmçinin idxal-ixrac əməliyyatlannın müvafiq taariflərə uy-
ğun olaraq gömrük rüsumlan tətbiq edir, onlann dövlət büdcəsinə daxil ol-
masını təmin edir. 

Xarici ticarət əlaqəlerinin koordinasiya edilməsi, dövlətlərarası tica-
rət münasibetlərinin qurulmasına dair müvafiq konsepsiyanm işlenib hazır-
lanması və icrası Azerbaycan Respublikası Ticaret Palatası tərefindən hə-
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yata keçirilir. Ticarət Palatası, hBmçinin ixracat üzərində dövlət nəzarət 
mexanizmini icra edir. Dövlətin iqtisadi maraqlarım qorumaq məqsədilə 
daxili bazarlara standarta uyğun olmayan xarici məhsullann gətirilməsinin 
qarşısım almaq üçün müvafiq tədbirlər planı hazırlayır və xarici ölkələrlə 
valyuta-kredit munasibətlərini tənzimləyir. Ticarət Palatası dünya bazarla-
nndakı vəziyyəti proqnozlaşdırır, xaricı ticarət üzrə yaranmış dövlətlər-
arası borclan tənzimləyir. Ticarət Palatası, həmçinin iqtisadiyyatın müxtə-
lif sahələri üzrə istehsal olunmuş malların ixrac-idxalı ilə bağlı dövlət sə-
viyyəsində beynəlxlaq müqavilələrin bağlanması və icrasına vasitəçilik 
edir. 

Xarici iqtisadi əlaqələr üzrə dövlət siyasetinin böyük bir hissəsi yerli 
müessisə və teşkilatlar tərəfinden icra edilir. Müəssisə və təşkilatlar spesi-
fik fəaliyyətlərindən asılı olaraq hər bir ölkənin qüwədə olan qanunverici 
normativ hüquqi aktlanna əsasən öz xarici iqtisadi əlaqələrini qura bilər. 
Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərine keçidle elaqədar olaraq müəssise və 
teşkilatlann müsteqilliyinin genişlənməsi xarici iqtisadi elaqəlerin qurul-
masma böyük zemin yaratmışdır. İndi hər bir müəssisə xarici iqtisadi ela-
qəlerin qurulmasını müstəqıl olaraq planlaşdırır, onun icrasına nəzarət edir 
ve yekun göstericilərini təhlil edib qiymetləndirir. Hər bir müəssise (təş-
kilat) müsteqil olaraq xarici valyuta emeliyyatlannı apara bilər və xarici 
iqtisadi əlaqeler üzrə eməliyyatlann sərbəst ödəniş formasmı seçə biler. 
Hazırki şeraitdə müessisə və teşkilatlar müsteqil olaraq beynəlxalq nəqliy-
yat münasibətlərini qurur. Müessise ve təşkilatlar xarici iqtisadi fəaliyyetlə 
bağlı olaraq uçot-hesabat işlerini dö müstəqil olaraq qurur ve reklam fealiy-
yəti ile məşğul olur. Təserrüfatçılığın indiki vəziyyətinde beynəlxalq ba-
zarda idxal-ixrac əməliyyatlan üzrə mövcud vəziyyətin öyrənilməsi üçün 
müəssiselər marketinq tədqiqatı apara bilərlər. Marketinq tedqiqatı xarici 
bazarlarda tələb-təkJifı, qiymət amilini öyrenməlidir. Bunun əsasında reh-
berliye müvafiq tekliflər hazırlamr. Bütün bunlar onu sübut edir ki, xarici 
iqtisadi elaqeler təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində böyük bir saheni ehate 
edir. Ona görə də xarici iqtisadi əlaqelər üzre apanlan emeliyyatlar audit 
yoxlama-ekspertiza işinin tedqiqat obyektinə çevrilməlidir. Audit tədqi-
qatının qarşısmda duran əsas məqsed ve vezifələr müəssisələrdə (teşkilat-
larda) xarici iqtisadi əlaqələrin düzgün qurulmasmı və icrasım qiymətlən-
dirməkden ibarətdir. 

Audit yoxlama-ekspertizası, hemçinin müəssisəlerdə (teşkilatlarda) 
xarici iqtisadi əlaqelər üzrə apanlmış təserriifat eməliyyatlannın mövcud 
qanunverici normativ hüquqi aktlara uyğun olmasını öyrənməli, təhlil 
etməli və qiymetlendirməlidir. Xarici iqtisadi fəaliyyətin planlaşdınlması 
ve faktiki əməliyyatlar üzrə maliyyə-kredit mexanizmlərinin düzgün tətbiq 
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edilməsi vacib şərtlərdən biridir, Audit yoxlama-ekspertizasında müəssisə 
və təşkilatlann apardığı xarici iqtisadi əməliyyatlar üzrə ödənişlərin düz-
gün apanlması, valyuta kurslan arasmda məzənnənin düzgün təyin edil-
məsi öyrənilib qiymətləndirilməlidir. Xarici iqtisadi əlaqələrdə idxal-ixrac 
üzrə taarif rüsumlanmn düzgün tətbiq edilməsiııin qiymətləndirilməsi də 
audit yoxlama-ekspertizasının tədqiqat obyekti olmalıdır. Auditor xarici 
iqtisadi fəaliyyəti yoxlayarkən müəssisə və təşkİlatlann iqtisadi əlaqələrin 
qurulmasında istifadə etdikləri formalann səmərəliliyini qiymətləndirməli-
dir. Xaricİ iqtisadi əlaqələr üzrə təsənüfat əməliyyatlannda sənədləşmə-
lərin düzgün və vaxtında apanlması bu əməliyyatlann səmərəli təşkilinə 
təsir edən amülerdən biri hesab edilir. Auditor yoxlama dövründə xarici 
iqtisadi əlaqələr üzrə əməliyyatlann düzgün, beynəlxalq standartlara uyğun 
sənədləşdirilməsini araşdırmalı və qiymətləndirməlidir. Uçot-hesabat sə-
nədləri bu və ya digər təsərrüfat əməliyyatının şəffaflığını təmin edən əsas 
meyarlardan biridir. Xarici iqtisadi əməliyyatlann «Müəssisələrin uçot 
siyasəti haqqında» əsasnaməyə uyğun qurulması və həmin əməliyyatlann 
müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planına daır Azərbaycan Res-
publikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli təlimatına uy-
ğun təşkili qiymətləndirilməlidir. 

21.2. Xarici iqtisadi fəaliyyətin normativ hüquqi bazası 

Xarici iqtisadi fəalıyyətin normativ hüquqi bazası dedikdə, istər döv-
lət səviyyəsində bağlanmış dövlətlərarası müqavilələrin, istərsə də müəs-
sisə və təşkilatlann müstəqil şəkildə xarici iqtisadi əlaqələrinin qurulma-
smı tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunverici norma-
tiv hüquqi aktlan başa düşülür. Qeyd etdiyimiz kimi xarici iqtisadi əlaqələr 
təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin tərkib hissəsi olmaqla geniş bir saiıəni 
əhatə edir. Ona görə də bu münasibətlərin tənzimlənməsi üçün böyük say-
da qanunverici normativ hüquqi aktlann olması vacibdir. Azərbaycan Res-
publikasmda xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı kifayət qədər qanunverici və 
normativ hüquqi baza yaradılmışdır. Bu sahədə respublikamızda hazırda 
mövcud olan qanunverici və normativ hüquqi aktlan məzmununa, istiqamə-
tinə, təyinatına görə bir neçə istiqamətdə qruplaşdırmaq olar. Məsələn, id-
xal-ixrac əməliyyatlaruu tənzimləyən əsas qanunverici və normativ hüquqi 
aktlar. Bu aktlara «Azərbaycan Respublikası ərazisində dövriyyəsi qadağan 
edilmiş, məhdudlaşdınlmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop 
maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikası ərazisində idxalına, ixracına, 
tranzit nəql edilməsinə və istehsahna lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan 
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prekursorların siyahılarının təsdiq editməsi haqqında» Azərbaycan Respub-
likasının 28 iyun 2005-ci il tarixli Qanunu, «Azərbaycan Respublikasında 
idxal-ixrac əməliyyatlannm liberallaşdınlması haqqında» Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 15 mart 1993-cü il tarixli 342 saylı Sərəncamı, «A1-
koqollu içkilər, etil (yeyinti) spiıti və tütün məmulatı istehsalının idxahnm 
və satışımn tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında» Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1999-cu il tarixli Fərmanı, «Azer-
baycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdınlması haqqın-
da» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyun 1997-ci il tarixli 609 
saylı Fermanı, bu Fermana müvafıq dəyişikliklər və əlavəler edilmesi ba-
rədə Azərbaycan Respubtikası Prezidentinin 23 mart 2005-ci il tarixli 213 
saylı Fərmanı, «Aksiz tutulan mallara, o cümledən idxal mallanna aksiz 
markalarının tətbiqi haqqmda» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 8 yanvar 2001-ci il tarixli 10 saylı qərarı ve ona edilən deyişikliklər 
aiddir. Bu normativ hüquqi aktlar Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac 
üzrə apanlan əməliyyatlann tənzimlənmesinin əsas bazasını yaradır. 

Ayn-ayn mallann İdxal ve ixrac əməliyyatları üzre müvafıq gömrük 
rüsumlannm tetbİq edilmesi ve yaxud gömrük rüsumlanndan qismən və ya 
tamamilə azad edilmesi, Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
müvafiq qərarları, İqtisadİ İnkişaf Nazirliyinin taarif şurası torəfinden 
hazırlanıb təsdiq edilmiş taarifler vasitəsile heyata keçirilir. Bu noraıativ 
hüquqi senedləre aiddir: «Azerbaycan Respublİkasında İxrac-İdxal emeliy-
yatlan üzrə gömrük rüsumlannm derəceleri haqqında» Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 16 iyun 1997-ci il tarixli qeran, «Azerbay-
can Respublikasında müveqqetİ idxal-ixrac edilen mallann gömrük rüsum-
lan və vergilərin Ödenilməsİndən tamamilə və ya qismen azad edilməsi 
qaydalan haqqında» Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 iyun 
1998-ci il tarixli qəran, «Aksiz tutulan mallara, o cümlədən İdxal mallanna 
aksiz markalanmn tetbiqi qaydalannın təsdiq edilməsi haqqmda» Azerbay-
can Respublikası Nazirlər Kabinetinin 8 yanvar 2001-ci il tarixli qeran, 
«Azerbaycan Respublikasmda İdxal-ixrac əməliyyatları üzro gömrük rü-
sumlannın dərecəleri, gömrük rəsmileşdirilməsine göre alman yığımlann 
miqdan haqqında» Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 aprel 
2001-ci il tarixli qərarı (müvafiq dÖvrlərdə aparılmış dəyişiliklərlə birlik-
də) ve bu qerarla tesdiq edilmiş idxal-ixrac rüsumlannın taarif derəceleri. 

Azerbaycan Respublikasında İdxal-ixrac eməliyyatlan zamanı tətbiq 
edilen gömriik rüsumlanmn icrasını təmin etmək üçün Azerbaycan Res-
publikası Gömrük Komitesi de bir neçə normativ sənedlər işleyib haznla-
mışdır. Bu sənədləre aşağıdakılan aid etmək mümkündür: 
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«Azərbaycaıı Respublikası erazisinə idxal olunan aksizli mallar ve 
aksiz tetbiq edilən minik avtomobillərine aksiz vergisinin hesablanması və 
ödenilməsi qaydalan haqqında» 25 dekabr 1997-ci il tarixli təlimat, «Mü-
veqqəti idxal (ixrac) gömrük rejimi haqqmda» 29 sentyabr 2000-ci il tarixli 
esasname. 

Xarici iqtisadi elaqelərin reallaşdınlması, fəaliyyətin növlərinin lisen-
ziyalaşdmlması haqqında bir neçə normativ sənədlər də mövcuddur. Bura 
respublikamızın erazisİndə alkoqollu içkilərin, etil (yeyinti) spirtinin və tü-
tün məmulatlannm idxalında dövlət tənziralənməsi mexanizminin icrasını 
müəyyən edən «Azərbaycan Respubİikası ərazisinə alkoqollu içkilərin, etil 
(yeyinti) spirtinin və tütün məmulatmm idxah üçün lisenziya verilməsi 
qaydalan haqqında» Azərbaycan Respublikası Ticarət Nazirliyinin 1 aprel 
1999-cu il tarixli təlİmatını aid etmək olar. Qeyd olunanlarla yanaşı, res-
publikamızm ərazisində kənd təsərrüfatı məhsullanmn, o cümləden et və 
ət məhsullannm gömrük nəzarətinin tətbiqi «Baytarhq təbabəti haqqında» 
Azərbaycan Respublikası Qanununun bəzi müddəalanna əsasən Azərbay-
can Respublikasında «Baytarlıq nəzaretində olan yüklerin icrası ve idxalı-
nın tertibatı haqqında» 12 may 1998-ci ii tarixli qaydalara uyğun olaraq 
apanlır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızm ərazisində xarici iqtisadi 
fəaiiyyətin ayn-ayn xüsusi spesifik sahələri digər normativ hüquqi aktlarla 
tənzimlənir, həmçinin fəaliyyətinə bütövlükdə yaxud qismən məhdudiyyət 
qoyulan hallar isə digər normativ hüquqi aktlarda Öz eksini tapmışdır. 

21.3. Xarici iqtisadi fəaüyyət auditinin məlumat mənbələri 

Xarici ıqtisadi fəaliyyət auditinİn melumat mənbələri müxtəlifdİr. Bu 
menbəlerin zongin və çoxşaxəli, etibarh olması üçün yalnız müəssisenin 
təsərrüfat-maliyyə fealiyyeti ile bağlı olan menbəlerlə, o cümlədən uçot-
hesabat sənədlerinde qeydə alınan sintetik göstəricilerle məhdudlaşmaq 
olmaz. Çünki, xarici iqtisadİ fəaliyyət bilavasitə ölkə xaricindən kənarda 
baş verən təsərrüfat əməliyyatlan ilə bağlıdır. Ona göre də təsərrüfat 
eməliyyatlannın böyük bir hissəsi xarici ölkələrdə, dünya bazarlannda, 
birjalarda apanlan teserrüfat əməliyyatlan ilə bağlı məlumatlarla tamam-
lanmalıdır. Xarici məlumatlara bir neçə istiqamətdən yanaşraaq lazımdır. 
Bu mənbələrə əsas etiban ilə maliyyə-valyuta əmeliyyatlanna dair bey-
nəlxalq maliyyə qurumlannın məlumatlan, yük daşımalan ilə bağlı olan 
məlumatlar, beynəlxalq nəqliyyat şirkətlerinə dair əməliyyatiann məlumat-
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lannı aid etmək olar. Digər məlumatlar - qiymət, taarif, tərəfdaşlar haqqın-
da anket məlumatlannı, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi, 
yeni texnologiyalar və sair bu kimi məlumatlann axtanhb tapılması, öy-
renİlmesi və müvafıq təkliflərin hazırlanması üçün marketinq tədqiqatları 
xidmetindən istifade etmək lazımdır. Bir qayda olaraq xarici ölkelərdə 
bazarlann öyrənilməsində kütləvi informasiya vasitelerinin melumatlann-
dan, xüsusi nəşrlərdə öz əksini tapan fırmalann illik hesabatlan onlann İs-
tehsal etdikleri məhsullann reklamı üçün derc edilen xüsusi melumat kitab-
çalan, reklam materiallan, elektron kartotekalardan geniş istifade edilir. 
Daha doğrusu, ölke daxilində fəaliyyət göstəren dövlet qurumlan, ticarət 
palatalan, xüsusi elmi-tədqiqat institutlan, ixtisaslaşdınlmış məlumat büro-
lan, banklar, bııjalar, diplomatİk korpuslar, ticarət nümayendəlikleri vasi-
tesile xarici iqtisadi əlaqələr haqqında lazımi informasiyalar eldə etmək 
mümkündür. Ölkələrdə təşkil edilen sərgilər və yarmarkalar da xarici iqti-
sadi elaqəler üzre məlumat mənbəyi ola bilər. Hər bir ölkə sosial-iqtisadi 
inkişaf və dünya İqtisadiyyatına inteqrasiya olunmaq üçün istər dövlət, 
isterse də özel sektor seviyyəsinde xarici iqtisadi əlaqələr haqqında lazımi, 
dolğun ve keyfiyyetli məlumatlann yayümasında maraqlıdır. Ona göre də 
dövlət xaricİ iqtisadi elaqelerlə bağlı məlumatlann əlde edilməsi, işlənmə-
si və istehlakçüara çatdınlması üçün xüsusi informasiya bürolannın təşkili-
nə çalışır. Bu bürolann məlumatlanmn xarakterindən asılı olaraq xüsusi 
istiqamətlər üzre təşkilatlanması vacibdir. Yenİ maüyə-valyuta əməliyyat-
lan üzre beynəlxalq maliyyə qurumlannm informasiyalannı Ölkəye gətir-
mek və onun yayılması üçün bank eməliyyatlan üzrə kredit bürolannın, 
yeni texnologiyalar haqqında məlumatlann ölke daxilinə gətirilmesi üçün 
xüsusi marketinq firmalannm yaradılması meqsedeuyğun hesab edilir. 
İnkişaf etmiş ölkəlerin təcrübəsi göstərir ki, xarici iqtisadi elaqəlerin qurul-
masmda elde edilən nailıyyətlerdə bu tiplı firmalann xidməti böyükdür. 
Məsələn, ABŞ-ın ən böyük kredit bürolanndan biri olan «Dan end Bred-
strit» firmasımn 30-dan artıq ölkede törəmə müəssisələri var və bu mües-
siselerdə 57 minə qəder mütəxəssis çalışır. Hərain kompaniya informasiya 
xidmətlərindən ildə təxminən 2 mlrd. ABŞ dollanna qədər gəlir əldə edir. 
Auditor müessise və təşkilatlarda yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman 
xarici iqtisadi fəalİyyetlə bağlı eməliyyatlara dair bu ve ya digər məqsəd-
lər üçün xarici ölkələrin iqtisadi məlumat bürolanna müraciet etməklə ya-
naşı, ölkə daxilinde bir sıra mənbelərə də istinad edə bilər. Bu menbeler 
təyinatına və xarakterinə görə bir neçə istiqametə aynlır: məsələn, idxal-
ixrac əməliyyatları ilə bağlı gömrük rüsumlanmn düzgün tətbiq edilməsine 
dair informasiya məlumatlan. Bu mənbələrə Azərbaycan Respublikası 
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İqtisadi İııkişaf Nazirliyinin Taarif Şurası terəfindən təsdiq edilmiş gömrük 
taarif rüsumlarına dair informasiyalar, gömrük xidməti ilə bağlı olan Azər-
baycan Respublikası Gömrük Komitəsinin işləyib hazırladığı normativ hü-
quqi sənədlerdə əks etdirilən melumatlar aiddir. 

Valyuta əməliyyatlanna dair məlumat mənbəlerinə Azərbaycan Res-
publikası Milli Bankının və Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Bankının 
valyuta eməliyyatlarına dair işləyib hazırladığı normativ hüquqi sənedlər 
(qaydalar, təlimatlar), həmçinin Milli Bankın milli pul mezənnəsinin müəy-
yənləşdirilmesinə dair cari bəyannamələri aid edilə bilər. Auditor bu tipli 
informasiyalarla yanaşı, müəssisenin və təşkilatın heyata keçirdiyi xarici 
iqtısadi əmeliyyatlar üzrə molumatları həmin müessisenin uçot-hesabat iş-
lerini araşdırmaqla da eldə edə bilər. Bu məlumat mənbələri müessisenin 
idxal-ixrac etdiyi məhsullara, valyuta əmeliyyatlanna dair bağlanmış mü-
qavilələrin icrasına dair bank məlumatları ola bilər. Xarici iqtisadi əlaqələ-
rin uçota alınması üçün müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planına 
dair Azerbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il 
tarixli təlimatmda xüsusi bölmə nəzərde tutulmuşdur. Lakın xaricı iqtisadi 
əlaqelərlə bağlı tesərrüfat əməliyyatmm xarakterinə uyğun olaraq balansın 
terkibində ayn-ayn subhesablar nəzərdə tutulur. Auditor müessisə və təş-
kilatlarda yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman xarici iqtisadi elaqələrlə 
bağlı apanlmış təsərrüfat əməliyyatlannm uçota alınmasına dair məlumat-
lan əldə etmək üçün həmin hesablarda açılmış subhesablann məlumatlan-
na istinad edə bilər. 

21.4. Xarici iqtisadi fəaliyyət auditinin metodikası 

Xarici iqtisadi fəaliyyet auditinin metodikası dedikdə, bu sahədə yox-
lama-ekspertiza işləri apanlan zaman tətbiq edilən üsullar, metodlar, 
mexanizmlər və yoxlama prosedur qaydalan başa düşülür. Müasir şəraitdə 
audit yoxlama-ekspertiza işinin ən mürəkkəb və məsuliyyətli sahələrindən 
biri də xarici iqtisadi fəaliyyətin ekspertiza edilməsidir. Bu sahənin fəaliy-
yəti neticəsində əldə edilmiş gəlirin və mənfəətin vergiyə cəlb olunma-
smın qiymətləndirilməsi ön plana çəkilməlidir. Xarici iqtisadi fəaliyyətin 
auditi ümumi prosedur qaydalara görə 4 esas istiqamətde qurulmah və bir 
sıra prinsipial meselələr yoxlama-ekspertizasına cəlb olunmalıdır. Daha 
doğrasu, diger sahələrde olduğu kimi, audit yoxlama-ekspertizasmın tərtib 
etdiyi proqram-tezisdə xarici iqtisadi fəaliyyətin normativ hüquqi bazasmın 
qiymətlendirilməsi ilə yanaşı, bu sahədə faktiki həyata keçirilən təsərrüfat 
əməliyyatlannın yoxlanması qaydalan və həmin eməliyyatlann uçota alın-
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masının müasir Yəziyyetini qiymətləndirmək vacibdir. Lakin xarici iqtisadi 
fəaliyyət üzrə əməliyyatlar özü müxtəlifdir. Bu əməliyyatlan iqtisadi xa-
rakterine görə qruplaşdırtnaq olar: 

• valyuta əməliyyatlan üzrə audit yoxlama-ekspertiza işləri; 
• idxal-ixrac əməliyyatlan üzrə audit yoxlama-ekspertiza İşləri; 
• bağlanan müqavilə və kontraktlar üzrə apanlan audit yoxlama-

ekspertiza işleri; 
• xarici iqtisadi fəaliyyət (idxal-ixrac) eməliyyatları üzre tətbiq edi-

lən taarif dərəcələri və gömrük rüsumlannın vaxtmda, düzgün 
alınmasına dair audit yoxlama-ekspertiza işleri; 

• xarici iqtisadi fealiyyət üzrə tesərrüfat əməliyyatlanmn uçota alın-
ması və maliyyə hesabatlannın vəziyyətinə dair audit yoxlama-
ekspertiza işləri. 

Qeyd etmək lazımdır ki, valyuta əməliyyatlan xarici iqtisadi fəaliyyə-
tin tərkib hissəsi olmaqla onun ekspertizası mühüm ohəraİyyət kəsb edir. 
Belə kİ, valyuta vəsaitlərinin qanuni yolla əldə edilməsi, onlann saxlanma-
sımn təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, beynəlxalq valyuta qurumlanndan 
bu və ya digər moqsədlər üçün kreditlərin alınması və onlann səmərəli 
istifadə edilməsi valyuta əməliyyatlan ilə tamamlanır. Valyuta hesablan 
üzrə əməlıyyatlar yoxlamlarkən bank çıxanşlarradan və teserrüfat əməliy-
yatlannın düzgünlüyünü təsdiq edən informasiya mənbələrindən istifade 
edilir. Belə tesdiqedici sənədlər mühasib-nəzarətçinin imzası, müvafiq 
bankın möhürü ilə tesdiq edilmiş bank çıxanşlan ola biler. Yoxlama-eks-
pertiza işləri apanlan zaman auditor müəssiselərin (təşkilatlann) istər res-
publika daxilində və istərsə də respublika xaricində fəaliyyet göstərən mü-
vafİq banklarda saxlanılan valyuta vesaitləri haqqında resmi məlumat eldə 
etməlidir. Çünkı, hazırki şəraitdə müəssisə və təşkilatlann bir neço valyuta 
hesabı ola biler. Auditor yoxlaraa-ekspertizası zamanı başdan-başa yoxlama 
metodunu tətbiq etməklə, müəssisənin valyuta əməliyyatlan üzrə mövcud 
olan bütün hesablanm üzləşdirməli və qiymətləndirməlidir. Bu zaman 
auditor tərəfindən valyuta vəsaitləri üzre apanlmış emeliyyatlann realhğı, 
valyuta əldə etmək üçün alqı-satqıda iştirak etmək yolu ilə alınan valyuta-
lann saxlanraasınra təhlükesizliyinin təmin edilməsi, valyuta əraeliyyatlan 
iizrə apanlan ödəmə tapşınqlannm-akkreditivlərin düzgün rəsmiləşdiril-
məsi ekspertiza edilib qiymətləndirilməlidir. Bir qayda olaraq valyutalann 
elde edilmesi üçün bağlanmış müqavilələrin surəti mühasibatlıqda sax-
lanmalıdır. Bu müqavileler valyuta emeliyyatlannın hoyata keçirilməsin-
de ilkin və hüquqi sənəd hesab edilir. Müqaviləlerin bağlanması zamanı 
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milli pul vahidi ile xarici valyutanın mezennesi arasmda fərqin mühasibat 
uçotunda düzgün eks etdirilmesi müqayise edilmelidir. Valyuta üzre apan-
Ian təsərrüfat emeliyyatları mühasibat uçotunun 52 saylı «Valyuta hesabı» 
adlı balans hesabında uçota alınır. Xarici valyuta ilə aparılmış alqı-satqı 
eməliyyatlan mühasibat uçotunun 52 saylı balans hesabı ilə yanaşı, 76 saylı 
«Müxtelif debitor ve kreditorlarla hesablaşmalar» hesabında öz eksini tap-
malıdır. Həmin eməliyyatlar üzrə analitik məlumatlar isə 2 saylı jurnal-
orderdə, 1 saylı cədveldə və kassirin tərtib etdiyi hesabatda öz əksini tap-
malıdır. Xarici valyutalar əsas etiban ile aşağıdakı müxtəlif mənbelərdən 
əlde edıle biler: 

• ödəniş kimi alıcı təşkilatlardan daxil olan valyutalar; 
• respublikamn daxili valyuta bazarından valyuta satın alınması; 
• qeyri-rezidentlərdən daxil olan valyuta vəsaiti; 
• nizamnamə kapitalma qoyuluşlar; 
• sermayə iştirakından alınan gəlirlər, dividendler; 
• qiymetli kağızlann satışmdan alınan gelirlər; 
• qiymetli kağızlar üzrə gelirlər (dividendlər); 
• depozit qoyuluşlan üzre gelirlər; 
• xeyriyyəçilik meqsədləri üçün ödenişler. 
Mallan ixrac ederken, valyuta ile ixrac əməliyyatlannın heyata keçi-

rilməsi üçün üstəlik xerclər olur. Bu xercler valyutanın mütleq satışı həya-
ta keçirilenədek tranzit hesabından müəssisənin cari valyuta hesabma kö-
çürülmelidir. Auditor bütün bunlan bilərək tranzit-valyuta hesabından pul 
geliri satışının qanunauyğunluqlannı yoxlamalıdır. Vasitəçi teşkilat onun 
tranzit-valyuta hesabına daxil olan xarici pul gəlirinin komisyon gəlirini 
çıxmaqla, qalan məbləği müəssisenin ixrac mallan sahibinin tranzit-valyuta 
hesabına köçürür. 

Vasitəçi üçün alınmış komisyon mükafatı valyuta gəliri hesab olunur 
ki, onun da bir hissəsi mütləq satılmalıdır. 

Akkreditiv üzrə hesablaşmaları yoxlayarkən, auditor mütləq onun 
açıhnasının məqsedəuyğunluğunu müəyyen etməlidir. Malsatan müəssisə-
nin bank terəfinden alınmış emtee-neqliyyat sənedləri, dəmiryol qəbzləri 
ve malın yüklənib yola salınmasma dair senədler əsasən akkreditiv hesa-
bından vəsaiti silmek üçün esas sayılır. Akkreditivin istifadə olunmamış 
mebləği malalan teşkilata qaytanhr. Bu zaman auditor açılmış akkreditiv-
leri bağlanmış müqavilelərin şərtləri ile üzleşdirməli və kənarlaşmalan aş-
kara çıxarmahdır. Müəssisədə akkredıtivlerin istifade müddeti üzrə onlann 
operativ uçotu apanlmahdır. Bir sıra hallarda akkreditiv ödənişi bir məb-
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ləğlə deyil, bir neçə məbləğlə apanlır. Mühasiblər ya sehlənkarlıq üzün-
dən, ya da bilorəkdən ayn-ayrı məbləğleri silmirler, bununla da 55 saylı 
sintetik hesabın <(Akkreditivlər» subhesabmda düzgün olmayan qalıq alınır. 
Bele qahqlar olan zaman auditor malsatan təşkilata xidmet eden banka 
akkreditiv vəsaitinden necə istifade olunması baredə sorğu vermelidir. 

Xarici iqtİsadi fəaliyyətin tərkib hissələrindən biri də ixrac əmeliy-
yatlandır. İxrac əməliyyatlannın auditi dedikdə, mal, İş və xidmət ixracı 
üzrə əməliyyatiann yoxlanması başa düşülür. İxrac əməliyyatlannı yoxla-
yan zaman əsasən aşağıdakı məsələlər əhatə edilməlidir: 

• ixrac mallannın hərekəti üzərində daxili nəzarətin səmərəliliyi; 
• ixrac tədarükü qaydasında yüklənib yola salmmış mal-material 

qiymətlilərin saxlanılması üzərində nezarət; 
• mal ixracı üzrə manat və xarici valyuta ile üstelik xərclerin səviyye-

sİ üzərində nəzarət; 
• mühasibat uçotu haqqında qanunun teləblərine uyğun olaraq ixrac 

əməliyyatlannın uçotunun apanlması qaydatanna riayət edilməsi; 
• mal, iş ve xidmət üzrə ixrac əməlİyyatlanndan alman malİyyo nəti-

cələrinin reallığı üzərində nəzarət. 
Xarici iqtisadi fəaliyyət müqavilələrə əsasən heyata keçirilir ki, onla-

ra da xüsusi qeydiyyat nömrəsi veriür, imzalanma yeri gösterilir ve tarix 
qoyulur. Müqaviləler üzrə mübahisəler baş verdikde, onun həlli meseləsi 
müqavilənin imzalandığı ölkənin mehkeməsi tərəfindən həyata keçirilir. 

Mal ixrac edən ölke xarici alıcılarla müqavitə bağlandıqdan sonra iki 
nüsxedən ibarət sövdələşmə pasportu tərtib edir və banka teqdim edir. Bu, 
ona görə lazımdır ki, həmin müqavüə üzrə xarici pul gelirinin daxü oltnası 
üzərində valyuta nəzarətini həyata keçirmek mümkün olsun. Bank sövde-
ləşmə pasportuna imza edir, 1-ci nüsxeni mal ixrac edən müəssiseye qay-
tanr, 2-ci nüsxə isə bankda saxlanıhr. Yüklənib yola salınmış mallar üçün 
mal ixrac edən müəssise gömrük bəyannaməsini hazırlayır, onun surətini 
çıxarır, sövdələşmə pasportunun suretini alır, həmin sənədləri rəsmileşdir-
mək üçün müvafıq gömrük orqamna göndərir. Sövdələşmə pasportu göm-
rük bəyannaməsi ilə birlikdə gömrük idarəsinin işində saxlanılır. Gömrük 
bəyannaməsinin surəti isə mal ixrac edən müəssisede qalır. 

Mal ixrac edən təşkilat mallan yalnız mal ixracı üçün icazə kağızı al-
dıqdan sonra yola salır. Mallann respublika ərazisindən kənara çıxması 
üzərində nəzaret işi Azərbaycan Respublikası Gömrük Komitəsi tərefin-
den həyata keçirilir. 

Mal ixracı rüsumu malın çəki vahidİnə və yaxud malın gömrük dəye-
rinə nisbəten faiztə müəyyən edilir. 
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İxrac rüsumu bir qayda olaraq manatla hesablanır. Ona görə bütün 
xarici valyutalar manata çevrilir. İxrac əməliyyatlan üzərində daxili nəza-
rətin vəziyyətini aşkara çıxarmaq üçün auditor testləşmə apara bilər. Bura-
da nəzarətin həyata keçirilməsi qaydalan, o cümləden: 

•herəkət mərhələləri üzre mallann uçotunun apanlması; 
•hərəkətin İstenilən merhələsində hər bir mal partiyasının yerləşdiyi 

yerin müeyyənləşdirilməsi; 
•limanlarda, anbar və bazalarda, eləcə də respublika daxilində, xarici 

menteqələrdə mallann gecikmələrinin sebəbi təhlil edilməli ve 
qiymətləndirilməlidir. 

Audıtor, həmçinin xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə təbii itki norması da-
xilində əmteə əksikgelmələrinin silinməsİni, onlan xarici partnyorlar tərə-
findən qəbul edildikdən sonra apara bilər. Bu silinmələrdə mal-material 
qiymətlilerinin çatışmamazlığı tebii normalar üzrə mərhelələrlə ve vaxtın-
da apanlmasına auditor nəzareti olması vacibdir. İxrac əməliyyatlannın 
yoxlama-ekspertizası zamanı malların müeyyən şertlər üzrə yüklənib yola 
salınması qaydalanna eməl edilmesinə de nəzarət edilmelidir. İxrac üzrə 
göndərilən mallar üzrə əməliyyatlarm baş tutmaması əsasən aşağıdakı 
amillerlə şertlenir: 

a) müessisə rehbərliyinin fikrine görə; 
b) mallan yükləyib yola salmaq üçün nəqliyyat vasitelerinin olmaması. 
Auditor bu ve digər amiller üzünden ixracın gecikməsi və bunun nəti-

cesinde deymiş maddi ziyanm məsuiiyyəti üzrə təqsirkar şəxsləri müəy-
yənleşdirmelidir. 

Auditor bilmelidir ki, mal ixracına serf edilən üstəlik xərclərin müt-
ləq həcminin artması aşağıdakı deyişikliklərin nəticəsində ola bilər: 

a) yük daşınmasının uzaqlığı; 
b) yüklənib-boşaldılan yükün həcmi; 
v) yüklenib-boşalan hər bir ton üçün yükün orta deyəri və s. 
Audit tehlil üçün iqtisadi rəqəm materiallannı əldə edərkən, üstəlik 

xərclərin ayn-ayn maddələri üzrə deyişmələri Öyrənərək, hansı maddenin 
daha dərindən yoxlanmasının zəruriliyini müəyyən edir. Bununla bərabər, 
bilmək lazımdır ki, mal, iş və xidmet ixrac edərkən, digər xercler də əmə-
lə gəlir. Bu xərclerə mal alanlara, nəqliyyat ve digər təşkilatlara ödənilən 
cərimeler, imtina pullan, müavinetler daxildir. Bunlar da iqtisadi mahiyyə-
tinə göre qeyri-mehsuldar xərcler hesab olunur və ona görə də 80 saylı 
«Mənfeet və zərərlərw hesabında əks etdirilir. Təcrübə gösterir ki, müha-
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sibatlıqda üstolik xərclərin müvafiq maddələrdə (yükün daşınıb-gətirilmə-
si, dəmir yolu taarifinin dəyişməsi və sair bu kimi xərclər) göstərilir, Audi-
tor üstəlik xərcləri yoxlayarkən, bu maddələrin mezmununa da ciddi fikir 
verməlidir, 

Üstəlik xərclərin terkibinə xaricə daşınan yüklər üçün ödənilən göm-
rük rüsumlan da daxil olur. 

Gömrük rüsumuna celb olunan xarice daşınan mallarm siyahısı və rü-
sum dərəcələri müvafiq normativ sənədlərle resmiləşdirilir. 

Auditor eyni zamanda ixrac mallan üzrə xarici alıcılar ve sifarişçilər-
le hesablaşmalan və bu hesablaşmalann formalannı, ödenişlerin daxilolma 
müddetmi, kreditə verilən mal ixracı hallanm, xarici malalan teşkilatlann 
debitor borclannm veziyyətini və sair bu kimi məsələləri öyrenir, onlan 
təhlil edir. 

Debİtor borclanmn təsdiqi audit yoxlamalanmn en mühüm element-
lerinden biri hesab olunur. Bu müxtəlif formalarda həyata keçirilə bilər. 
Onun esas üsullan sorğu və yaxud sənədleşmədən ibarətdir. Sorğu iki hal-
da - müsbət və mənfi neticelər üzrə apanla biler. Müsbət sorğu zamanı audi-
tor debitor borclannın realhğına inanır. Lakın buna baxmayaraq, onun də-
qiqliyini araşdırmaq lazım gəlir. Auditor debitor borclannın təsdiq olun-
ması üçün sorğu vere biler, lakin sifarişçinin özündə olan məbləğlə sorğu-
da göstərilən məbleğ düz gəlmədikdə, o, auditora mütləq cavab verməlidİr. 
Əgər sifarişçi sorğuya cavab verməzsə, onda debıtor borclan haqqındakı 
informasiya tesdiqlənir. Debitor borclannm təsdiqİ haqqmdakı sorğular 
təkcə ilin axırında deyil, mərhelolər, yəni rüblər üzre də verilə bilər. 

Təcrübedə bezən eyni mal göndərmənin uçotda iki dəfə əks etdiril-
mesinə də rast gəlİnir. Belə hallan aşkara çıxarmaq məqsədilə auditor 
«skanirovaniya» üsulımu tətbiq ede bİler. Məlumdur ki, «skanirovaniya» 
dedikdə, qeyri-adi əmeliyyatlan aşkar etmek üçün mühasibat yazıhşlanmn 
yenidən nəzərdən keçirilmosi başa düşülür, Qeyri-adi kənarlaşmalann ax-
tanlmasında satış cədvəllərinin nezerdən keçirilmesi mühüm rol oynayır 
ki, bu da uçotda sehvlerin olması barədə xebərdaredici hal kimi qebul 
edilir. Mesələn, auditor mal İxracı üzrə müqavilələri öyrənir və müəyyən 
edir ki, təsdiq edilmiş müqavİləyə əsasən müəssisə, tutaq ki, may ayında 
500 min dollarlıq məhsul ixrac etməli idi. Satışm uçotu cədvəlində isə 650 
min dollarlıq məhsulun göndərilməsi əks etdirilmişdir. Əlave sənədləşmə 
üsulunu tətbiq etməklə, auditor aşkar edir ki, 150 min dollarlıq mal göndə-
rilməsi uçotda iki dəfə əks etdirilmişdir. 

İxrac əməliyyatları üzrə hesablaşmaların vəziyyətini yoxlayaraq audi-
tor tətbiq edilən hesablaşmalann səmərəliliyini də təhlil etmelidir. Hesab-
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laşmaların ən semereli formalarından biri veksellərlə hesablaşmalardır. 
Auditor ixrac edilen raallann daxili qiymetinin onların mezənnə fərqi 

ilə hesablanmış xarici bazar dəyeri arasmdakı ferqin düzgün hesablan-
masımn yoxlamlmasma da xüsusi fikir verməlidir. Xarici əmeliyyatlardan 
əldə edilən məzənnə fərqinin düzgün hesablanması, xüsusilə satışdan əldə 
edilən pul geliri ferqinin müeyyənləşdirilməsi uçot siyasətinin düzgün 
seçilmesindən asıhdır. 

Belə ki, xarici valyuta ilə əməliyyatlann başlanma tarixinin müəyyən 
edilmesi aşağıda göstərilən amillərdən asıhdır. Əger müəssisə satışdan 
əldə etdiyi pul gəlirini hesablaşma sənedlərini ahcı təşkiiatiara təqdim et-
dikcə müəyyən edirse, debitor borcu mühasibat hesabatı tərtib edildiyi tari-
xə Milli Bankm valyuta kursu mezənnesi üzrə manata çevirmekle hesab-
lanır. Məzənne fərqi 83 saylı «Gələcək dövrün gəlirləri» hesabında uçota 
alınır ki, bu da ilin axmnda 80 saylı «Mənfəət ve zərerler» hesabına silinir. 
Mezənnə fərqinin düzgünlüyünün müeyyən edilmesi üzrə apanlan yox-
lamalann nəticələrinin işçi senedlərde əks etdirilməsi daha meqsədəuyğun 
hesab olunur. 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərində ixrac əməliyyatlan ile yanaşı, id~ 
xal əmeliyyatlanmn auditi vacib əhəmiyyət kəsb edir. İdxal əmeliyyatlan-
nın auditi apanlan zaman əsasen aşağıdakı məsələlər diqqət mərkəzində 
olmalıdır: 

• yolda olan idxal mallanmn herəkəti üzərinde daxili nəzarətin se-
mərəlihyinin yoxlanılması; 

• idxal mallan üzrə üstelik xərclerin manatla və manata çevrilmiş 
valyuta ilə seviyyəsinin və semerəliliyinin yoxlanılması; 

• mühasibat uçotunun ve maliyyə hesabatlannın mövcud təlimat ve 
əsasnameləre uyğun olaraq apanlması üzərində nəzarət; 

• idxal eməliyyatlannın maliyyə nəticelerinin düzgün hesablanması. 
İdxal mallannın respublika ərazisində satışına yalnız sertifikat olduğu 

halda icazə verilir. Sertifikat ve yaxud həmin mallann qanuniliyini sübut 
eden şəhadətnamə gömrük bəyannaməsi ilə birlikdə gömrük orqamna təq-
dim edilir ki, bu da məhsulun respublika ərazisinə getirilməsi üçün esas 
icazə senedi hesab olunur. Respublika ərazisine daşınan mallann sertifikat-
laşdınlması sertifikatlaşdınlan məhsullann təsdiq edilmiş siyahısına əsasən 
heyata keçirilir. 

Auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman idxal əməliyyatlann-
da tətbiq edilen gömrük rüsumlanmn və digər vergilərin düzgün tətbiq 
edilməsini de qiymetləndirmelidir. 
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Müəssisələr mal idxalı zamanı aşağıdakı haqlan ödəyirlər: 
• gömrük Təsmiləşdirilməsi rüsumu; 
• gömrük rüsumu; 
• aksiz ödənişlər; 
• əlavə dəyərvergisi; 
• mallarm gÖmrük müşayəti üçün ödənüən haqq; 
• mallann gömrük anbarlannda saxlanması üçün verilən haqq. 

Auditor aksiz və əlavə dəyər vergilərinin düzgünlüyünü yoxlayarkən 
mövcud qanunvericilik aktlarını əldə rəhbər tutmalıdır. Xaricdən respub-
likaya daşınan mallar üçün aksizlər mahn gömrük dəyərmdən asılı olaraq 
hesablanır. Auditor lazım goldikdə bu məsələni sadə arfımetik üsullar tət-
biq etməklə hesablaya bilər. Lakin yoxlama zamanı o, hansı malların tam 
və qismən vergilərdən azad edilməsi haqqında məlumatlı olmalıdır. Misal 
üçün, bəzi mallar əlavə dəyər vergisindən azad edilir. Bu, əsasən mülkiy-
yət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı 
üçün toxum, yem və ycm konsentratları, gübrə və dərman preparatlan, ma-
şın və mexnizmlər, onlann ehtiyat hissələrinə aid edilir. 

İdxal mallannın auditinin mühüm amillərindən biri də debitor-kredi-
tor borclannın düzgünlüyünün yoxlanılmasıdır. Kreditor borclann reallığı 
haqqmdakı rəqəm məlumatlannın toplanması imkamnı nəzərdən keçirər-
kən, auditor əsasən mallann mədaxilini özündə əks etdirən sənədlərin tam 
uçota alınmasına ciddi fıkir verməlidir. Bu onunla əlaqədardır ki, müəs-
sisələr öhdəliklərin uçotuna nisbətən idxal mallannın satışından alınan gə-
lirin uçotuna çox fıkir verirlər. 

Deməli, auditor mal satanlann uçota alınmamış hesabnamələrinin aş-
kara çıxanlmasına daha çox səy göstərməlidir. Uçotdankənar öhdəlikləri 
aşkara çıxarmaq üçün auditor nəzarətin müşahidə və üzləşdirmə üsulundan 
istifadə edə bilər. Bunım mahiyyəti ondan ibarətdir ki, auditor mühasibat 
uçotu registrlərində olan yazıhşlan almmış mallar, yerinə yetirilmiş iş və 
xidmətlər üçün mal satanlarla apanlan ödənişləri özündə əks etdirən he-
sabnamələr, müqavilələr və digər təsdiqedici pul sənədleri ilə üzləşdirir. 
Bir çox hesabnamələr təsadüfən və yaxud yol verilən səhv üzündən müha-
sibat uçotu registrlərində əks etdirilmir. Buraxılan səhvler üzləşdirme 
üsulunu tətbiq etməkle asanhqla aşkara çıxanlır. Mal satanlann sənədləri 
yoxlanılarkən, elə hallara təsadüf olunur ki, yoxlanüan müəssisə tərəfındən 
auditləşdirilen ilin dekabr ayında mal alınır və yaxud satüır, lakin bu 
əməliyyatlar gələn ilin yanvar-fevral aylannda uçotda əks etdirilir. 
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Bəzi hallarda bu sənədlər, ümumiyyətlə, uçotda əks etdirilmir. Belə 
dolaşıqlıqlar əsasən o zaman olur ki, malı müəssisə alır, lakin onun əvezi-
nə hesablaşmanı başqa müəssise aparır. Belə hallan aşkara çıxarmaq üçün 
üzleşdirmə üsulunu uçot yazıhşlannın sənədli təsdiqi ile əlaqələndirmək 
lazımdır. Üzləşdirmə zamanı külli miqdarda kənarlaşma aşkar edılersə, 
auditor mütləq malsatan təşkilata sorğu göndəıməli ve təsdiqedici sənəd 
elde etməlidir, Bu zaman auditor bağlanılmış müqaviləyə əsasən tətbiq 
edilən hesablaşma formalarını da nəzəre almalıdır. Xaricdən alınan malla-
nn satışı da idxal əməliyyatlannm yoxlanılmasının auditor proqramına da-
xil edİIir. 

İdxal mallan respublika daxilində həm topdansatış, hem də pərakən-
də satış qaydasında manatla və yaxud valyuta ilə hesablana bilər. 

Auditor idxal mallannın sattşım yoxlayarken valyuta gəlirinin tam və 
vaxünda müvəkkil banklara tehvil verilməsinə de nəzarət etmeli və ilkin 
sənedlerlə araşdırmalıdır. 

21.5. Xarici iqtisadi fəaUyyət üzrə audit nəticəlorinin 
yekunlaşdırılması 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin nəticəlerinin yekunlaşdınlmasına yoxlama-
ekspertiza prosesi zamanı aşkarlanmış çatışmamazlıqlar, nöqsanlar, qanun-
verici normativ hüquqi aktlann təleblərinə zidd olan əmeliyyatlar və diger 
neqativ hallann qiymetləndirilməsi, rəsmiləşdirilməsi mərheleleri aiddir. 
Xarici iqtisadi fəalıyyət xüsusi bir sahə olduğu üçün burada apanlan audit 
yoxlama-ekspertiza nəticələrinin rəsmileşdirilməsi də ümumi metodika ile 
yanaşı, müəyyən spesifik yanaşma tələb edir. Belə ki, yoxlama-ekspertiza 
işlərinin neticələri yekunlaşdınlan zaman ümumi qaydaya uyğun olaraq bu 
sahəde yol verilmiş ciddi qanun pozuntulan, mənimsəmelər və maddi zi-
yanlar ön plana çəkilməlidir. Qalan xırda nöqsanlar, çatışmamazlıqlar, uçot-
hesabat işlərində yol verilmiş tehriflər iqtisadi məzmununa, istiqamətinə 
görə qruplaşdınlmalı və ümumi reyestr tertib edilməklə yekun arayışına 
elave edilməlidir. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, xarici iqtisadi fəaliyyət xüsu-
si sahə olmaqla yanaşı, çoxşaxəli geniş bir istiqamet olduğu üçün burada 
audit yoxlama-ekspertizasmm nəticelerinin rəsmiləşdirilməsinin aşağıdakı 
ardıcıllıq və mərhələlərlə apanlması meqsədeuyğun hesab edilir. Daha doğ-
rusu, bu sahəde ilk növbedə qanunverici normativ hüquqi aktlann teləb-
lərinin pozulması, bunun neticəsində baş vermiş qanunsuz emeliyyatlar, 
maddi ziyanlar və mənimsəmələr konkret faktlarla şərh edilməlidir. Bun-
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dan sonra audit yoxlama-ekspertiza apanlan müossisədo xarici iqtisadi 
fəaliyyətlə bağlı olan əməliyyatlanıı aşağıdakt bir neçə istiqamətdə şərhini 
vermək vacibdir: 

• valyuta əməliyyatlan üzrə yoxlama-ekspertiza neticələrinin şərhi 
və rəsmileşdirilmesi; 

• İdxal-İxrac əmoliyyatlan üzrə yoxlama-ekspertiza nətİcələrinİn 
şərhi; 

• xarici əmolİyyatlarda vergi rüsumlannın düzgün və vaxtında qiy-
mətləndirilməsinin şərhi; 

• uçot-hesabat işlərinin veziyyəti haqqmda nəticələr; 
• təserrüfatdaxili auditin teşkili səviyyesinin qiymətləndirilmesi və 

şərhi. 
Auditor valyuta əməliyyatlan üzrə yoxlama-ekspertİza işlerinin şer-

hini verən zaman bir sıra vacib və prinsipİal məsələlərə cavab tapmalıdır. 
Yəni, müəssisənin (təşkilahn) cari təsərrüfat ilində hansı hecmdə valyuta 
əldə etməsi, bu valyutanın əlde edilməsində məqsod, valyutanın saxlanma 
təhlükəsizliyinin təminatı və valyutadan nəticə etiban ilə əldə edilən se-
merənin həcmi qiymətləndİrilməlidir. Müəssisə və təşkilatlarda valyuta 
əmeliyyatlarmın mühasibat uçotunda düzgün uçota alınması, valyutanın ca-
ri dövrde həreketi üzerində təsərrüfatdaxili nəzarətin təşkili seviyyəsi do 
qiymətləndinnə obyekti olmalıdır. Xarici iqtisadi fəaliyyetin terkib hissesi 
sayılan idxal və ixrac emeliyyatlan böyük bir saheni əhatə edir, İdxal-ixrac 
əməliyyatlannın yoxlama-ekspertizasımn nəticələrinin yekunlaşdınlması 
bu emeliyyatlann faktiki həcmi ilə başlanmalıdır. Auditor ilk növbədə 
müessisənin İxrac etdiyi mehsullan ön plana çəkərek onu müsbət hal kimi 
qiymətləndirməlidir, Çünki, hər hansı bir müəssisenin məhsulunun xarici 
ölkolərə İxrac edilmesi onun dayanıqlı, rəqabət qabiliyyətli və xarici val-
yuta gətirmək imkanlanna malik olması demekdir. Bu zaman auditor idxal-
ixracın balansını qurmalı ve onun tərkibinə nəzər salmalıdır. İxracın ter-
kibində hazır məhsullar ve onlann alıcı təşkilatlara gönderilməsi əməliy-
yatlannda yol verilmiş qanunsuzluqlan şərh etmeli və qiymetlendİrmelidir. 

Xarici iqtisadi fealiyyet üzre əməliyyatlann audit yoxlama-ekspertiza 
neticəleri yekunlaşdınlan zaman ixrac edilmiş mallann mərhelələrlə uçota 
ahnması və uçota alınma zamam gecikme halları, bu mallann anbarda, 
bazarlarda və eləcə de respublikanın daxİIindəki ixrac mənteqələrinde 
gecıkme səbəbləri şerh edilməlidir. Auditor bu zaman yolda olan mal-ma-
terial qiymətlilerinin hərəkətini də nəzarətde saxlamahdır. Çünki, bir sıra 
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hallarda mal-material qiymətlilərinin çatışmamazlığı sifarişçiyə göndəril-
miş, İakin mənzilinə çatmamış, yolda olan mal kimi göstərilir. Digər hal-
larda isə təbii itkilər adı altında silinərek mənimsenilir. Ona göre de ixrac 
üçün mallann saxlanma şeraitinin tebii itkilərin normadan artıq olmasımn 
səbəbi aydınlaşdınlmalı və qiymətləndirihnəlidir. Bİr qayda olaraq ixrac 
edilən malların ixrac məntəqələrində nəqliyyatların yolda ləngiməsinin se-
bəbləri nəqliyyat vasitələrinin olmaması ve yaxud mallann gömrük-keçid 
mentəqələrine uyğun olaraq qablaşdınlmaması ola bilər. İxrac əmoliy-
yatlannın həyata keçirilmesində sifarişçi təşkilatla bağlanmış müqavilələr 
və onlann müvafiq standartlara uyğun olması vacib şərtlərdən biridir. Bir 
çox hailarda müqavilələrin rəsmiləşdirilməsində əwəlcədən razılaşmalara 
əsasən mallarm deyərinin əvəzləşdİrilməsi və yaxud göndərilən mallann 
rəsmi olaraq dəyərinin ümumi bazar qiymətlərindən aşağı olması göstəri-
lir. Lakin əslində isə mallann ümumi bazar dəyərİ ilə müqavilədə göstəri-
lən dəyər arasmdakı fərq bölüşdürülüb mənimsənilməsi üçün ewelceden 
razılaşdırılmış qaydada mal göndərənin ünvanına qeyri-rəsmi yollarla çat-
dınlır. Əlbəttə, belə eməliyyatlarda cinayət terkibi var və bu halların açıl-
masında audit yoxlama-ekspertizanın böyük rolu vardır. Auditor yoxlama-
ekspertiza işlərinin yekunlaşdınlmasında belə hallann olub-olmamasına 
dair öz qenaetini bildirmelidir. İxrac edilən mallara çəkilən üstəlik xərclə-
rin yekun arayışmda şərh edilməsi vacibdir. Üstəiik xərclərə mailarm da-
şınması ile bağlı olan xərcler, yüklərin qablaşdınlması, yüklənmə, boşal-
dılma və digər nəzərdə tutulmayan - planlaşdınlmayan xərclər aid edilir. 
Audİtor bu xerclərin tərkibinin dinamikasına nəzər yetirməli və onlann 
cari təsərrüfat ilində sıçrayışh dəyişməsini müşahide etməlidir. Əgər bu 
xərc maddələri içərisində cari tesərrüfat ilində məntiqə uyğun olmayan 
sıçrayışh dəyişikliklər baş vermişsə, auditor həmin hallan araşdırmalı, on-
lann səbəblərinin yekun arayışınm müvafiq bölmelerində auditor şərhini 
verməlidir. İxrac əməliyyatlan ilə yanaşı, idxal əməhyyatlan da mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Auditor idxal əməliyyatlannm yoxlama-ekspertİzası-
nı aparan zaman aşağıdakı prinsipial məsələlərə diqqət yetirməli və qiymət 
verməlidir: 

• mal idxalma dair sənədlərin düzgün rəsmiləşdirilməsi; 
• idxal edilmiş mallara gömrük rüsumlarınm düzgün tətbiqi; 
• respublikamızın serhəd stansiyalanna daxil olmuş idxal mallannın 

bildiriş sənədlerinin olması; 
• idxal mallannın bütöv saxlamna yerində inventarlaşdmlması; 
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• idxal mallarının daxil olması haqqında anbar müdiriərinin müha-
sibatlığa müvafiq hesabatmm təqdim edilməsi; 

• idxal mallan alınan zaman onlann kəmiyyət və keyfiyyət göstəri-
cilərinə təsərrüfatdaxili nozarətin təşkil edilmə vəziyyəti; 

• müəssisənin sifarişçi ilə bağladığı müqavilə əsasmda qarşıhqlı öh~ 
dəliklərin yerinə yetirilməsi və s. 

Auditor bu məsələlərin hər birinə yoxlama yekun sənədində öz rəyi-
ni verməlidir. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin audit yoxlama-ekspertizasmm yekunlaşdı-
nlmasında uçot-hesabat işlərinin və təsərrüfatdaxili nəzarət sisteminin təş-
kili vəziyyətinin qiymətləndirilməsi vacib amillərdən biridir. Belə ki, id-
xal-ixrac, valyuta, beynəlxalq nəqliyyat və digər əməliyyatlann hər birinin 
aynlıqda və bütövlükdə yekun nəticələri mühasibat uçotunda ayrı-ayn ana-
litİk-sintetik hesablarda və maliyyə hesabatlannda Öz əksıni tapmalıdır. 
Ona görə də yoxlama-ekspertiza üçün ən vacib etibarlı mənbə uçot-hesabat 
məlumatlandır. Bu məlumatlann audİt yoxlama-ekspertizasının nəticələri 
aşağıdakı ardıcıllıqla şərh edilə bilər: 

• xarici iqtisadi əməliyyatlar üzrə yoxlama dövrünün sonuna debitor 
və kreditor borclannın qalıqlan və onlann reallığı; 

• xarici İqtisadi fəaliyyət üzrə cari təsərrüfat ilində debitor və kre-
ditor borclanrun hərəkəti; 

• cari təsərrüfat ilinin əwəlinə xaricİ iqtisadi fəaliyyət üzrə debitor 
və kreditor borclanmn qalıqlan. 

Auditor bu 3 mənbənin müqayisəsində müvafiq kənarlaşmalar müşa-
hidə edərsə, bu kənarlaşmalann səbəbini konkret faktlarla yekun arayışın-
da şərh etməlidir. Növbəti mərhələdə isə həmin müşahidə zamanı müəy-
yənləşdirilmiş fərqlər müvafiq dəlillərlə, yəni analitik və sintetik uçotda 
baş vermiş qeyri-qanuni əməliyyatlarla, düzgün olmayan uçot müxabirələş-
mələri ilə sübuta yetirilməlidir. Auditor lazım gəldiJcdə yekun arayışda, ya-
xud tematik qaydada aynca tərtib edilmiş yekun sənədində altemativ mü-
hasibat müxabirələşmələri tərtib etməkle delil kimi mühasİbat yazışma-
lannda yol verilmiş qeyri-qanuni əmeliyyatlan sübuta yetirə bilər. Mühasi-
bat uçotu və hesabatı üzrə audit yoxlama-ekspertizasının nəticə rəyinde 
gömrük rüsumlanmn, aksiz ödənİşlərinin, əlavə dəyər vergisinin, mallann 
gömrük anbarlannda saxlanması üçün ödənilən haqqlann ve diger planlaş-
dmlmamış xərclərin düzgün əks etdirilmesi şerh edilməli, qiymətləndiril-
məlidirdir. 



XXIİFƏSİL. İNVESTİSİYA QOYULUŞLARININ AUDİTİ 331 

XXII FƏSİL. İNVESTİSİYA QOYULUŞLARININ AUDİTİ 

22.1. İnvestİsiya qoyuluştarı auditinin məqsəd və vəzifələri 

Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçid hər şeydən öncə kapitalın 
və maliyyə resurslarımn sərbəst hərəkətinə geniş meydan vermişdir. Belə 
bır şəraitdə sahibkarlıq fəaliyyəti itə məşğul olan hər bir təsərrüfat subyek-
ti sərəncamında olan kapital və maliyyə resurslanndan daha səmərəli isti-
fadə etmək məqsədilə onlann sərbəst qalmış hissəsini bu və ya digər for-
mada geniş təkrar istehsala yonəltmoklə daha böyük mənfəət, sosİal səmə-
rə əldə etmək istəyir. İnvestisiya dedikdə, mülkiyyət formasmdan, təşkilati 
tabeçiliyindən asılı olmayaraq sərəncamda olan sərbəst maliyyə resursla-
nnın, daşınmaz əmlaklann və intellektual məhsulun mənfəət əldə etmək 
məqsədilə geniş təkrar istehsala yönəldilməsi başa düşülür. İnvestisiya ge-
niş məfhum olmaqla, çox zəngin forma və variantlar vasitəsilə tətbiq edilə 
bilər. Belə ki,sahibkar və dövlət qurumlan sərəncamtannda olan pul və-
saittərini birbaşa geniş təkrar istehsala yönəltməklə yanaşı, onlan 2-ci və 
3-cü şəxsın vasitəsilə də icra etmək imkanlanna malikdirlər. Daha doğ-
rusu, İnvestisiyamn bu forması qiymətli kağızlar vasitəsilə icra edilir. Yəni, 
sərəncamında sərbəst maliyyə resurslanna malik olan təsərrüfat subyekt-
lərində gəlirlərin (mənfəetin) əldə edilmesinin optimal variantını müəy-
yənləşdirərək onlan ikinci şəxslər vasitəsilə geniş təkrar istehsala yönəlt-
mək üçün səhmlərdən, istiqrazlardan, bank sertifıkatlanndan, veksellərdən, 
xəzinə veksellerindən, çeklerdən, ipoteka kağızlanndan, girov kağızlann-
dan, anbar kağızlanndan, mənzil sertifıkatlanndan və sair bu kimi forma-
lardan istifadə ede bilorlər. Bununla yanaşı, təsərrüfat subyektləri sərbəst 
maliyyə resurslannın gəlirlə temin olunması üçün məqsədli bank əmanət-
lərindən, kreditlərdən, paylardan və digər fomıalardan da istifadə edə bi-
lərlər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz investisiya formaları investisiya qoyuluş-
lannda tesərrüfat subyektlerinin iştirakını birbaşa təmin etmir. Belə ki, 
səhmdar cemiyyətləri öz səhm kapitalımn nominal dəyərini elan etdikdən 
sonra onun satışım təşkil edir. Tesərrüfat subyektləri sərəncamında olan 
sərbəst maliyyə resurslanndan səmərəli istifadə etmək üçün digər müəs-
sisələrİn qiymətli kağızlannı almaq yolu ilə onların deyərinə uyğun ola-
raq həmin cəmiyyətlərin (müəssiselərin) fəaliyyətinin nəticəsinde eldə 
edilmiş mənfəətin bir hissəsini (dividendlər vasitesilə) qazanmış olurlar. 
Başqa bir halda, mövcud sosial-iqtisadi şəraitdən asılı olaraq təsərrüfat 
subyektleri daha bir optimal variant seçməklə, sərəncamlannda olan ser-
best maliyyə resurslannı bank sertifıkatlan vasitəsilə müəyyən müddəte 
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depozite qoyur, müddet tamam olduqdan sonra qoyulmuş məbleğin özünü 
ve əlavə faizin geri qaytanlmasını təmin edir. İnvestisiya qoyuluşlan yalmz 
maliyye resurslan ilə məhdudlaşmır. Geniş təkrar istehsalm artırılması, 
mənfəət elde edilmesi meqsedİIe teserrüfat subyektləri onlann sərenca-
mında olan daşınan və daşınmaz əmlaklar, o cümledən binalar, qurğular, 
avadanlıqlar ve diger maddi servetleri de investisiya qoyuluşuna yöneldə 
bilerlər. Tebiİ kİ, tekrar İstehsahn təşkİUndə ve onlarm reallaşdmlmasında 
daşınan ve daşınmaz əmlaklann investisiya qoyuluşlarına yönəldilməsi heç 
də az mənfəət getirmir. Ona görə de tesərrüfat subyektləri sərbəst daşınan 
və daşınmaz əmlaklan Azərbaycan Respublİkası «İnvestisiya fəaliyyeti 
haqqmda» qanuna müvafiq olaraq rosmiləşdirib, sənədləşdirib əlavə gəlir 
əldə etmək məqsədilə investisiya qoyuluşlanna yöneldə bilərlər. 

Hazırki şəraitde dünya bazannda rəqabət apanlmasmda elm tutumlu 
məhsul ön cərgədədir. Yeni texnologiyalann işlenib hazırlanması, tətbiqi, 
məhsuldarhğın artırılması, mesrəflorin azaldılması neticede menfeetin art-
ması ilə yekunlaşır. Müvafiq qanunverici normativ hüquqi aktlara əsasen 
elmi işlemələr, elmi kəşflər, elmi təcrübəlerin nəticələrinin tətbiqi bilava-
sitə investisiya qoyuluşu ola bilər. Bu formada investisİya qoyuluşu tebii 
ki, müvafiq qaydada resmileşdirilməlidir. Bir çox hallarda elmi-texniki tərəq-
qinin nailiyyətlərinin, texnolojİ işleməlerin kommersiya ve diger meqsədlər 
üçün investisiya qoyuluşlanna yönəldİIməsi tecrübədə «Nau-hau» kimi öz 
əksini tapmışdır. Indİ dünyanm inkişafda olan bir çox ölkeleri investisiya-
nın «Nau-hau» formasından istifade edir. Təbii sərvətlər (torpaqlardan, su-
lardan, minerallardan) ve diger tebii ehtiyatlardan istifade hüququna malik 
olan təsərrüfat subyektleri həmin tebİi sərvetleri investisiya qoyuluşlanna 
yönoldə bilər. 

GÖründüyü kimi, investisiya qoyuluşlan olduqca zəngin ve geniş fəa-
liyyet sahəlerinə malİkdir. Burada böyük teserrüfat emeliyyatlan mövcud-
dur kİ, bunlar da audit yoxlama-ekspertizasmm tədqiqat obyekti olmalıdır. 
İnvestisiya fəaliyyətinin audit yoxlama-ekspertizasımn qarşısında bir sıra 
məqsəd ve vezifeləri durmahdır. Bele ki, müəssisələrin təsərrüfat-maliyye 
fəaliyyəti ekspertiza edilən zaman investisiya qoyuluşlan ve onlann rəsmi-
ləşdirilməsinde senədlerin qanunverici normativ hüquqi aktlara uyğun ola-
raq doldurulması, vaxtında təıtib edilmesi qiymətləndirilməlidir. Hər bir 
təserrüfat emeliyyatı mühasibat uçotunun obyekti hesab edilir. İnvestisiya 
qoyuluşları da təsərrüfat obyekti sayıhr və o müəssiselerin mühasİbat uço-
tu hesablar planında 6 saylı «Uzunmüddetli maliyye qoyuluşları» adlı sinte-
tik hesabda uçota alınır. Auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman in-
vestisiya qoyuluşlan üzrə müvafiq maliyye resurslan hərəkətİnin vaxtında 
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ve düzgün uçota alınmasmı qiymətləndirmelidir, Qeyd etdiyimiz kimi İn-
vestisiya qoyuluşları bir çox hallarda 2-ci ve 3-cü şexs vasitəsilə, yəni qiy-
metü kağızlar vasitesile heyata keçirilir. Auditor müessiselerin (təşkilatla-
nn) elde etdiyi qiymetlİ kağızlara, onlarm saxlanması, hərəketı ve reali-
zasİya prosesinə de öz reyİni bİldirmelidir. İnvestisiya qoyuluşları bilava-
sito məqsədli xarakter daşıytr, yəni investisiya qoyuluşu neticesində müva-
ftq gəürlər və mənfeət eldə edilməüdir. İnvestisiya nətİcəsinde əldə edilen 
gəlir (mənfəət) və onların xərclənməsi auditorun tədqiqat obyektinde 
olmahdır. İnvestisiya qoyuluşlarımn nəticəsində əldə edilən gəlirlerdən 
(menfeətlərdən) vergi qanunvericiliyinə görə vergilər və ödəmələr apanl-
malıdır, Bu vergi və ödəmələrin hansı səviyyəde yerinə yetirilməsinin 
qiymətləndirüməsi audit yoxlama-ekspertizasının əsas vəzifələrindən biri 
sayılır. İnvestisiya qoyuluşian üzrə oməliyyatlann uçota alınması ve onla-
nn müvafiq maliyyə hesabatlannda doğru, düzgün öz əksiııi tapraası audit 
yoxlama-ekspertİza işlərinde əhəmiyyet kesb edən sahələrdən biri hesab 
edilir. Audit yoxlama-ekspertizası zamanı investisiya qoyuluşunun sahələr 
üzrə düzgün analitik uçotunun apanlması, hesabatlarda eks etdirilməsi 
qiymetlendirilmelidir. 

22.2. İnvestisiya qoyuluşiarımn normativ hüquqi bazası 

İnvestisiya qoyuluşlannın normativ hüquqi bazası dedikde, bu sahədə 
Azerbaycan Respublikasımn qüwədə olan qanunverici normativ hüquqi 
aktlan, o cümlədən «İnvestisiya fəaliyyeti haqqmda» Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu, «Qiymətli kağızlar haqqında» Azerbaycan Respublikası-
nm Qanunu, «İpoteka kreditləri haqqmda» Azərbaycan Respublikasınm 
Qanunu, «Qiymətli kağızlar və fond biıjaları haqqında» Azərbaycan Res-
publikasımn Qanunu, «Köçürme ve sade veksel haqqında» nümunəvi qa-
nun haqqmda Cenevre Veksel Konvensiyasına Azərbaycan Respublİkasınm 
qoşulması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu aiddir. Qeyd olu-
nanlarla yanaşı Azərbaycan Respublikasımn Mülki Mecelləsi, Azərbaycan 
Respublikasınm Vergi Məcəlləsİ, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ya-
nında Qiymətli Kağızlar Üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 1998-ci il tarixli Fər-
manı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymetlİ Kağızlar Üzrə 
Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinə dair Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 26 iyun 1999-cu il tarixli Fərmanı, «Qiymetli kağızlarla fəaliyyət sahə-
sİndə bəzi fealiyyət növlərinin lisenziyalaşdınlması qaydalannın təsdiq 
edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 noyabr 1999-cu 
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il tarixli Fərmanı, «Milli depozit sistemi» haqqında Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 14 may 1997-ci il tarixli Fərmanı, «A2ərbaycan Respub-
likasında ipoteka kreditlər sisteminin yaradılması haqqında» Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 2005-ci il tarixli Fərmanı, Azərbay-
can Respublikası 2001-ci il tarixli «Dövlətdaxili uduşlu istiqrazlanmn bura-
xılması haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 
dekabr 2000-cı il tarixli qəran və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ya-
nında Qiymətli Kağızlar Uzrə Döviət Komitesinin işleyİb hazırladığı esas-
nameler və təlimatlar da respublikamızda investisiya qoyuluşlannm norma-
tiv hüquqi bazasına daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızda in-
vestisiya qoyuluşlannı təkmilləşdirmək, onun dünya İqtisadiyyatına inteq-
rasiyasını təmin etmek üçün maliyyə bazannm liberallaşdınlması və effekt-
li fəaliyyeti üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentİ Yanında Qiymetli 
Kağızlar Üzrə Dövlət Komitəsinin qısa müddətde fəaliyyeti nəticəsində 
100-den çox normativ hüquqi akt işləyib hazırlanmışdır, Bura aiddir; 

• «Kredit təşkilatlan tərefindən Qiymetli kağızlar bazannda qiymətli 
kağızlarla əməliyyatlann həyata keçirilməsi haqqındaw 03.11.1999-cu il ta-
rixli Qaydalar; 

• «Qiymətli kağızlarla alqı-satqı əqdlerinin Qiymətli kağızlar bazan-
nın peşəkar iştirakçılan vasitesi İle bağlanma və qeydiyyatı qaydalan haq-
qında» 08.11.1999-cu il tarixli əsasnamə; 

• «Sənedleşdirilmiş emissiya qiymətli kağızlann, sertifıkatlarm mecburi 
rekvizitleri haqqında» 19.11.1999-cuiltarixli Qaydalar; 

• «Bütün növ qiymətli kağızlarla girovun və qiymətli kağızlarla rəs-
miləşdirilmiş borc öhdeliklerinin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında» 
03.01.2000-ci il tarixli Qaydalar; 

• «Dövlət özəlləşdirmə opsionlannm buraxılışı, tədavülü və silinməsi 
haqqında» 17.01.2000-ci il tarixli Qaydalar; 

• «Dövlet Özəlleşdirmə paylannın (çeklərinin) tədavülünün tenzim-
lənmesi haqqında» 26.01.2000-ci il tarixli Qaydalar; 

• «Qİymətlİ kağızlar bazannda peşəkar fəaliyyeti heyata keçirən hü-
quqi və fıziki şəxslərİn peşəkar fəaliyyətinin növləri ilə eyni zamanda 
məşğul olması üzrə» 02. 02.2000-ci il tarixli tələblər; 

• «Azerbaycan Respublikasında veksellərin dövriyyəsi haqqında» 
02.02,2000-ci il tarixli əsasnamə; 

• «Azərbaycan Respublikasımn Dövlət ve belədiyye qİymətlı kağızla-
nnın buraxılması, yerleşdirilmesi ve tədavülü haqqında» 09.02.2000-cı il 
tarixli Qaydalar; 



XXII FƏSİl . İNVFSTtStYA QOVULUŞLARININ AUDİTİ 3 3 5 

• «Xarİci hüquqi və fiziki şəxsiərin qiymətli kağızlar bazannda iştira-
kı haqqında» 09.02.2000-ci il tarixli Qaydalar; 

• «Qiymetli kağızlarla alqı-satqı əqdlerinin qiymetlı kağızlar bazarı-
nm peşəkar iştirakçılan vasitesi ile bağlanma ve qeydiyyatı qaydalan haq-
qında» 09.02.2000-ci il tarixli esasnamo; 

• «Kredİt təşkilatlannın depozit sertifıkatlan haqqında» 15.02.2000-ci 
il tarixlİ əsasname; 

• «Azərbaycan Respublikasında fealiyyət göstərən investisiya fondla-
nmn vahid reyestrinin apanlması haqqında» 06.03.2000-ci il tarixli Qayda-
lar; 

• «İnvestisiya fondlan ilə depozitarlar arasında bağlanan depozitar 
müqaviləsinin əsas müddəalan»na dair 06.03.2000-ci il tarixli tələblər; 

• «İnvestisiya fondunun nizamname kapitalınm formalaşdınlması haq-
qında» 06.03.2000-ci il tarixli Qaydalar; 

• «Açıq investisiya fondlannın xalis aktivlərinin qiymətləndirilməsi 
qaydalan haqqında» 06.03.2000-ci il tarixli əsasnamə; 

• «İnvestisiya fondlanmn fəliyyətine dair sənədlərin saxlanılması və 
investisiya fondu tərefmdən ona məxsus qiymətli kağızlann depazitariyə 
verilməsi haqqında» 06.03.2000-ci il tarixli Qaydalar; 

• «İnvestisiya fondunun idarə edilməsi barədə müqavileyə dair» 
06.03.2000-ci il tarixli Tələbler; 

• «İnvestisiya fondunun ala biləçəyi qiymetli kağızlann növləri, ha-
belə fondun investisiya portfelinin likvidliyi üzrə» 06.03.2000-ci il tarixli 
Tələblər; 

• «İnvestisiya fondunun və fondun müdiriyyətinin fəaliyyətinin nəti-
celeri haqqında hesabatlann Azərbaycan Rcspublikasınm Prezidenti yanın-
da QKDK-ne teqdim olunması, mətbuatda dərc olunması, habelə digər küt-
ləvi informasiya vasitelerinde verilmesi haqqında» 06.03.2000-ci il tarixli 
Qaydalar; 

• «Qiymətli Kağızlar bazannın peşəkar iştirakçılannın özü-özünü tən-
zimləyən təşkilatlann fəaliyyəti haqqında» 24.03.2000-ci il tarixli Qaydalar; 

• «Azərbaycan Respublikasında Qiymətli Kağızlar bazannda sığorta» 
üzrə 24.03.2000-ci il tarixli Standartlar; 

• «Azərbaycan Respublikasmın qiymətli kağızlar bazannda reklam 
haqqında» 10.05.2000-ci il tarixli Qaydalar; 

• «Azerbaycan Respublikasmın ərazisinde Fond birjasının teşkili, fəahyyəti 
və biıja qaydalarma dair teləblər haqqmda» 18.05.2000-ci il tarixli əsasnamə; 
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• «Azerbaycan Respublikasının ərazisində kooporativ istiqrazlann bu-
raxılması vo tedavüiü haqqında» 24.05.2000-cİ il tarixli Qaydalar; 

• «Azərbaycan Respubiikasında adİ ve qısa anbar şehadətnamələrinin 
dövriyyəsi haqqında» 30.06.2000-ci il tarixli esasname; 

• «Azərbaycan Respublikasınm qiymətli kağızlar bazarının inkişafı 
haqqmda» 07.08.2000-ci il tarixli Proqramı; 

• «Dövlət qısamüddetli istiqrazlannın buraxılışı, yerləşdirilməsi ve 
tedavülü haqqında» 28,08.2002-ci il tarixli əsasname; 

• «Qarşılıqh öhdəliklərin müəyyən edilməsi üzrə fealiyyetin (klirin-
qin) heyata keçirilməsi haqqında» 29.08.2000-ci il tarixli Qaydalar; 

• «Dövlət özelleşdirmə paylannm (çeklerinin) tədavülünün tenzim-
lənməsi haqqmda» Qaydalar və bu qaydatara 04.09.2000-ci il tarixində 
edilmiş elavə və dəyişiklikter; 

• «Xarici emitentlerin qiymetli kağızlannın Azərbaycan Respublİka-
sında tedavüle buraxılması haqqında» 06.09.2000-ci il tarixli Qaydalar; 

• «Bütün növ qiymətli kağızlarla girovun və qiymətli kağızlarla rəs-
milleşdirilmiş borc Öhdəliklerinin girovunun dövlət qeydiyyatma alın-
masma» dair Qaydalara 18.09.2000-ci il tarixde edilmiş elavə ve deyişik-
likler; 

• «Azərbaycan Respublikasmda xəzinə veksellərinin buraxılması ve 
dövriyyəsi haqqında» 19.09.2000-ci iltarixli Qaydalar; 

• «Azərbaycan Respublikasında çeklərin dövriyyəsi haqqmda» 21.09J2000-Cİ 
il tarixli esasname; 

• «DÖvlət Özelləşdirme opsionlannın buraxılışı, tədavülü və silinməsi 
haqqında» Qaydalara 21.09.2000-ci il tarixinde edilmiş əlave ve deyİşik-
liklər; 

• «Dövlət müessisələrinin özelləşdİrilməsi nəticəsinde yaradılan səhm-
dar cemiyyətlerinin səhmlerinin buraxılışı, qeydiyyatı və tədavütü haqqın-
da» 29.09.2000-ci il tarixli Qaydalar; 

• «Azerbaycan Respublİkasmm qiymətli kağızlar bazannda qanun po-
zuntulannın aradan qaldınlması və investorlann hüquqtannın müdafiəsi üz-
rə nəzaıətin həyata keçirilməsi haqqmda» 22.11.2000-cİ il tarixlİ Qaydalan; 

• «Azərbaycan Respublikasmda Fyuçerslərin tədavülü haqqmda» 
08.01.2001-ci il tarixli Qaydalar; 

• «DövIət qısamüddetli istiqrazlan ilə Azərbaycan Respublikasının 
Milli Bankının REPO əks REPO əmeliyyatlanmn apanlması haqqrada» 
07.02.2001-ci il tarixli müvəqqeti Qaydalar; 
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• «Azerbaycan Respublikasında Dövlət və bələdiyyə Qiymetli kağız-
laruı buraxılması, yerləşdirilməsi və tedavülü haqqmda» qaydalanna 04.04.2001-
ci il tarixində edilən əlavə ve deyişikliklər; 

• «Azərbaycan Respublikası erazisinde kooporativ istiqrazlann bura-
xtlması və tədavülü» Qaydalanna 04.04.2001-ci il tarixli əlavə və deyişik-
liklər; 

• «Azərbaycan Respublikası Milli Bankının qısamüddətli notlannın 
buraxıltşı, yerləşdirilmesi və tədavülü haqqında» 04.06.2001-ci ıl tarixli 
Qaydalar; 

• «Azərbaycan Respublikasımn qiymətli kağızlar bazannda sığorta 
Standartlanna 10.07.2001-ci il tarixində edilmiş əlavə və dəyişiklikler»; 

• «Girov kağızı haqqında» 17.01.2002-ci il tarixli esasnamə; 
• «Azərbaycan Respublikasmm dövlət daxiIİ uduşlu istiqrazlannın bu-

raxılışı, tedavülü ve ödenilməsi haqqında» 20.07.2001-ci il tarixli Qayda-
lar; 

• «Azerbaycan Respublikastnın ərazisində istehsal olunan və ölkə əra-
zisinə idxal edilən alkoqollu İçkiləre, pıveye, etil spirtine və tütün məmu-
latlanna tətbiq olunan dövlət aksiz markalannın sifarişi, satışı, uçotunun 
apanlması ve onlardan İstifade olunması haqqmda» 14.01.2002-ci il tarixli 
Qaydalar; 

• «Bütün növ qiymətli kağızlarla rəsmiləşdirilmiş borc öhdəliklərinin 
girovunun dövlet qeydiyyatına alınması haqqında» Qaydalara 17.01.2002-
ci il tarixində edilmiş əlavə ve dəyişiklikler; 

• «Gömrük ödənişine sade veksel vasitəsi ilə zəmanət verilməsinin 
müddəti haqqında» 04.04.2002-ci il tarixli Qaydalar; 

• «Qiymetli kağızlarla alqı-satqı əqdlərinin bağlanma qaydalan haq-
qmda» 26.07.2002-ci il tarixli esasnamə; 

• «Kommersiya təşkilatlannm yenidən təşkili zamanı investisiya qiy-
mətli kağızlarının emissiyasmm» 06,11.2002-ci il tarixli Standartlan; 

• «Qiymətli kağızlar bazannda peşəkar fealiyyət növlərile məşğul ol-
maq üçün ixtisas şehadətnamesinin verilməsi haqqında» 27.11.2002-ci il 
tarixli Qaydalar; 

• «Bütün növ qiymətli kağızlarla girovun və qiymətli kağızlarla rəs-
miləşdirilmiş borc Öhdəliklerinin girovunun dövlet qeydiyyatma alınması 
haqqmda» Qaydalarma 27.12.2002-ci il tarixində edilmiş əlavə ve deyişik-
liklər; 



338 ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ. TOS ORR ÜFAT M AI.İYYO ƏMƏLİYYATLARl 
AUDİTİNİN METODİKASI 

• «Kredit teşkilatlannın depozit sertifikatları haqqında» əsasnaməyə 
23.07.2003-cü il tarixində edilmiş əlavəler və dəyişikliklər; 

• «Qiymətli Kağızlar bazannda Broker fəaliyyəti həyata keçirilməsi 
haqqında» 04.08.2003-cü il tarixli Qaydalar; 

• «Qiymətli kağızlar bazarında Dıler fəaliyyətinin həyata keçİrilməsi 
haqqmda» 12.08.2003-cü il tarixli Qaydalar; 

• «Qiymətli kağızlar bazarmda peşəkar fəaliyyət növlerilə məşğul ol-
maq üçün ixtisas şəhadətnaməsinin verilməsi haqqında» Qaydalara 
26.08,2003-cü il tarixli əlave ve dəyişikliklər; 

• «Bütün növ qiymetli kağızlarla girovun və qİymetli kağızlarla rəs-
mileşdirilmiş borc öhdəliklərinİn girovunun dovlət qeydiyyatraa alınması 
haqqında» Qaydalara 24.11.2003-cü il tarixli əlavə və dəyışikliklər; 

• «Qiymətli kağızlar bazannm peşəkar iştirakçıları tərəfindən hesa-
batlann təqdim edilmesİ haqqında» 30.12.2003-cü il tarixli Qaydalar; 

• «Qiymətli kağızlar bazarında çirkli pullann yuyulmasmın və terro-
rizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınraası məqsədi ilə qiymətli ka-
ğızlar bazannın peşəkar iştirakçılan tərəfindən tədbirlərin görülməsi haq-
qmda» 09.05.2004-cü il tarixli Qaydalar; 

• «Qiymətli kağızlar bazannda Broker və Diller tərefindən daxili 
uçotun apanlması haqqında» 25.05.2004-cü İ1 tarixli Qaydalar; 

• «Azərbaycan Respublikasında Veksellərin dövriyyəsi haqqmda 
əsasnamə»yə 25.05.2004-cü il tarixli əlavə və dəyişiklikler; 

• «Azərbaycan Respublikasında çeklərin dövriyyəsi haqqında əsasna-
me»yə 25.05.2004-cü il tarixli əlavə və deyişikliklər; 

• «Hüquqi şəxs olan sığorta edənlər ləğv olunduqda, onların məcburi 
dövlət sosial sığorta haqları üzrə Dövlet Sosial Müdafie Fonduna olan 
borclann ödenilməsinde dövlet qiymətli kağızlanndan, habelə kredit və di-
gər təşkilatlann veksellərindən istifade edilməsi haqqında» 26.05.2004-cü 
il tarixli Qaydalar; 

• «İnvestisiya qiymətli kağızlannm dövriyyədən çıxanlması və ləğv 
edilməsi haqqında» 08.06.2004-cü il tarixli Qaydalar; 

• «İnvestisiya qiymətli kağızlaıın buraxılışlanna (əlavə buraxılışlan-
na) dövlət qeydiyyat nömresinin verilməsi haqqında» 08.06.2004-cü il ta-
rixli təlimat; 

• «Adlı senədli qiymətli kağızlar üzre hüquqların ötürülməsi zamanı 
qiymetli kağızm sertifikatlannm yeni sahibin adına rəsmileşdirilməsi haq-
qında» 25.06.2004-cü il tarixli Qaydalar; 
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• «Qiymetli Kağızlar bazannda peşekar fəaliyyəti həyata keçirən hü-
quqi ve fiziki şexslerin peşekar fealiyyətinin növləri ilə eyni zamanda 
məşğul olması üzre» Teleblere 02.07.2004-cü il tarixli əlave və deyişik-
liklər; 

• «Qİymətli kağızlar bazannda Broker fəaliyyetinin həyata keçirilmə-
si» Qaydalanna 02.07.2004-cü il tarixli əlavə ve deyişikliklər; 

• «Qiymətli kağızlar bazannda Diller fealiyyetinin heyata keçiril-
məsi» Qaydalarına 02.07.2004-cü il tarixli əlavə və dəyişikliklər; 

• «Səhmlərin birləşdirilmesi, xırdalanması, onlann nominal dəyerinin 
artmlması ve azaldılması zamanı emissiya haqqında» 08.07.2004-cü il ta-
rixli Qaydalar; 

• «Təmin edilmiş istiqrazlar haqqında» 03.08.2004-cü il tarixli əsas-
namə; 

• «Sehmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının artınlması zamanı 
səhmlərin emissiyası haqqında» 30.08.2004-cü il tarixli Qaydalar; 

• «Depozitar sistemində depozitarlararası əməlİyyatlann apanlması 
haqqmda» 03.09.2004-cü il tarixli Qaydalar; 

• «Qiymetli kağızlar bazannda xidməti məlumatın saxlanması, istifa-
desi və teqdim edüməsi haqqında» 05.10.2004-cü il tarixli Qaydalar; 

• «Azərbaycan Respublikasında menzil sertifikatlannın buraxılışı, 
tədavülü və ödənilmesi haqqında» 11.11.2004-cü il tarixli əsasnamə; 

• «Qiymətli kağızlar bazannda qiymətlərle manipulyasiyalann qarşı-
sının almması haqqmda» 08.12.2004-cü il tarixli Qaydalar; 

• «İnvestisiya qiymətli kağızlann emitentlərinin illik hesabatlannın 
hazırlanması ve açıqlanması haqqında» 29.12.2004-cü il tarixli Qaydalar; 

• «Səhmlərin geri satın alınması və ödənilməsi yolu ile sehmdar ce-
mİyyətinin nizamnamə kapitalımn azaldılması haqqındaw 29.12.2004-cü il 
tarixli Qaydalar; 

• «Qiymətli kağızlar sahiblerinin reyestrinin aparılmasma daiı» 15.02.2005-ci 
il tarixli Standartlar; 

• «Qiymətii kağızlar bazannda qiymetli kağızlann idare olunması 
üzre peşəkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi haqqında» 25,03.2005-ci il 
tarixli Qaydalar; 

• «Depozitar fealiyyətinin heyata keçirilməsi»nə dair 15.07.2005-ci il 
tarixli Standartlar; 

• «Qiymətli kağızlar buraxılışımn dövlət qeydiyyatı haqqında» şəha-
detnamənin, «Dövlet Qiymetlİ kağızlann emissiya prospektinin qeydiy-
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yatı» arayışının və «Qiymətli kağızların emissiyasınm yekunları» haqqında 
hesabatın qeydiyyata alınmasına dair arayışın formaları. 

• «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar 
üzrə Dövlət Komitəsində informasiya təhlükəsizİiyinin temin edilməsi 
haqqında» 22.11,2005-ci il tarixli Qaydalar; 

• «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymetli Kağızlar 
üzrə Dövlet Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə idaresi» 
haqqında 12.12.2005-ci il tarixli esasname; 

• «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar 
üzre Dövlət Komİtəsinin Arxiv işinin təşkili və istifadəsi haqqında» 
10.02.2006-cı il tarixli Qaydalar; 

• «Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Tipli Sehmdar Cəmiyyətinin Nax-
çıvan Muxtar Respublikasındakı Filialı haqqında» 01.03.2006-cı il tarixli 
əsasnamə; 

• «Azərlotereya açıq səhmdar cemiyyeti terefindən lotereyaların 
teşkili və keçirilməsi haqqında» 16.03.2006-cı il tarixli Qaydalar; 

• «Dövlet qısamüddetli istiqrazlannın buraxılması, yerleşdirilməsi və 
tədavülü haqqmda» esasnaməyə edilən 22.06.2006-cı il tarixli əlavə və de-
yişikliklər; 

• «StimuIlaşdıncı lotereyalann təşkiü ve keçirilməsi haqqmda» 31,07.2006-cı 
il tarixli Qaydalar. 

Göründüyü kimi, investisiya fəaliyyetinin təmin edilməsı üçün respub-
likamızda kifayet qədər qanunverici normativ hüquqi baza yaradılmışdır. Bu 
qanunverici normativ hüquqi baza Azerbaycan Respublikası ərazisinde 
investisiya fealiyyətinin iştirakçılannm ümumi, sosial, iqtisadi ve hüquqi 
şərtlərini müəyyənləşdirir. Bu qanunverici normativ hüquqi aktlar, hemçinin 
Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatm sürətli inkişafını təmin etaıək 
üçün investisiya qoyuluşlannın intensiv cəlb olunmasma, onlardan ölkemizin 
sosial-iqtisadi bazasının formalaşdırılmasma, habelə beynəlxalq iqtisadİ 
emekdaşhğın və inteqrasiyanın inkişafi üçün səmərəli İstifadə edilmesine 
münbit şərait yaradır. Müəssisə və təşkilatiarda audit yoxlama-ekspertiza 
işləri apanlan zaman İnvestisiya qoyuluşlan və onlardan səmərəli istifadə 
edilməsi yoxlama obyektinə çevriiməlidir. Auditor ilk növbəde investisiya 
qoyuluşlannın qanunverici normativ hüquqi aktlara uyğun olmasını eksper-
tizadan keçirməli, onlann rəsmiləşdirilməsini, investisiya qoyuluşlanndan bu 
və ya digər gəlirlerin, faizlerin, dividendlərin düzgün məda-xil edilməsini, 
qanunverici normativ hüquqi aktlann teleblerinə uyğun olaraq düzgün bö-
lüşdürülüb istifadəsini qiymətləndirməlidir. Auditor yoxlama-ekspertiza 
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işleri aparan zaman investisiya qoyuluşlannda rastlaşdığı her bir neqativ 
halı, qanundankenar əmehyyatlan, onlann nə derəcəde yuxanda qeyd etdi-
yimiz qanunverici normativ hüquqi aktlann müvafiq teleblerinə uyğun ol-
masmı qiymətlendirməlidir. 

22.3. İnvestisiya qoyuluşlan auditinin melumat menbeleri 

İnvestisiya qoyuluşlart üzrə əməliyyatlann audit yoxlama-ekspertiza-
sının yüksək seviyyədə təşkili, səmerəli apanlması və nəticəli yekunun əl-
də edilməsi üçün dəqiq və etibarh informasiyalann əldə edilməsi vacibdir. 
Bu məlumatlann eldə edilmesi, həmçinin auditorun investisiya qoyuluşlan 
üzrə əməliyyatlarm yoxlama-ekspertizasmm keçirilmesİ üçün lazımİ strate-
giyanı və yoxlama metodunu tetbiq etmesinə müvafiq zəmin yaradır. Bazar 
iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində investisiya fəaliyyəti geniş təkrar is-
tehsalm həlledici vasitəsi hesab edilir. Perspektivli təsərrüfat subyektlərinin 
inkişafi investisiyasız tesəwür edile bilməz. Ona görə də auditor müəssi-
selerin tesərrüfat-maliyyə fəalİyyetini yoxlamamışdan önce lazımı melu-
mat toplusuna malik olmalıdır. Bu məlumatlan məzmununa, teyinatına, 
istiqamətinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

• İnvestisiya qoyuluşunda normativ hüquqi baza ilə bağlı olan melu-
mat mənbeləri; 

• İnvestisiya qoyuluşlannm rəsmileşdirilməsi, senədleşdirilmesi ve 
diger texniki məsəlelərlə bağlı olan məlumat mənbələri; 

• İnvestisiya qoyuluşlan üzre cari təsərrüfat əməliyyatlannı qeydə 
alan uçot melumatlan; 

• İnvestisiya qoyuluşlan və onlann nəticelərinin yekun məlumatla-
nnı özündə əks etdirən maliyyə hesabat məlumatlan. 

Auditor müəssisə və təşkilatlarda yoxlama aparan zaman investisİya 
fəahyyətinin qammauyğun qurulmasını ekspertiza edib qiymetlendirmeli-
dir. Bunun üçün esas məlumat menbələri, investisiya fealiyyeti haqqmda 
Azərbaycan Respublikası Milli MecIisİnin qəbul etdiyi qanunlar, investi-
siya fealiyyetinin təşkili ilə bağlı Azərbaycan Respubiikası Prezidentinin 
müvafiq fərmanlan, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yamnda Qiymətli 
Kağızlar Üzrə Dövİət Komitəsinin işləyib hazırladığı 100-e yaxın telimat, 
əsasnamə ve qaydalar hesab olunur. Burada elde edilecək məlumatlar te-
serrüfat subyektinin investisiya feaüyyetinin formasından, xarakterinden 
və istiqamətinden asıhdır. Yeni, müəssisə öz maliyye vesaitini qiymətli 
kağızlar vasitesile geniş təkrar istehsala yöneltmişdirsə, bu zaman onlarla 
bağlı təserrüfat emeliyyatlannm qanuniliyi ilk növbedə qiymətli kağızlar 
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haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, bu sahədə Qiymətli Kağız-
lar Uzrə Dövlət Komitəsinin normativ sənədləri və qüwədə olan digər 
normativ hüquqi aktlan ilə müəyyən edilir. 

Investİsiya qoyuluşlan üzrə əməliyyatlann rəsmiləşdirilməsi, tərəflə-
rin öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsi, yerinə yetirilən faktiki iş və xid-
mətlərin dəyəri haqqmda müvafiq məlumatlann əlde edilməsi üçün bir sıra 
texniki sənədlərdəki məlumatlara da müraciet edilməsi vacibdİr. Təsər-
rüfat subyektlərinin investisiya qoyuluşlanna yöneltdiyi maliyyə və diger 
daşınan və daşınmaz emlaklann qebul-təhvil aktlan, investisiya qoyuluş-
lannı təsdiq eden şahedetnamelər, qiymətli kağızlann qəbul-təhvılinə dair 
müvafiq sonədlər, bank və kassa ödəmələri, təsis sənedləri, sehmdar cə-
miyyətlerin protokollanndan çıxanşlar, vekseller, istiqrazlar, sertifikatlar, 
səhmlər, diger qiymetli kağızlan təsdiq eden standart sertifikat formalan, 
borc kapitalının alınmasına dair müqavilələr və sair hemin texniki sənedlə-
rin tərkib hissəsi hesab olunur. 

İnvestisiya əmeliyyatlannı qeydə alan uçot məlumatları dedikdə, müəs-
sisəlerin mühasibat uçotunun hesablar planımn 6 saylı «Uzunmüddətli ma-
liyyə qoyuluşları» adlı sintetik hesabı və onun tərkibində açılan subhesab-
lar (pay və səhmler, istiqrazlar, verilmiş borclar), 51 saylı «Hesablaşma he-
sabı», 76 saylı «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar», 80 saylı 
«Mənfəət və zərərlər» hesabı, 48 sayh «Sair aktivlerin satışı» və digər 
müvafiq hesablann məlumatlanndan istifadə edilmesi başa düşülməlidir. 

İnvestisiya qoyuluşlarına dair eməliyyatlann uçotu üzrə daha dəqiq 
ve dolğun məlumatlar eldə etmək üçün baş kitabın, jurnal-orderin və ba-
lansın məlumatlarına istinad etmek vacibdir. İnvestisiya qoyuluşlannda di-
gər uçot melumatlan ile yanaşı, qiymətli kağızlann dövriyyəsini təşkil 
edən dövriyyə kitabları, onlann vaxtaşın hərekətini və nağdlılığını təsdiq 
edən inventarlaşma aktlanna və digər melumat mənbelərinə də nəzər sa-
lmması vacibdir. 

22.4. İnvestisiya qoyuluşları auditinin metodikası 

İnvestİsiya qoyuluşlan auditinin metodikası dedikde, audit yoxlama-
ekspertiza işlərində tetbiq olunan üsullar, vasitələr, yoxlama mexanizmləri 
və prosedur qaydalan başa düşülür. Yoxlama-ekspertiza işlerinin mər-
kezində müəssisənin (təşkilatın) rəhbərliyinm (sahibinin) serəncamında 
olan maliyyə resurslan və digər aktivlerden semərəli istifade edılmesi, 
onlann ne dərecədə dövriyyeyə gətirilməsi dərecəsi durmalıdır. Müəssise 
ve təşkilatın səməreli fəaliyyətinin təşkilinin başlıca göstəricisi mənfəət 
və rentabellikdir. Auditor investisiya qoyuluşlannı yoxlamaq və ekspertiza 
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etməklə, müəssisənin iqtisadi potensialından semereli istifadə olunmaqla 
elde edilən gelir ve menfeeti qiymetlendirmelidir, Digər sahələrdə olduğu 
kimi, İnvestisiya qoyuluşlannda da audit yoxlama-ekspertiza işleri apanlan 
zaman yoxlatnamn tezis-proqramı tertİb edilmeUdir. Bu yoxlama tezis-
proqramını bir sura prinsipial məseleler ehatə edilmekle 4 esas istiqamətdə 
qurmaq meqsedeuyğundur. Bunlar aşağıdakılardır; 

• investisiya qoyuluşlannm normativ hüquqi bazasına dair yoxlama-
ekspertiza işleri; 

• İnvestisİya qoyuluşlan üzrə əməliyyatlann yoxlama-ekspertizası-
nın metodikası; 

• investisiya qoyuluşlan üzrə uçot-hesabat işlərinin vezİyyətİ; 
• investisiya qoyuluşlan üzre eməliyyatlann audit yoxlama-eksper-

tiza nəticələrinin yekunlaşdınlması. 
Məlumdur ki, respublikamızda investisiya qoyuluşlannı hüquqi ba-

xımdan tənzimleyen 100-den çox normativ hüquqi aktlar və sənədlər möv-
cuddur. Lakin bu normativ hüquqi bazanın esas raəqsedi investorlann hü-
quqlanm qonımaq, maliyyə qoyuluşlannın sərbəst hərekətine lazımı şərait 
yaratmaq, respublikamızın iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteq-
rasiyasını təmin etməkdən ibarətdir. 

İnvestisiya qoyuluşlannın normativ hüquqi bazasının yoxlanması və 
ekspertizası zamanı aşağıdakılar yoxlama obyekti olmalıdır: 

• investisiya qoyuluşlannın normativ hüquqi aktlara uyğun rəsmiləş-
dirilmesi; 

• investisiya üçün diger teşkilatlardan əldə edilmiş borc kapitalının 
qanuni olması; 

• mənfəət əldə etmek meqsədi ilə müessisenin sərencammda olan 
maliyyə resurslannın qiymetli kağızlar vasitesile investisiya qoyu-
luşuna yönəldilməsinin resmiləşdirilmesi; 

• müxtelif formalı normativ hüquqi sənedlərin, sertifikatlann (şəha-
dətnamelerin) eldə edilməsinin qanunauyğunluğu; 

• investisiya qoyuluşlanna yönəldilmiş maliyye vəsaitləri və digər 
aktivlər üzrə əldə edilmiş faizler, dividendlerin hüquqi baxımdan 
qanunauyğunluğu ve onlann mövcud qaydalara esasen istifadesi; 

• birgə fəaliyyət haqqında bağlanmış müqavilelərin Azərbaycan Res-
publikasımn qanunverici və normativ hüquqi aktlarmın teleblerinə 
uyğun olması; 

• İnvestisiya fəaliyyətinə dair digər tesis sənedləri və s. 
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İnvestisiya qoyuluşiarı üzre əmeliyyatların yoxlanılması ümumi meto-
dika İle bəraber spesifik yanaşma da teleb edir. Çünki, investisiya qoyuluşu 
öz xüsusiyyətinə görə digər tesərrüfat emeliyyatlanndan fərqlidir. Ona 
göre də yoxlama-ekspertıza işlərinə dair tezis-proqram tərtib edilen zaman 
bir sıra məsələiər yoxiama obyekti olmalıdır. O cümləden: 

• investisiya qoyuluşlannın formalan (qiymətli kağızlann alınma 
forması, maddi və qeyri-maddi aktivlerin investisiyaya yonəldilən 
hissəsinin rəsmiləşdirilməsi); 

• investisiya qoyuluşlan üzrə apanlmış bank əməliyyatlan; 
• İnvestisİya qoyuluşlan nəticəsində əlde edilən qiymətli kağızlann 

saxlanma şəraiti; 
• investisiya qoyuluşları neticesində oldə edilmiş qiymetli kağızla-

nn hərəkəti üzərində tesərrüfatdaxili nəzarət; 
• investisiya qoyuluşlanndan eldə edılən gəlirler, onlann mədaxil 

edilməsi və xerclənməsi üzərində təsərrüfatdaxili nezarət; 
• investisiya qoyuluşlanndan eldə edilen neticələrin bölüşdürülmesi 

ve istifadəsinə dair təsərrüfat emehyyatlarınm düzgün apanlması ve s. 
İnvestisiya qoyuluşlan üzre eməliyyatlar mühasibat uçotu və maliyyə 

hesabatlannda öz eksini tapmalıdır. Audit yoxlama-ekspertiza işlərinin tər-
kib hissələrindən biri de investisiya qoyuluşlan üzre əmeliyyatlann vaxtın-
da uçota alınması və hesabat senədlərində düzgün eks etdirilməsidir. 

Yoxlama-ekspertiza işləri apanlan zaman mvestisiya qoyuluşlan üzre 
vəsaitlerin mühasibat uçotunda vaxtında ve düzgün uçota alınması, investi-
siya qoyuluşlan üzrə əmeliyyatlara dair mühasibat müxabireləşmelərinin 
tərtibi, mühasibat sənədlərinin düzgün doldurulması, investisiya qoyuluşla-
n üzrə nəticəlerin (gəlir ve mənfəətin) düzgün uçota alınması, bölüşdü-
rülüb istifadəsine dair mühasibat yazılışlan ve sair bu kimi məsələlər de 
yoxlama obyekti olmalıdır, 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərində investisiya qoyuluşlan üzrə kon-
kret olaraq məselələrin araşdınlması metodikası aşağıdakı prosedur qayda-
lardan ibarətdir. İlk növbədə müessisə və təşkilatlarda faktiki apanlmış 
investisiya qoyuluşlanm təsdiq eden hüquqi sənədlər (bağlanmış müqavi-
iəler, təhvil-təslim aktlan, razılaşdırma protokollan, birgə fəaliyyət haq-
qında müqavilələr) bu sahədə müvafıq normativ hüquqi aktlann bendləri 
ilə tutuşdurulmalıdır. Auditor bağlanmış müqavilelərdə, təsis sənədleri 
toplusunda, protokollarda və diger hüquqi senədlerdə məqsədli kənarlaşma 
müşahidə edərsə, ilk növbedə yol verilmiş kənarlaşmanın hüquqi qiymətini 
verməli və onu son nəticə ilə əlaqəiendirməlidir. Əgər hüquqi sənedlərdə 
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yol verilmiş kənarlaşmalar məqsədli xarakter daşımırsa ve omın maliyye 
nəticələrinə təsiri yoxdursa, bu zaman həmin hüquqi sənədləre müeyyən 
düzəlişlər apanlmasma dair müvafiq tövsiyeler verilməlidir. Müessisənin 
kənar təşkilatlardan əldə edilmiş borc kapitah bu və ya diger formada in-
vestisiya qoyuluşlannın tərkib hissesi sayılır. Tecrübədə bir çox hallarda 
kənardan belə vəsaitlərin cəlb olunması İşbazlar arasında müəyyən qeyri-
rəsmi sövdələşmələrə səbəb olur. Ona görə də kənardan celb olunmuş borc 
kapitahnın rəsmiləşdirihnəsinə dair sənədlerin ekspertizasında bu sənədlə-
rin Azerbaycan Respubİikası Prezidenti Yanmda Qiymətli Kağızlar Üzrə 
Dövlət Komitesinin İşleyib hazıriadığı qaydalara uyğun olması qiymətlən-
dirilməlidir. Burada, həmçinin digər sənədlər, yəni əldə edilmiş sertifıkat-
lar, şəhadətnamələr, veksellər və bunlara bərabər tutulan resmi sənədlər 
də Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar Üzrə 
Dövlət Komitesinin qaydalanna, əsasnamələrinə uyğunlaşdınlmalı və qiy-
mətləndirilmelidir. Burada hər bir hal üçün spesifik yanaşma tələb olunur. 
Daha doğrusu, auditor investisiya qoyuluşuna yönəldilmiş vəsaitin forma-
lanndan asılı olaraq müvafiq audit tədqiqat formasmı seçməlidir. 

Audit yoxlama-ekspertizasmm tədqiqat obyektlerindən biri də investi-
siya qoyuluşlanna yönəldilmiş vəsaitler üzre əlde edilən dividend ve faiz-
lerin hüquqi baxımdan rəsmİleşdİrihnəsi və qiymetləndirilməsidir. Auditor 
bu mərheledə investisiya qoyuluşlanndan əldə edilmiş dividendlerin, faiz-
lerin rəsmiləşdirilmesinin formalannı müəyyənləşdirməlidir, Yəni divi-
dend və faizlərin nağd, yaxud nağdsız formada verilməsİ nezərdən keçiril-
məlidir. Bundan sonra əlde edihniş faktiki dividendlər (faizlər) rəsmi sə-
nedlerde nezerdə tutulan məbləğlərle üzləşdirilmelidir. 

İnvestisiya qoyuluşlannm tərkib hissələrindən biri də birgə fəaliyyət 
üçün bağlanmış müqavilələr və təsis sənədləridir. Auditor birge fəaliyyət 
haqqında normativ hüquqi senedleri ekspertiza edən zaman onlann Azər-
baycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin teləblərine cavab verməsini ve 
bu sahədə beynəlxalq konvensiyalara uyğun olmasını qiymetlendirmelidir. 

Yoxlama-ekspertiza işlərinin əsas sahelerinden biri də investisiya qo-
yuluşlan üzrə apanlmış faktiki təserrüfat əməliyyatlannm araşdınlmasıdır. 
Burada seçme üsulu tətbiq edilməklə daha ciddi məselelər ön plana çəkil-
məlidir. Belə ki, investisiya qoyuluşlannın formalanndan asılı olaraq resmİ 
sənədlərə uyğun vesaitin vaxtmda köçürühnəsi və onun rəsmiləşdirilməsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Daha doğrusu, auditor investisiya qoyuluşuna 
yönəldilmiş maliyyə vesaiti, yaxud maddi aktivlerin investorun sərənca-
mma verilməsi vaxtının dəqiq resmileşdirilmesi və sənedleşdirilməsini 
yoxlamalıdır. Bir çox hallarda investorun sərəncamına verilən maddi ak-
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tivlər uzun müddət sənədləşdirilmir ve bu sahənin fəaliyyəti nəticəsində 
əldə edilən gəlirlər işbazlar arasında (tərəflər arasmda) qeyri-rəsmi bölüş-
dürülərək mənimsənilir. İnvestisiya qoyuluşları üzrə apanlan maliyyə 
əməliyyatlan iki formada ola bilər: nağd və nağdstz. Nağd əməliyyatlar 
kassa mədaxil-məxaric orderləri ilə, nağdsız əməliyyatlar isə bank çıxanş-
lan ilə təsdiq edilməlidir. Auditor investisiya qoyuluşlan üzrə vəsaitlərin 
köçürülməsi əməliyyatlanm yoxlayan zaman həmin vəsaitlərin köçürülmə-
sini təsdiq edən ilkin sənədləri (medaxil-məxaric orderlerini, bank çıxanş-
lanm) nəzarətdən keçirməlidir. 

İnvestisiya qoyuluşlan üzrə eməliyyatlar müəssisələrin mühasibat 
uçotunun hesablar plamnda 06 sayh «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşlan» 
adlı hesabda uçota alınır. Təlimata uyğun olaraq bu sintetik hesabın tər-
kibində 3 subhesab açıla bilər. Bu subhesablar aşağıdakılardır: 

1. 06/1 «Pay ve səhmler»; 
2. 06/2 «İstiqrazlar»; 
3. 06/3 «Verilmiş borclar» ve sair yönəltmələr. 
«Pay və səhmlər» subhesabında səhmdar cemiyyətinin səhmleri, ölkə 

daxilində yaradılmış digər müəssisələrin nizamname kapitalına və mües-
sisəlerin xarici ölkelərdeki kapitalına yöneldilmiş uzunmüddetli qoyuluşlar 
(investisiyalar) uçota alınır. 

«İstiqrazlar» adlı subhesabda isə dovlət ve yerli borclar üzre faizli is-
tiqrazlar, digər qiymətli kağızlara yönəldilmiş investisiya qoyuluşlan uçota 
alınır. 

«Verilmiş borclar» adlı subhesabda isə müəssisəlerin kenar təşkilata 
verdiyi borc kapitalı üzra əməliyyatlar uçota ahnn'. Əlbette bu sahədə qüv-
vede olan telimat 06 saylı «Uzunmüddətli maliyyə qoyu!uşlan» sintetik he-
sabımn terkibində diger subhesablann açılmasım məhdudlaşdırmır. Audi-
tor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman investisiya qoyuluşlan üzrə ma-
liyyə emeliyyatlannın teyinatını düzgün yoxlamaq üçün 06 saylı «Uzun-
müddətli maliyyə qoyuluşlan» hesabmı ve onun subhesablaıını cari dövrde 
apanlan əməliyyatlar üzrə yoxlamahdır. Bu sahede yoxlama-ekspertiza iş-
lərində seçme üsulundan istifade etmek olar. 06 saylı «Uzunmüddətli ma-
liyye qoyuluşlan» adlı sintetik hesab yoxlanılan zaman əməliyyatlar üzre 
tərtib edilmiş mühasibat yazıhşlannm (müxabireləşmələrin) da auditor nə-
zaretindən keçirilməsi vacibdir. Bir qayda olaraq investisiya qoyuluşlan 
üzrə pul vəsaitleri köçüriilen zaman 06 saylı «Uzunmüddətli maliyyə qo-
yuluşlan» sintetik hesabı 50 saylı «Kassa emeliyyatlan», 51 saylı «Hesab-
laşma hesabı», 52 saylı «Valyuta hesabı» adh sintetik hesablarla müxabirələ-
şir. Müəssiselerin (teşkilatlann) əlde etdiyi istiqrazlar, veksellərin alış dəyər-
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ləri onlann nominal dəyərlərindən yüksək olarsa, onda hər dəfə onlardan 
müəssisəyə çatası gəlirlər hesablanarkən həmin qiymətli kağızlann ahş və 
nominal dəyərləri arasında fərq məbləğləri silinir. Bu zaman 06 saylı 
«Uzunmİiddətli maliyye qoyuluşlan» hesabı 76 saylı «Müxtelif debitor ve 
kreditorlarla hesablaşmalar» hesabınm debet-kreditile müxabirələşir. Daha 
doğrusu, qiymətli kağızlardan müessiseyə (təşkilata) çatası gelir məbləğin-
de ahş və nominal dəyerlerə görə yaranmtş fərq məbləğləri 80 saylı 
«Mənfeət və zərərlər hesabı» ile müxabirələşir. Ona görə də qiymətli ka-
ğızlann alış qiyməti ile nominal dəyərləri arasındakı fərqlər müəyyen edi-
lərsə, onlara münasib gəlirlər hesablanmalıdır. Bu zaman mühasibat uçotu 
hesablar planına dair Azerbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 
oktyabr I995-ci il tarixli telimatına uyğun olaraq müxabirələşmələrin düz-
günlüyü üzleşdİrilmelidir. 

İnvestisiya qoyuluşlannda elde edilmiş qiymətli kağızlann saxlanması 
ve onların həreketi üzərində təserrüfatdaxili nəzarətin təşkili seviyyəsi de 
qiymətləndirilməlidir. Bunun üçün daxili auditin apardığı yoxlamalar nəti-
cəsində auditorun tərtib etdiyi aktlan və arayışlan müşahide etmək kifayət-
dir. Auditor qiymətli kağızlann saxlanmasını təhlükesizlik baxımından qiy-
metləndirmək üçün şəxsi müşahide üsulundan istifadə etməlidir. Bunun 
üçün auditor qiymetli kağızlann saxlanması yerlərinə baxış keçirmeli və 
neticədə müəyyən edilən çatışmamazlıqlar haqqmda öz rəyini yekun arayı-
şında əks etdirməlidir. 

22.5. İnvestisiya qoyuluşları üzrə audit-yoxlama nəticələrinin 
yekunlaşdırılması 

İnvestisİya qoyuluşlan auditinin yoxlama-ekspertiza nəticələrinin ye-
kunlaşdınlması investİsiya qoyuluşları üzrə apanlan nəzarət və tədqiqatın 
son mərhələsi hesab edilir, Bu yekun mərhələsində investisiya qoyuluşlan-
nın audit-yoxlanmasınm nəticesində qanunverici normativ hüquqi aktlann 
tələblərinin pozulması, investisiya eməliyyatlarında yol verilmiş neqativ 
hallann aşkar edilmesi, mühasibat ve maliyyə hesablannda buraxılmış cid-
di qanun pozuntuları yekunlaşdınlıb qiymətləndirilməlidir. Auditor investi-
siya qoyuluşlan üzrə yoxlama-ekspertiza işlərinin nəticələrinİ yekunlaş-
dtran zaman investisiya vesaitlərinin meqsedli sefərbər olunmasına, hem-
çinın mövcud vəsaitlerdən səmərəli istifadə edilməsinə dair müvafiq töv-
siyyələr də hazırlamalıdır. Bir qayda olaraq auditor yoxlama neticələrini 
yekunlaşdıran zaman bu və ya digər sahedə yol verilmiş daha ciddi qanun 
pozuntulannı, mənimsemeleri, dağıntılan, meqsədli və ya məqsedsiz vu-
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rulmuş maddi ziyanlan ön plana çəkməlidir, İnvestisİya qoyuluşları üzrə 
yoxlama-ekspertiza işləri yekunlaşdmlan zaman bu prinsipiər əsas götürül-
məlidir. 

Bildiyimiz kimi, bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində maliyyə 
resurslan və digər aktivlərin sərbəst hərekətinə geniş meydan veriiir. Bele 
şeraitdə neqativ hallara yolveıme imkanları və onlann sayı arta biler. 
Burada obyektiv və subyektiv amillər də öz rolunu oynayır. Etiraf etmək 
lazımdır ki, sosialist planlı təserrüfat sistemi şeraitində fəaliyyət göstərmiş 
ölkələr, o cümlədən Azərbaycan Respublikası üçün investisiya feaüyyeti 
yenidir. Bu sahədə ölkəmizde çox da böyük təcrübə yoxdur. Daha dəqiq 
desək, bir sıra qurumlar, o cümledən qiymətli kağızlar bazan, biıjalar, 
səhmdar cemiyyətlər hələ formalaşma prosesindədir. Baxmayaraq ki, res-
publikamızda artıq bu sahəde kifayet qədər qanunvericilik bazası yaradıl-
mışdır, lakin investisiya fealiyyətinde hələ də bir sıra boşluqlar mövcud-
dur. Ona görə de təcrübəli xarici işbazlar bu boşluqlardan istifadə etməklə 
ölkemizin maliyye bazanna giraıək və oradan Öz qeyri-sağlam meqsədleri 
üçün istifadə etmək imkanlanna malikdirler. Bu baxımdan audit yoxlama-
ekspertiza işlərində investisiya feaiiyyetinİn daha ciddi nezarətdən keçiril-
mesi mühüm ehemiyyet kəsb edir. İnvestisiya fəaliyyetinm audit yoxlama-
ekspertizası nəticəsində aşkar edilmiş her bir xırda nöqsan öz qiymətini 
yekun arayışmda tapmalıdır. İnvestisiya fealiyyəti üzrə yoxlama-ekspertiza 
nəticelerinin yekunlaşdınlması aşağıdakı prinsiplər esasmda qurulmalıdır. 
İlk növbədə bu sahədə yol verilmiş nöqsanlar, çaüşmamazlıqlar qarnmve-
ricilik mövqeyinden qiymetləndirilmelidir. Respublikamızda investisiya 
fealiyyetinə dair qüwedə olan 100-den çox normativ hüquqi aktın hər bi-
rinde investisiya qoyuluşlannın növlerine görə spesifik xüsusiyyətleri tən-
zimlənir. Auditor müessise ve teşkilatlarda investisiya qoyuluşlannda yol 
verilmiş ayn-ayn qanun pozuntulannı şerh edən zaman, ilk növbede inves-
tisiya fealiyyeti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına istinad 
etməlidir. Bundan sonra İnvestisiya qoyuluşunun formasından asılı olaraq 
yol verilmiş qanun pozuntulannı yekun arayışmda daha dəqiq şerh etmek 
üçün Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar Üzrə 
DÖvlət Komitəsinin işləyib hazırladığı təlimatlarm, qaydalann müvafiq 
bəndlərinə müraciət edə bilər. 

İnvestisiya qoyuluşlan üzre eməliyyatlann audit yoxlama-ekspertiza 
neticelərinin yekunlaşdınlmasımn növbəti merheləsində teserrüfat emeliy-
yatlannda yol verilmiş məqsedli və məqsədsiz təhriflər, tesərrüfat-maliyye 
əmeliyyatlarmın uçota ahnması və onlara mühasibat yazılışlanmn tərtib 
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edİlməsində müxabirələşmələrin düzgün aparılmaması, investisiya qoyulu-
şu nəticesində eldə edilən gəlirlərin, dividendlerin və faizlərin bÖİüşdü-
rütmesinde yol verilmİş çatışmamazlıqlar qiymətləndirilmelidir. Investisiya 
qoyuluşları üzre yoxlama-ekspertiza işlərinin yekunlaşdınlmasmın növbeti 
mərhələsi bu sahədə apanlmış teserrüfat əməliyyattanna dair uçot və 
hesabat işlərinin vəziyyəti haqqında olmatıdır. İnvestisiya qoyuluşlan üzrə 
tərtib edilmiş mühasibat yazılışları Azərbaycan Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin «Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı»na dair 
1995-ci il tarixli təlimatına uyğun olaraq aparılmalıdır. Digər sahələrdə ol-
duğu kımİ, investisiya qoyuluşlan üzrə də uçot-hesabat işlerinin ümumi 
vəziyyəti ilə yanaşı müessisənin özünəməxsus uçot siyasətinin tətbiqi qiy-
mətləndirilmelidir. Burada tətbiq olunan uçot formalan, uçot-hesabat işlə-
rinin avtomatlaşdınlması, qiymətli kağızlan və investisiya qoyuluşlannı 
təsdiq edən digər hüquqi sənədlərin hərəkəti aydm və şəffaf olmahdır. Tə-
sərrüfatdaxİli nezarət ve onun səmərəli təşkili investisiya qoyuluşlanndan 
səmərəli istifadənin mühüm vasitesidir, 

Müəssisə və təşkilatların eldə etdiyi qiymətli kağızlar, o cümləden is-
tiqrazlar, veksellər, anbar kağızlan, çekler, xəzinə vekselleri, bank sertifi-
katlan ve sairənin nağdhlığmın mütəmadi inventarlaşdınlması və onlann 
hərəkəti üzərinde ciddi uçot blankı kimi müvafiq nəzaretin qurulması 
məhz təsərrüfatdaxİIİ auditin funksiyalanndan biridir. Audit yoxlama-eks-
pertiza işleri yekunlaşdınlarkən investisiya qoyuluşlan üzrə təsərrüfatdaxili 
auditin ümumi veziyyəti və ayn-ayn spesifik hallar şerh edilib qiymətlən-
dirilməlidir. Yoxlama-ekspertiza işlərinİn yekun mərhələsində yol verilmiş 
xırda nöqsanları, ciddi əhəmiyyət kəsb etmeyən qanıuı pozuntularını xa-
rakterinə, məzmununa, təyinatına görə qruplaşdırmaq ve reyestr şəklinde 
yekun aktına əlave etmək olar. Bu nöqsanlann ümumi arayışda şerhi qısa 
formada reyestrə istinad edilərək verilə bilər. 

Auditor müəssisə və təşkilatlarda investisiya qoyuluşlannın yoxlama-
ekspertiza işlərini yekunlaşdıran zaman test cavablanndan da istifade edə 
bilər. Test suallan hazırlanan zaman ümumi metodoloji məsələlərlə yanaşı 
müəssisənin (təşkilatın) spesifik xüsusiyyetləri, istehsalm sahələr üzre 
xarakterik amilləri nəzərə ahnmalıdır. Test cavablan investisiya qoyuluşla-
nnm hər bir növü üzre teşkil edilməlidir, Testlərdə müəssisələrin iııvestİsİ-
ya qoyuluşlanna yönoltdiyi vəsaiün miqdan, məqsədi, investisiya qoyuluş-
lanndan əldə edilən səmərə, investisiya qoyuluşlanna yönəldilən vəsaitin 
istifadə edilme müddəti, investisiya üzrə yerinə yetirüən iş ve xidmetlerin 
həcmi və sair bu kimi väcib mesələleri ehate etməlidir. 
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XXIII FƏSİL. MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİNİN AUDİTİ 

23.1. Maliyyə nəticələri auditiuiıı məqsəd və vəzifələri 

Miiəssise ve teşkilatların maliyye nəticələrini xarakterizə edən əsas 
göstericilər menfeet ve rentabellikdir. Onlar universal göstericilər olmaqla, 
hər bir müessisə və teşldlatın səmerəli fəaiiyyətini xarakterizə edən yekun 
göstərici hesab edilir. Müəssisənin mənfəet elde etmesini onun geniş 
təkrar istehsalı üçün əsas amil hesab etmək olar. Menfəətlə işləyən müəs-
sisə öz fəaliyyəti nəticəsində cari dövrde məhsul istehslı və onun realizə-
sinə çəkilmiş məsrəfləri bağlamaqla bərabər, müəyyən məbləğde artıq 
maliyyə vəsaiti də əldə etmiş olur. Belə müəssisə və təşkilatlar öz istehsa-
lını inkişaf etdirmək üçün əlavə investisiya qoyuluşlanna maliyyə menbə-
ləri yaradır. Müəssisənin mənfəəti, həmçinin dövlət büdcəsinin daxilolma 
mənbelerindən biri hesab edilir. Hazırki dövrdə respublikamızın dövlət 
büdcesinin təqribən 25 faizini müəssisə və təşkilatlardan eldə edilon men-
fəətdən vergilər üzrə ayırmalar təşkil edir. GÖründüyü kımı, müəssise ve 
təşkilatlann əldə etdiyi mənfəət tək onun özünün sosial-iqtisadi məselələ-
rinin həllinin menbəyi sayılmır. Onlar, həmçinin bütövlükde Ölkemizin so-
sial-iqtisadi inkişafmm və herbi qüdrətinin artınlmasının mənbəyi hesab 
edilir. Ona görə də auditor mənfəət göstericisini araşdınb qiymətləndirmə-
yo geniş, çoxşaxəli mövqedən yanaşmalıdır. Menfəət göstəricisinə esasən 
3 amil təsir edir: mehsul istehsalı, satış və məsrəflər. Bu amiller biri digə-
rini tamamlamaqla çox sıx və qarşıhqlı əlaqəüdü-. Mənfeət, həmçinin müəs-
sisə və təşkilatlann semərəli idarə edilməsinin esas meyandır. Ona görə də 
hər bir halda təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin auditi onun maliyyə nəticə-
ləri - mənfəət və rentabellik göstəricisindən başlamahdır. 

Mənfəət və rentabellik göstəricisi o qədər zəngin və çoxşaxeli təsər-
rüfat fəaliyyətinin neticələrini özündə eks etdirir ki, ona yalnız bir göstəri-
ci kimi yanaşmaq mümkün deyil. Mənfəət və rentabellik göstəriciləri tohlil 
edilib qiymetləndirilən zaman ona sistemli yanaşma təleb olunur. İlk növ-
bədə auditor mənfəet və onun əməle gelməsinin menbələri haqqında kifa-
yət qədər məlumata malik olmalıdır. Mənfəet ümumi şəkildə satışdan əlde 
edilən gəlirlə məhsul istehsahna çəkilən məsrəfler arasındakı fərqi özündə 
tecəssüm etdirsə də, bir neçə fomıaya malikdir. Onlar balans mənfəəti, 
vergiyə cəlb olunan mənfeet və xalis mənfəətdir. Auditor mənfəətm bu 
formalan arasında forqleri bilməlidir. Balans mənfəeti təsərrüfat-maliyye 
foaliyyətinin neticəsi olaraq istehsal olunmuş məhsulun (yerinə yetirilən iş 
və xidmətlərin) reallaşdınlmasından və satışdankənar gəlirlərden əldə edi-
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lən mənfəət hesab edilir. Vergiyə celb olunan mənfəət dedikdə isə, balans 
mənfəətindən daşınmaz əmlak üçün və qiymətli kağızlann dövriyyəsi üzre 
dövlet büdcəsine verilən vergilerin hecmi çıxtldıqdan sonra qalan menfəət 
başa düşülür. Xalis mənfəət ise dövlet büdcəsine ve dıgər öhdəlİklər üzre 
menfeetdən edilmiş ayırmalardan sonra teserrüfat subyektinin sərəncamın-
da qalan mənf&et kütləsi hesab edilir. Əmələgəlmə mənbelerinə göre ise 
mənfəet üç cür olur: 

• istehsal olunmuş məhsulun (yerinə yetİrilen İş ve xidmətlerin) sa-
tışından əlde edilen mənfeət; 

• sair qiymətliler və aktivlərin satışından əldə edilən gəlirlər üzrə 
menfeet; 

• satışdankenar maliyyə nəticələri üzre mənfeət. 
Auditor bilməlidir ki, bu menbelərin özü bir sıra amillerin təsiri altm-

da dəyişe biler. Mesələn, məhsul istehsalı (yerinə yetirilen iş və xidmetlə-
rin) satışından əldə edilen mənfəət məhsul istehsalının həcminin, məhsu-
lun çeşidinin, satış qiymetlərinin, istehsala çekilən məsrəflərin tesiri altm-
da deyişe bilər. Hətta istehsal olunmuş mehsulun həcmi (yerine yetirilən iş 
ve xidmetler), bitməmiş istehsalın cari dÖvrə keçid qalığmm deyişməsi, 
yüklənmiş və ödənilməmiş mal qalığı, məhsul istehsalımn ahəngdarhğmın 
pozulması da satışm hecmine təsir ede biler. Qiymət məsələsinin Özünde 
də bir neçə amillər mövcuddur ki, onlar birbaşa olmasa da, dolayı yolla 
müessisenin mənfeət gostericisine tesir ede biler, Yəni istehsal olunmuş 
məhsulun keyfiyyeti bazarda tələb-teklifın deyişməsi, milli yaxud xarici 
valyutanın bütövlükde inflyasiyaya uğraması da menfeətin məzmununa və 
kütlesine təsir ede bilər. Auditor bilmelidir ki, müəssiselər (teşkilatlar) 
mehsul istehsalı, onun satışı ile yanaşı fövqəladə vəziyyətlerde teserrüfat-
maliyyə böhramndan çıxmaq üçün öz material qiymətlilerini ve aktivlərini 
realizə ede bilər. Müəssisənin material qiymətlilərinin və aktivlərinin satıl-
masmdan əldə edilen gəlirlərdən də menfəet hesablamaq mümkündür. Bu 
sair menfəət adlanır, Adeten belə mənfeet yeni investisiya qoyuluşları ilə 
və yaxud maliyyə böhranlanndan çıxış üçün variantlar hazırlanması ile əla-
qedar olur. Auditor bilmelidir ki, müşterək fəaliyyət formasmda iştirak 
edən təserrüfat subyektlerinin öz paylannı satması, daşınan və daşınmaz 
əmlaklann icarəyə verilme hüquqlan vardır. Bu fəaliyyet növlərindən əldə 
edilən gelirler satışdankenar gəlirlərin mənbeyi hesab edilir. Digər tərəf-
dən təsərrüfat müqavilələrində öhdəliklərin yerine yetİrilmeməsi ile bağlı 
cerimələr, penyalar vaxtı keçmiş, ümidsiz debitor borclannm ləğvindən el-
de edilən məbləğlər, xarici valyuta əməliyyatlannın məzennə fərqlerinden 
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gəlirlər satışdankənar mənfəətin mənbəyi hesab olunur. Ona görə də audi-
tor müəssisə və təşkiiatiarın maliyyə nəticələrini, o cümlədən mənfəət 
göstəricisini qiymətləndiren zaman lazun gəldikde bu incelikləre fikir ver-
meiidir, Əlbəttə, mebsul istehsalı (yerinə yetirilən iş ve xidmetlər) və sa-
tışdan əldə edilən menfəet ön planda olmahdır. Menfeet və rentabellik 
göstəricilərinə çoxsaylı amillər təsir gösterir. Audit yoxlama-ekspertiza iş-
lərində hər bir amilin xarakterize edilib qiymetləndirilmesi mümkün deyil. 
Lakin bir sıra sintetik göstəricilər mövcuddur kİ, oniar audit yoxlama-eks-
pertiza işlərinin tedqiqat obyekti olmalıdır. Məselən, mənfəət və onun 
əmeləgelməsİnə birbaşa təsir göstərən 3 amilin, yeni mehsui istehsah (ye-
rine yetirilən iş və xidmətlerin hecmi), satışı ve ondan eldə edilən gəlirlə-
rin, məhsul istehsalına (yerine yetirilən iş ve xidmetlerə) çekilen məsrəflə-
rin hər biri özlüyündə də müxtəlif amillərin təsiri altında dəyişir. Bu amil-
lər çoxsaylı oisa da, auditor hemin amillərin ən vacibleri haqqında tam an-
layışa malik olmaiıdır. Məhsul istehsah ve onun səməreliliyinin artırılma-
sında iqtisadçılar terəfindən qəbul olunan bir sıra amillər vardır ki, onlar 
audit yoxlama-ekspertizasının predmeti ola bilər. Bura aiddir: 

• məhsul istehsalının həcmi; 
• istehsal olunmuş mehsulun çeşidi; 
• məhsul istehsalımn ahəngdarlığı; 
• istehsal olunan mehsulun keyfıyyəti (müvafıq standartlara uyğun 

olması). 
Məhsul istehsalma çəkilən mesrəflərdə ise menfeət və rentabellik 

göstericisinə təsir eden çoxsaylı amillərdən aşağıdakılar auditorun diqqət 
merkəzində olmalıdır: 

• mehsul istebsalma çəkilən mesrəflerin xerc elementlərinin dəyi-
şilmesi; 

• mesrəflərin struktur quruluşunun dəyişİlməsi; 
• məsrəflərdə ayn-ayn istehsal ehtiyatlan ve ya onlan əvez edən 

materiallarm qiymətinin deyişilmesi; 
• daimi və müveqqəti xərclərin dəyişilməsi; 
• sairidareetmexerclərinindəyişilməsi; 
• kompleks xerclərin dəyişilməsi, 

Burada daha deqiq təhlil apanlsa, hər bir xərc maddəsinə təsir edən 
kifayət qəder faktorlar aşkar etmək mümkündür. Məsələn, ancaq əmək re-
surslanndan istifadəyə təsir eden amillərə bunlan aid etmək olar: 
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• iş vaxtındaıı səməroli istifadə; 
• əməyin elmi təşkili; 
• yeni texnika ile silahlanma səviyyəsi; 
• işçi kateqoriyalarınm bilik və bacanq soviyyəsi; 
• işçİloro ödəniləıı əmək haqqı iizrə taarif dərəcələrinin dəyişilrnosi; 
• işçilərin sayının dəyişilməsi; 
• iş vaxtınm dəyişilməsi; 
• hər bir işçiyə düşən orta aylıq əınək haqqımn dəyişilməsi və s. 
Bu amillər dolayı yolla da olsa, məııfəət və rcntabellik göstəricisiııə 

təsir edir. 
Aııditor nıənfəət və rentabellik göstəricilorini daha dərin və çoxsayh 

amillərin təsiri alünda qiymətləndirmək niyyətində olarsa, bu zaman audit-
də maliyyə təhlilinin metod vo üsullanndan istifadə edə bilər. Beiə halda 
auditin qarşısında duıan bir sıra məqsəd və vəzifələr həyata keçirilmiş olar. 
Təsərrüfat-maliyyo fəaliyyətinin nəticəlorini qiymətləndirən zaman aşağı-
dakı məsələlər auditorun araşdımıa obyekti olmalıdır: 

•müessisənin tosorrüfat-maliyyə fəaliyyətiııi xarakterizə edən mən-
fəət və rentabellik göstəriciləriııin müəyyən edilməsində qanunverici nor-
mativ hüquqi aktlarm təloblərinə əməl olunması; 

• satışdan əldə edilən gəlirlərin həcminin dəqiqləşdirilməsi; 
• istehsala çəkilən məsrəflərin tərkibinin dəqiqləşdirilməsi; 
• sair aktivlərin satışmdaıı əldə edilən gəlirlərın müəyyənləşdirilməsi; 
• mənfəətin əmələgəlmə mənbələri arasmda nisbətin müəyyənləşdi-

rilməsi; 
• təsorrüfat-maliyyə fəaliyyətinin nəticəsində cari dövrdə əldə edilə-

cək mənfoət kütlosinin həcminin müəyyenləşdirilmesi və qiymətləndiril-
məsi; 

• mənfəətin əməlogəlməsinə təsir edən mənfı və müsbət amillərin 
təsir dərəcəsinin qiymətləndirilməsi; 

• mənfəətin mühasibat uçotunda və balans hesabı olan 80 sayh «Mon-
fəət və zərərlər» hesabuıda düzgün uçota almmasmın müəyyən edilmesi 
və qiymetlendirilmesi; 

• müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətindən meydaııa çıxan zərər-
lər və bu zərərlərin mənbələrinin müoyyenleşdinhnəsi, qiymətləndirilməsi; 

• menfəətin bölüşdürülməsi, onun istifadesmin öyrənilməsi və qiy-
mətləndirilməsi; 

•maliyye nəticələrinin düzgün bölüşdürülüb istifadə edilməsində tə-
sorrüfatdaxili auditiıı təşkili vəziyyətinin öyrənilməsi; 
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• təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin nəticələri kimi menfəet ve renta-
bellik göstəricilərinin maliyyə-mühasibat hesabatlarında düzgün əks etdi-
rilməsinin araşdırılması və qiymətlendİrihnəsi. 

Qeyd etmek lazımdır ki, menfəet göstericİsi ile yanaşı, rentabellik 
göstəricısi də müəssisənin nəticə-yekun göstəricisi hesab edilir. Rentabel-
lik, həmçinin müəssisənin effektli fəaliyyətini və omın serencamında olan 
resusrlardan məqsədyönlü istifadə edilməsİni xarakterize edən maliyyə 
göstericisidir. Rentabellik göstəricisi müessisənin balans menfeətinin və 
yaxud onun sərəncammda qalan xalis mənfeetin resurslara olan nisbəti ki-
mi müəyyenləşdirilir. Bu göstərici vasitəsi ilə əsas vəsaitlərdən, dövriyye 
kapitalından, borc kapitalından nə dərəcədə səmərəli istifadə olunmasını 
qiymətləndirmək mümkündür. Rentabellik göstəricisindən, həmçinin müəssi-
senin bu və ya digər formada investisiya qoyuluşlanmn nə dərəcədə gəlir 
gətirməsinin qiymətləndirilməsində de bir meyar kimi istifadə edile bilər. 
Rentabellik göstericisini qiymətləndiren zaman qeyd edilən göstəricilerlə 
yanaşı, digər meyarlardan da istifadə edilə bilər. 

23.2. Maliyyə nəticələri auditinin normativ hüquqi bazası 

Maliyye neticəleri auditinin normativ hüquqi bazası dedikde, bu sa-
həde qüwede olan Azərbaycan Respublikasının qanunverici normativ hü-
quqi aktları başa düşülür. Bura daxildir: «Azerbaycan Respublikasında hü-
quqi şəxslerin menfeetinden və gelirlerin ayn-ayn növlerinden vergiler 
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1992-ci il) və bu Qanuna 
edilən dəyişilikler və elavelər, «Aksİzlər haqqmda» Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunu və bu Qanuna dəyişiliklər, əlavələr edilməsi barəde Azər-
baycan Respublikası Milli Məclisinin 13 yanvar 1993-cü il tarixli 452 saylı 
qəran, «Müəssisə ve təşkilatlann mənfəət vergisi haqqında» Azerbaycan 
Respubltkasraın Qanunu ve bu Qanuna dəyişiliklər edilmesı barədə Azər-
baycan Respublikasınm Qanunu (6 iyun 1997-ci il), Azərbaycan Respub-
likasmra Vergi Məcellesi (15 fevral 2004-cü ilə qeder əlavə ve deyişİklik-
lerle birlikde), hemçinin qanunlann icra mexanizmini müeyyenleşdİren 
Azərbaycan Respublikasının Nazirler Kabinetinin qərarlan və aidiyyatı üz-
rə ayn-ayn nazirliklərin təlimatları. Bu təlimatlara və qaydalara isə aiddir: 
«Kütlevi informasiya vasitələri məhsullannın illik satışından redaksiyalann 
əldə etdikləri mənfəətdən ödədikləri verginin (reklam gəlirleri istisna ol-
maqla) miqdannın müəyyənləşdirilmesi və 3 il ərzinde bu vəsaitin hər il 
dövlət büdcəsinden redaksiyalara Ödənilmesi qaydalanmn təsdiq edilməsi 
haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinin 9 avqust 2002-ci 
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il tarixli 127 sayh qerarı və hemin qərarla tesdiq edilmiş bu vosaitlərin 
ödənilməsini müeyyenleşdirən qaydalar, Azerbaycan Respublikası Nazir-
ler Kabinetinin 1 mart 2001-cİ il tarixli 55 saylı qeran ilə təsdiq edilmiş 
«Xarici hüquqi şexslerin elde etdiyi menfeeti birbaşa müəyyən etmek 
mümkün olmadığı hallarda mənfeetin hesablanması» qaydaları, «Müəssisə 
ve təşkilatlann mənfəət vergısinin hesablanması ve büdcəyə ödənilməsi 
haqqında» Azerbaycan Respublikası Baş Vergi Müfəttişliyinın 7 iyul 1997-
ci il tarixində 109 saylı əmrilə tesdiq edİlmİş telimat-qaydalar, «Azərbay-
can Respublikası Bank sistemində maliyye hesabatlannda dövr üzrə xalis 
mənfəət və zərərlər, uçot siyasətində əsaslı səhvlər və dəyişiküklər haq-
qında» Azərbaycan Respublikası Milli Bankmın Idarə Heyətinin 24 noyabr 
2003-cü il tarixli 18 saylı protokolu ilə təsdiq edilmiş qaydalar; «Xarici hü-
quqi şəxslərin mənfeətinin və gəlirlərinin vergiyə cəlb edilməsi haqqında» 
Azerbaycan Respublikası Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyinin 1 avqust 1997-
ci ü tarixli 124 saylı əmri ilə tesdiq edilmiş təlimat və «Müəssisələrin mü-
hasibat uçotu hesablar planı»nın müvafıq bölmələri və bəndləri. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasımn erazisində hüquqi şəxs 
statusu ile fealiyyət gösteren yerli və xarici təsərrüfat subyektləri, hemçi-
nin hüquqi status yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla, 
müvafiq gelirlerin elde edılməsi, onlardan respublikamızın dövlet büdcəsi-
nə vergilərin ödənilmesİ Azerbaycan Respublikasmın bir sıra qanunverici 
normativ hüquqi aktlan ilə tənzimlenir. Bu qanunverici normativ hüquqi 
aktlan 3 hissəyə ayırmaq olar: 

• müəssisələrin (teşkilatlann) fəaliyyeti nəticəsində elde edilən ge-
lir və mənfəətdən dövlət büdcəsinə ödəniləcek vergilerin tənzim-
lənməsine dair qanunverici normativ hüquqi aktlar; 

• Azerbaycan Respublıkası erazisində fəaliyyət gösteren xarici hü-
quqi şexslərin fealiyyeti neticesində əldə edilən gəlir və mən-
fəətdən dövlət büdcəsinə ödəniləcək vergilərin tənzimlenməsine 
dair qanunverici, normativ hüquqi aktlar. 

• hüquqi şəxs yaratmadan fiziki şəxs statusunda sahıbkarlıq fəaliy-
yeti ilə məşğul olmaqla əldə edilen gəlirlər və onlardan dövlət 
büdcəsinə Ödəniləcək vergilərin tənzimlənməsinə dair qanunveri-
ci, normativ hüquqi aktlar; 

Məsələyə bele yanaşılması respublikamızın erazisində fəaliyyet gös-
təren təsərrüfat subyektlərinin teşkilati-tabeçilik formasından irəli gəlir, 
yəni hüquqi şəxs statusu ilə fəaliyyət gösterən yerli təsərrüfat subyektleri-
nin elde etdiyi mənfəətdən tutulan vergilər və bu vergilərə dair edilen gü-
zəştler xarici hüquqi şəxslərin müvafiq göstərİcilərindən fərqlənir. Diger 
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terefdəıı hüquqi şəxs statusu yaratmadan sahibkariıq feaİİyyəti ilə məşğul 
olmaqla, gəlir əldə etməyin özü də bir fərqli fealiyyet növüdür. Ona göre 
de Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət gösətərən hüquqi şəxslərin raen-
feetinden, gelirierin ayn-ayn növlərindən tutulacaq vergilər haqqında qa-
nun ve diger normativ hüquqi aktlar müəssisələrin (təşkilatlann) fealiyyət-
İeri nəticəsində mənfeetin eldə edilmesi, onun tərkibi, iqtisadi mezmunu, 
xarakteri, vergitutma obyekti, mənfəet vergisindən qismən ve tamamilə 
azad edilmə kimi çoxlu meseleləri müeyyənləşdirir. Hüquqi şəxs yaratma-
dan sahibkarlıq fəaliyyəti ile meşğui olmaqla, gəlirlərin elde edilməsi ise 
bir fəaliyyət növünü özündə əks etdirdiyindən, burada sade vergi sistemi 
tətbiq edilir, yəni cari ay ərzində əldə ediiən ümumi gəlirin teqribən 4 faizi 
vergi şəklinde dövlet büdcesinə ödənilir. Xarici hüquqi şəxstərin mən-
fəetinin və gelirterinin vergiyə cəlb edilməsi isə tamamilə xüsusi bir hal-
dn. Xarici hüquqi şexslərin Azərbaycan Respubtikası ərazisində müxtəlİf 
mülkİyyet formasında fealiyyəti nəticəsində əldə etdikləri mənfəəət və 
gelİrlərin uçota alınmasında bir sıra spesifik xüsusiyyetler vardır ki, onlann 
nezerə ahnmaması vergidən yaymma hallan ile neticelenə bilər. Eyni za-
manda xarici hüquqi şexslerin respublikamızın erazisinde investisiya qoy-
maqla fəaliyyət gösterməsi halmda bir sıra güzeştlerin tetbiqi nezerdə tu-
tulur. Ona görə də oniann geİİrleri və menfeətlerinden vergitərin tutulması 
yerli təsərrüfat subyektleri ile eyniləşdirile biməz. Bu baxımdan Azərbay-
can Respublikasınm ərazisinde xarici hüquqi şexslərin fəaliyyeti nəticesin-
də əlde edilən gəlir ve menfeet yalnız onlara aidiyyatı olan qanunverici 
normativ hüquqı aktlarla tenzimlenir. 

23.3. Maliyyə nəticələri auditinin məlumat mənbəiəri 

Maliyyə nəticeleri auditinin daha düzgün və səmereli təşkili üçün eti-
barlı, deqiq, dolgun və əlaqəli melumatlann olması mühüm əhemiyyet 
kəsb edir. Çünki, maliyyə neticeləri teserrüfat-maliyyə fəaliyyətinin yekun 
göstəricisidir. Burada sadəce olaraq menfeətin kütlesİndən və seviyyəsin-
dən söhbət getmir. Maliyye neticeləri teserrüfat ili erzində məhsul istehsa-
lı, onlara çəkilen məsrəfler, mehsulun reallaşdınlması ilə bağlı olan əmə-
İiyyatlar və bu eməliyyatlara təsir eden mənfi və müsbət amillərin nəti-
cesinde formataşır. Ona görə də mənfeətin emələ gəlməsi, onun bölüşdü-
rülmesi və istifadə edilmesinə sadecə bir göstərici kimi yanaşmaq olmaz. 
Müəssisə və təşkilatlann matiyye neticetərinə qiymet vermek üçün onlara 
matiyyə tehlilindən istifade etməkle müxtəlif mövqeterden yanaşıla biler. 
Bu, auditde maliyyə təhlilinin qarşısında duran vacib meselelərdən biridir. 
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Audit yoxlama-ekspertiza işlerinde bu məsəiəye sadece olaraq maliyye nə-
ticelerini xarakterizə edən sintetik göstericİlərin qarşılıqlı və əlaqəli qiy-
mətləndirilməsi kimi baxmaq zəruridir. Bunun üçün müvafiq məlumat mən-
bələrinə malik olunmalıdır. Audit yoxlama-ekspeıtiza işlerinde ilk növbedo 
menfeətlə bağlı təsərrüfat-maliyyə emeliyyatlannı uçota alan məlumat 
mənbeleri, maliyyə nəticelərinin bölüşdürülməsi ve istifadəsinə dair məlu-
matlar diqqət mərkəzinde olmalıdır. Bundan sonra maliyyə nəticelerinin 
auditinin normativ büquqi bazasına dair məlumat mənbələrinə nəzər sal-
maq vacibdir. Maliyyə nəticələrinin normativ hüquqi bazası dedikdə, bu 
sahədə qüwədə olan qanunverici hüquqi aktlar nezərdə tutulur. Yeni audi-
tor maliyye nəticələrini yoxlayan zaman tabeçiliyindən və mülkiyyet for-
masından asılı olaraq maliyyə nəticlərinİn əmələ gəlməsini, müəyyənləş-
dİrilməsini, burada vergilerin tətbiqinin hüquqİ baxımdan qanunverici nor-
mativ hüquqİ aktlann tələblərinə uyğun olmasını qiymətləndirməlidir. Mə-
lumat üçün müessisənin maliyyə fəaliyyətindən elde etdiyi mənfəətin xa-
rakterinin ve onun bölüşdürülməsi ilə əlaqədar mövcud qanunverici nor-
mativ hüquqi aktların müvafiq bendlerinə istinad edilə bilər. Bu zaman 
Azərbaycan Respublikasının qüwədə olan Vergi Mecəlləsinin 9-cu ve 10-
cu fesillərinin müvafıq bəndləri esas kimi qebul edilməlidir. Çünki, Azər-
baycan Respublikası Vergi Mecəllesinin 9-cu feslində menfəət vergısinin 
dərecəleri, azadolmalar və güzeştlərin bütün hallan konkret olaraq 
verilmişdir. Diger fesildə, yeni hemin məcəllənin 10-cu fəslinde hüquqi 
şexslərin mənfəət vergjsinin formalaşması, mənfəət və zerərlərin hesab-
lanması qaydaları, eyni zamanda maliyyə nəticelərinden istifadəyə dair 
konkret mexanizmlər öz eksini tapmışdır, Maliyyə nəüceleri üzrə təsər-
rüfat-maliyyə əmeliyyatlarını uçota alan miihasibat uçotunun tətbiqi səviy-
yəsini qiymətləndirmek üçün mühasibat uçotu maliyyə hesabatlanmn sin-
tetik və analitik göstəricilerinden istifade etmək lazımdır. Audit yoxlama-
ekspertizası üçün maliyyə nəticelerine dair məlumatlan müəssiselerin illik 
hesabatlannın terkib hissəsi olan 1 saylı hesabatdan (Müessisənin balansı), 
ona əlavə edilən «Maliyye nəticələri ve onlardan istifadə haqqında» 2 sayh 
hesabatdan, Azərbaycan Respublücası Vergilər Nazirliyinin 31 dekabr 
2005-ci ü tarixli 303 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş «Mənfəət vergisinin 
bəyannaməsi» və mənfəot vergisinin ümumi məlumatlannı özünde əks 
etdirən bu bəyannaməyə 1 saylı əlavədən, «Menfəət vergisinin ödəyicileri 
haqqında» ümumi məlumatı özündə eks etdirən 2 saylı əlavəden, «Mənfəət 
vergisinin ümidsiz borclan haqqmda» melumatı özünde əks etdüen 3 sayh 
əlavədən eldə etmək olar. 

Müəssisənin 1 saylı hesabatı olan balansda maliyyə neticelerinə dair 
kifayət qedər məlumat mövcuddur. Belə ki, balansın passivinin 1-ci böl-
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məsiııdə «xüsusi vəsaitlərin mənbəleri» ve «Menfeet vergisi» haqqmda 
məlumatlar əks etdirilir. Daha doğrusu, həmin bölmenin 470-ci sətrində 
cari dövrdə esas teserrüfat fealiyyetinden ve digər menbeler nezerə atm-
maqta birlikde eldə edilen raenfəet, 471-ci setrində isə cari təserrüfat itin-
de istifadə edilmiş mənfəet, 472-ci setrində isə hesabat ilində bölüşdürül-
məmiş mənfəət haqqında melumatlar eks etdirilir. Eyni zamanda batansm 
hemin bölməsində keçmiş illerde bölüşdürülməmiş mənfeətin qalığı haq-
qmda və mənfeetden müxtelif fondlara edilmiş ayırmalan əks etdirən 
məbləğləri də müşahide etmek mümkündür. Maliyyə nəticələri və onlar-
dan istifadə haqqmda bir daha derin raəlumatlar əldə etmək üçün müessi-
senin illik hesabatımn tərkib hissəsi olan «Maliyyə nətİcələri və onlardan 
istifadə haqqında» 2 saylı illik hesabata müraciət etmek olar. Bu hesabat 4 
bölmədən ibarət olmaqla maliyyə neticelərinin mənbelərini, onlann istifa-
dəsi haqqrada zəngin məlumatlan Özünde cemleşdirir. Belə ki, hesabatın 
1-ci bölmesi maliyyə nəticəleri və onlann əmelegetme mənbələri haqqın-
da, o cümledən məhsul satışından əldə edilən gəlir, elave dəyər vergisi, 
aksizlər, sair satış neticələri, satışdankenar əmeliyyatlardan elde edİIen gə-
lirler haqqında (qiymətli kağızlar, birgə müessisələrin payda İştirakı üzrə 
elde edilen gəlirlər və s.) melumatlan əks etdirir. 

Hesabatm 2-ci bölməsində mənfeətdən istifadə, büdceye ödəmeler 
və müəssisənin serəncamında qalan xalis mənfeətin bölüşdürülməsi, müx-
təlif məqsədlər üçün fondlara edilmiş ayırmalarm mebləğləri Öz əksinı tapır. 

Hesabatın 3-cü bölməsində ayn-ayn vergi növleri üzrə mənfəetdən 
büdcəyə ödənilmiş vergilerin bütövlükde terkibi əks etdirilir. 

Hesabatın 4-cü bölməsində mənfəətdən vergi üzrə güzeştlər hesab-
lanarkən nezerə alınan xərclər və məsrəflər öz eksini tapır. 

Auditor bu xarakterli məlumatlara ehtiyac duyduqda maliyyə nəticə-
ləri və onlardan istifade haqqında 2 saylı hesabatm müxtəlif bölmelərinə 
istinad ede biler. Audit yoxlama-ekspertiza işlərində qebul edilən əsas me-
lumat mənbəlerdən biri də cari dövrdə hesablanmış menfeet vergisi haq-
qında beyannamə və onlara edilən əlavelerdir. Bu bəyannaməde beynel-
xalq standarta uyğun olaraq menfeətin emele gelmesində iştirak edən bü-
tün amillere dair göstəricilər ve bu göstəricilərin tərkibi incəliklərinə qə-
dər açılmaqla öz şərhini tapmışdır. Məsələn, menfəət vergisi haqqında be-
yannamenin II hıssəsində «Hesabat dövründe gelirlərin əlde edilməsi» İlə 
bağlı xerclər üzrə bütün xərc maddəleri ve onlarrn terkib strukturu, hətta digər 
hesabatlarda öz eksini tapa bilmeyen xerc maddələri də burada əks etdirilmiş-
dir. Bu kimi dolğun məlumatlar audit yoxlama-ekspertiza işlərində mənfeətin 
formalaşması ve istifadəsinə obyektiv qiymət verməyə tam şərait yaradır. 



360 DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ. MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİNİN AUDİTİ VƏ AUDİTDƏ 
MÄI İYYO rƏHLİT.İNİN ƏSAS PRİNSİPI.ƏRİ 

Müəssisələfin (təşkilatlann) maliyyə nəticələti üzrə əməliyyatların 
düzgün uçota alınması və onlardan istifadəyə dair təsərrüfatdaxili audit nə-
zarətinin təşkili vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün məlumat mənbələri 
kimi müəssİsələrin mühasibat uçotunun hesablar planına dair Maliyyə Na-
zirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli təlimatımn «Maliyyə nəticələri və 
mənfeətin istifadəsi» adlı 7-ci bölməsinin tələbləri, bu bölmedə öz əksini 
tapmış 80 saylı «Mənfəət və zərərlen> hesabı, 81 sayh «Mənfəətdən istifa-
de», 82 saylı «Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar», 83 saylı «Gələcək dövrün 
gəlirleri», 84 saylı «Sərvətlərin əskik gəlməsi və xarab olmasından itkilər» 
adlı sintetik hesabın debet və kredit məlumatlanndan istifade etmek lazım-
dır. Bu sintetik hesabatların göstericiləri ilə yanaşı, audit yoxlama-eksperti-
za işlərində həmin hesablann tərkibinde açılmış subhesablardan ve ayn-
ayn analitik uçot məlumatlanndan da istifadə edilə bilər. Mənfəətin uçota 
alınması və onun bölüşdürülüb istifadə olunmasına dair tərtib edilmiş mü-
hasibat yazılışları (müxabirələşmələr) qiymətləndirilən zaman yuxarıda 
qeyd etdiyimiz kimi, «Müəssisələrdə mühasibat uçotunun hesablar plamna 
dair telimat»ın 7-ci bölmesinin təlebleri əsas götürülməlidir. 

23.4. Maliyyə nəticələri auditinin metodikası 

Maliyyə neticələri auditinin metodikası dedikde, bu sahede yoxlama-
ekspertiza işleri apanlan zaman tətbİq olunan üsullar, metodlar, yoxlama 
mexanizmləri və ekspertiza prosedur qaydalan başa düşülür. Maliyyə nəti-
cələri təserrüfat-maliyye fəaliyyətinin en vacib meqamı sayılmaqla olduq-
ca qarşılıqlı əlaqəli sintetik göstəricilərdir. Buna görə də maliyye neticeleri 
audit ekspertizası ve qiymətlendirilmesine bir neçə mövqedən yanaşılması 
teləb olunur. Auditor maliyyə nəticələrini ekspertiza edib qiymətləndirən 
zaman ümumi yoxlama strategiyası ilə yanaşı, spesifik mexanizmlər də tət-
biq etmelidir. Daha doğrusu o, digər sahələrdə olduğu kimi, yoxlanmaya 
dair müvafiq tezis-proqramla yanaşı mənfəətin emələ gəlməsi, ona təsir 
edən amillər, mənfeətin bölüşdürülmesi, onun istifadə edilmesi, hemçİnin 
rentabellik göstəricilərini xarakterizə edən tezis-proqrama malik olmalıdır. 
Maliyye neticelərinin audit yoxlama-ekspertİzasma əsas etiban ilə 4 prin-
sipial mövqedən yanaşılma tələb olunur: 

• maliyyə nəticələri üzre əmelİyyatlann normativ hüquqi bazasına 
dair yoxlama-ekspertiza işleri; 

• maliyye neticələri üzrə əməliyyatlann audit yoxlama-ekspertiza-
sının prosedur qaydalan və metodikası; 
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• maiiyyə nəticələri üzrə uçot-hesabat işlorinin vəziyyəti; 
• maUyyə nəticələri üzrə yoxlama-ekspertiza işlərinin y ekunlaşdırılması. 

Maliyyə nəticələri üzrə oməliyyatların normativ hüquqi bazası dedikdə, 
müəssisə və təşkilatın spesifik fəaliyyətindən asılı olaraq, bu sahədə Azər-
baycan Respublikasınm qüwədə olan qanunverici normativ hüquqi aktları-
nın tələblərinə uyğun olaraq əmeliyyatların apanlması, mənfəət və zərərin 
düzgün müəyyən edilməsi, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsinə hüquqi 
baxımdan qiymət verilməsi başa düşülür, Maliyyə nəticələrinin müəy-
yənləşdirilməsi və bölüşdürülməsində Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsi, onun müvafıq bəndləri ön plana çəkilməlidir. Maliyyə nəticələ-
ri və onun istifadəsində spesifik hallar Azərbaycan Respublikasında hüquqi 
şəxslərin mənfəətindən və gəlirlərinin ayn-ayn növlərindən Vergilər haq-
qmda Qanunla, xarici hüquqi şəxslərin əldə etdiyi mənfəəti birbaşa müəy-
yən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin hesablanması haqqmda 
01 mart 2001-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
55 saylı qəran İlə təsdiq etdiyi qaydalarla, kütləvi informasiya vasitələri 
məhsullarımn illik satışından, redaksiyalann əldə etdikləri mənfəətdən 
ödədikləri verginin (reklam geürləri istisna olmaqla) miqdannın müeyyən-
ləşdirilməsi və 3 il ərzində bu vəsaitin hər il dövlət büdcəsindən redaksi-
yalara ödənilməsi haqqında Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
9 avqust 2002-ci İ1 tarixli 127 saylı qerarı ilə tesdiq etdiyi qaydalarla tən-
zimlənir. Auditor maliyye nəticelerini qiymətlendirən zaman spesifik hal-
lar istisna edilməkle, əsasən yuxanda qeyd etdiyimiz müvafıq qanunverici 
normativ hüquqi aktlara istinad etməlidir. Maliyyə nəticələri üzrə əməliy-
yatlann auditinin yoxlanması və ekspertizasınm prosedur qaydalannda tet-
biq edilən metodika alidən ibtidayiyə, sintetik göstəriclerdən analitik gös-
təricilere və uçot registrlərine doğru hərekəti nəzərdə tutulur ki, bu da çox 
səmerəli və faydalıdır. Maliyye nəticələrini xarakterizə edən əsas göstə-
ricilərdən biri menfəət və zərərdir. Mənfeet və zərərin həcminin ümumi-
ləşdirici göstəricisi öz əksini müəssisələrin (təşkilatlann) 1 saylı hesabatı 
olan balansın passivinin 1-ci bölməsinin 470-ci sətrinde tapır. Mənfəətin 
emələ gəlməsi, onun struktur terkibi, mənfəətdən istifadə, o cümlədən 
büdceyə ödəməler, digər sahələrə yönəltmənin ümumiləşdirici göstəricilə-
ri, balansa əlavə olan maliyyə neticleri ve onlann istifadəsi haqqında 2 
saylı hesabatda öz əksini tapır. Mənfəətin emele gəlməsində iştirak edən 
xerclər, onlann terkibi (ayn-ayn xerc elementləri üzre), gəlirlərin bütöv-
lükdə tərkibi (menbəleri üzrə), Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazir-
liyi ile razılaşdınlmış ve Azerbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 
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30 dekabr 2005-ci İİ tarixli emri ilə təsdiq edilmiş «Mənfeət vergisi» haq-
qında bəyannamede, həmçinin onlara elave edilen xüsusi formalarda öz 
əksini tapır. Auditor maliyyə nəticəleri üzre yoxlama-ekspertiza işləri apa-
ran zaman mənfeet ve onun emələ gelməsi haqqında obyektiv məlumata 
malik olmaq üçün bu 3 formanın müvafiq göstəricilərinden ıstifadə etmeli-
dir. Daha deqiq desek, müessise ve teşkilatın 1 sayh forması olan balans-
dan cari tesərrüfat fəaliyyeti dövründə əlde edilen mənfoətin ve ya zərerin 
bütöv hecmini deqiqləşdirdikden sonra onun hansı mənbelerden eldə edil-
mesini müəyyənləşdirmək üçün «Maliyyə nəticələri ve onlann istifadəsi» 
haqqında balansa əlavə edilen 2 saylı formanın I-ci bölmosinin maliyyə 
neticəlerine diqqet yetirilmelidir. Bu bölmede maliyyə neticelərinin men-
beleri gosterilir, yəni mehsul satışmdan (İş və xidmətlərin yerinə yetiril-
məsindən), kenar əməliyyatlardan alman gəlirlər ve xercler, o cümleden 
qiymetli kağızlar, birge müəssisələrin iştirakı üzrə əlde edilen gəlirlər, xa-
rici valyuta əmeliyyatlan üzrə məzenne ferqləri, sair satışdan eldə edilen 
nəficələr burada öz əksini tapır. Auditor menfeetin struktur tərkibi, yəni 
eməlegəlmə mənbələrini müşahidə etmeklə müəssisənin fəaliyyetinde tə-
sərrüfat emeliyyatlarınm strateji xettini müəyyənləşdirmiş olur. Bundan 
sonra auditor ele hemin bölmede eks etdirilən istehsala çəlrilən mesrefləri, 
elave deyer vergisini, satışdan eldə edilən gəlirler üzre iqtisadi reqəmleri 
müqayise etmeklə, müəssisenin teserrüfat-maliyyə fəaliyyətini ifadə edən 
mənfeet ve zererin həcmini təsdiq eden reqəmlərin reallığımn ilkin varian-
tmı qiymetlendirir. Yəni 1 sayh hesabat forması olan balansda mənfeət və 
zerer üzre gösterilən rəqəmlerin 2 saylı formada eksini tapan reqemlərə 
uyğunluğunu tesdiq edir. Bundan sonra auditor müessise və teşkilatın ba-
lansında gösterilen menfeetin istifadəsinə dair ümumi müşahide apar-
malıdu:. Menfeetin istifadə edilmesi 2 istiqametdə müşahidə olunmahdır: 
a)yeni ümumi mənfəet kütləsinden büdceye ödəmelər edilməsi, müvafiq 
dövlət öhdəliklərinin yerinə yetirilmesi; b) müəssisənin serencamında qa-
lan xalis menfəetin bölüşdürülməsi-istifadə edilmesi. Auditor mənfəətdən 
istifadeni və müəssisənin sərəncammda qalan xalis mənfeətin bölüşdü-
rülməsini «Maliyyə nəticeleri və onlardan ıstifade haqqında» 2 saylı hesa-
batm müvafiq bölmesindeki reqemləri müqayisə etməkle qiymətlendirə 
bilər. Daha doğrusu, həmin formanın 1-ci bölmesinin 080-cı sətrində gös-
tərilen ümumi mənfəətin cemindən, 2-ci bölmənin 200-cü setrində büdcə-
yə ödəməleri tesdiq edən rəqemi çıxmaqla qalan xalis mənfəeti dəqiqləş-
diıe biler. Maliyyə neticelerinin, onlardan istifadəye dair audit yoxlama-
ekspertizasının növbəti merhelesi xalis menfeətin bölüşdürülməsi zamanı 
və mənfəətdən vergi üzre güzəştlər hesablanarkən nəzərə ahnan xərclerin 
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müəyyənləşdirilməsidir. «Maliyyə nəticələri və onlann istifadəsi haqqm-
da» 2 sayh hesabatın 2-ci bölməsində mənfəətdən ayırmalar, yəni xalis 
mənfəətin bölüşdürülməsi istiqamətləri göstərilir. 

Auditor müəssisənin sərancammda qalan xalis mənfəətin bölüşdürül-
məsini müşahidə etmək üçiin «Maliyyə nəticələri və onlarrn istifadəsi haq-
qmda» 2 saylı hesabatın 2-ci bölməsinin «Mənfəətdən istifadə»nin müva-
fiq sətirlən, o cümlədən 220-ci sətri - «Yığım fondu», 230-cu sətri - «İs-
tehlak fonduna edilən ayırmalan), 240-cı sətri - «Xeyriyyə məqsədləri 
üçün xərclənən vəsaitlər», 250-ci sətri - «Sair məqsədlər üçün edilən ayır-
malara dain> iqtisadi göstəricilərə müraciət edə bilər. 

«Maliyyə nəticələri və onların istifadəsi haqqında» 2 saylı hesabat 
təhlil edilən zaman həmin hesabatın 4-cü bölməsində mənfəətdən vergi 
üzrə güzəştlər hesablanarkən nəzərə alınan mesrəflər də audit yoxlama-
ekspertizasmın tədqiqat obyektine çevrilməlidir. Çünki, qanunverici nor-
mativ hüquqi aktlara əsasən təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin spesifikliyin-
dən asılı olaraq bir sıra xərclər balans mənfəətinin azaldılmasına yöneldilə 
bilər. Bu xərclərə istehsal və bəzi qeyri-istehsal təyinatlı kapital qoyuluş-
lan, elmi axtanş, tecrübə-sınaq işlərinə edilən məsrəflər, təbiəti mühafıze 
tədbirlərinə dair keçirilmiş toplantılarda iştirak üçün müvafiq məsrəflərin 
apanlması, səhiyyə, medeniyyet, idman obyektləri, qocalar və əlillər evi-
nin saxlanması, məktəbəqəder uşaq müəssisələrinin, uşaq istirahət düşər-
gəlerinin saxlanması və sair bu kimi xərclər aid edilə biler. 

Müəssisələrin (təşkilatlann) yuxanda qeyd etdiyimiz istiqamətlər üz-
rə xərcləri və həmin xərclər üzrə balans mənfəətinin azaldılması üçün mü-
vafiq güzəştlerin verilməsi Azərbaycan Respublikasının qüwədə olan Ver-
gi Məcəlləsinin 106-cı maddəsi ilə tənzimlənir. Audİtor mənfəetden vergi 
üzrə güzəştlər hesablanarkən nəzərə alınan məsreflərin balans mənfəətini 
azaltmasınm qanunauyğun olduğunu qiymetləndirməlidir. 

Auditor mənfəətdən büdcəye diger ödəmelərin tərkıbini müşahidə 
etmək üçün həmİn formanm 3-cü bölmesinin strukturuna baxa bilər. Hə-
min bölmənin 300-cü sətrində müəssisenin (təşkilatın) ödədiyi əmlak ver-
gisi, 340-cı setirdə yeraltı sərvətlərdən istifadəyə və etraf mühitin çirklən-
məsinə dair ödənişlər, 350-ci sətirdə isə torpaq vergisinə dair məlumatlar 
öz əksini tapır. Auditor növbəti yoxlama mərhəlesində bu vergi növlərinin 
ödənilməsinin qanunverici normativ hüquqi aktlara uyğun olmasını qiymət-
lendirmeklə yanaşı, onlann balans mənfeətinin azaldılmasına dair tərtib 
edilmiş mühasibat uçotu müxabirələşmelərinin düzgünlüyünü qiymətləndir-
məlidir. Maliyyə nəticeləri ve onlardan istifadənin audit yoxlama-ekspertizası 
apanlan zaman lazım gelərse 3-cü bölmədə olan büdcəyə digər ödemə meb-
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ləğlərini de müşahide etmek olar. Belə ki, «Maliyyə neticeleri və onlann 
istifadesi» haqqjnda 2 saylı hesabatm 355-ci sətrində Öz eksini tapan əlavə 
dəyər vergisi, 356-cı setirdə aksizler, 360-cı setirde ixrac gömrük rüsum-
lan, 365-cİ setirdə idxal gömrük rüsumlan, 380-cı sətirdə gəlir vergisi, 
381-ci sətirdə nəqliyyat vergisi, 386-cı setirdə sair vergiler, 390-cı sətirdə 
iqtisadi sanksiyalara dair edilmiş emeliyyatlan xarakterize edən iqtisadi 
göstericiler əks etdirilir. Audıtor bu meseləyə bir neçə istiqametden yanaşa 
bilər, yəni hesablanmış və ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin, aksizlər üçün 
ödənİlraiş vergilərin evəzləşdirilməsinə öz münasıbetini bildirmelidir. 
İdxal və ixrac gömrük rüsumlannın gönderilən ve əldə edilən mallann 
dəyərinə elavə edilmesi də qiymetlendirilməlidir. Neqliyyat vergisi və sair 
vergilərin balans mənfəətinin azaldılmasına dair mühasibat müxabirələş-
melerinin düzgün apanlmasına qiymət verilmelidir. Həmin fəslin sonuncu 
sətrində əks etdirilen iqtisadi sanksiyalara, büdceyə ödemələrin xarakte-
rinə, aidiyyatına və qanımvericİ normativ hüquqi aktlann tələblərinə uyğun 
olaraq balans menfəətinin azaldılmasma dair tərtib edilen mühasibat uçotu 
müxabirələşməlerinin düzgün tərtib edilmesi, yaxud iqtisadi sanksiyalann 
balans menfeətine aid edile bileceyine dair auditor öz münasibətini bildir-
məlidir. 

Müessiselerin (teşkilatlarra) maliyye neticəleri, onlann əmələgəlme-
si ve istifadəsi üzrə yoxlama-ekspertiza işləri apanlan zaman menfəetin 
əmələgəlmə mənbelərinə dair daha dəqiq məhımat almaq üçün Azerbay-
can Respublikası Vergilər Nazirliyinin tesdiq etdiyi «Menfəet vergisi» 
beyannamesinə müraciət edilməlidir. Bu beyannamənin 2-ci bölməsində 
hesabat dövründe müəssısə və təşkilatlann elde etdiyi gəlirlərin bütün 
mənbələr üzre məbləğlər Öz əksini tapır. Auditor menfəətin əmələ gəlmə-
sində əsas rol oynayan satışdan və digər mənbələrdən əldə edilən gəlirlə-
rin terkibini, onlann balans mənfeətində xüsusi çəkisini müeyyənleşdir-
raəkle her birinİn tesir derəcesini qiymetlendİre bilər. «Mənfəət vergisi 
haqqında» beyaıınamənin 2-ci bölməsinin 2-ci hissəsində ise hesabat döv-
ründə gəlirlərin əldə edilməsi ilə bağlı bütün xərclər, onlann növleri ve 
elementləri ilə tam dolğun öz əksini tapmışdır. Yeni auditor mənfəətin 
əmələ gəlməsinde mühüm əhemiyyet kəsb edən məsrəflər və onlann tər-
kibi ilə bağlı olan bütün suallara cavab vennek üçün bu bölməde öz əksini 
tapmış iqtisadi göstəricilere müraciet edə bilər. 

Maliyye netİcelerinin audİt yoxlama-ekspertizasında mənfəet və ren-
tabelliyin fonnalaşması, mənfəetin bölüşdürülmesi, onlardan istifadəsine 
dair müxtelif istiqamətlərden təhlil aparmaq, həmçinin rentabelliyin müx-
telif göstəricilər üzrə səviyyəsini müəyyenleşdirmək, bu göstəriciləri qiy-
mətləndirmek üçün maliyye təhlilinin metod və üsullanndan istifadə et-
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mək məqsədəuyğundur. Maliyyə nəticelərinə dair əmeliyyatlann audit 
yoxlama-ekspertizası aparılan zaman bu sahədə mühasibat uçotunun düz-
gün qurulması və uçot-hesabat işlərinin vəziyyəti de yoxlama obyekti 
oimalıdır. Auditor maliyyə nəticələrinin uçotu ve hesabatına dair yoxlama-
ekspertiza işiərini aparan zaman diger qanunverici normativ hüquqi aktlarla 
yanaşı müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə 
dair Azərbaycan Respublıkası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il 
tarixli təlimatmın 7-ci bölmesinin təiəblərini əldə rəhbər tutmalıdır. Bu-
rada maliyyə neticeiərine və mənfəətdən istifade edihnəsine dair apanlan 
təsərrüfat əməliyyatlannm uçotunun müxabırələşməsi qaydalan verilmiş-
dir. Bunun üçün hemin bölmədə 80 saylı «Menfeet və zərəriəo) hesabı, 81 
saylı «Mənfəətdən istifadə» adh hesab, 82 sayh «Qiymətləndirilocək ehti-
yatlan> hesabı, 83 saylı «Gələcək dövrün gəliriəri» hesabı, 84 saylı «Ser-
vətlərin əskik golməsi və xarab olmasından itkilər» adlı balans hesabı ve 
onlann müvafıq subhesablan nəzerdə tutulmuşdur. Belə ki, 80 saylı «Men-
fəet və zərərlər» hesabı cari dövrde teserrüfat-maliyyə fəaliyyətinin neti-
cəsində eldə edilən mənfəet və zərəri eks etdirir. Bu hesab balansa müna-
sibetinə görə aktiv və passiv hesabdır, yəni hem debet və həm də kredit 
qalığı ola bilər. Əmeliyyatlann müxabirələşməsinə göre bu hesab çox 
zəngindir. 80 saylı «Mənfəət və zərerler» hesabının debeti 40-a yaxın 
müxtəlif hesablarla, krediti isə 35-dən çox uçot əməliyyatlan ile müxabire-
ləşir. Auditor bu və ya digər əməliyyatlann 80 saylı «Menfəət ve zərərlən> 
hesabı ilə düzgün müxabirələşməsini qiymətiəndirmək üçün təlimatda 
qeyd edilen müxabirələşme qaydalanna istinad edə bilər. Həmin bölmədə 
Öz əksini tapan 81 saylı «Mənfəətdən istifadə» adh hesab balansa münasi-
betinə görə aktiv hesab sayıiır, yeni hemin hesabın debet qalığı mümkündür. 

Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planına dair təlimata uy-
ğun olaraq 81 saylı «Mənfəətdən istifade» adlı balans hesabmın 2 subhesa-
bı vardır. Bu subhesablann birincisi mənfəətdən büdcəye ödəmələrə dair 
əməliyyatlan özündə əks etdirir. İkinci subhesab isə mənfəətin başqa meq-
sədlərə istifadəsi adlanır. Həmin subhesabda büdce ilə hesablaşmalardan 
başqa mənfeətdən istifadəyə dair bütün əməliyyatlar, o cümlədən müxtəlif 
istiqamətli fondlara edilən ayırmalara dair əməliyyatlann mühasibat müxa-
birələşməsi öz əksini tapır. Telimata uyğun olaraq 81 saylı «Mənfəətdən 
istifade» adlı sintetik hesab teqribən 22-yə yaxın balans hesablan ilə müxa-
birələşir. Auditor 81 saylı «Menfəətden istifade» hesabı ilə bağlı olan tə-
sərrüfat əməliyyatlannı ekspertiza eden zaman bununla elaqədar əməliy-
yatlann uçotunun telimata uyğun apanlmasım qiymətləndirməlidir. Mənfeət 
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və otıun bölüşdürülməsinə dair əməliyyatlan uçota alan balans hesab-
lanndan biri də 83 saylı «GəIəcək dövrün gəlirləri» hesabıdır. Bu hesab 
balansa münasibətinə görə passiv hesabdır və təlimata uyğun olaraq təqri-
bən 13 müxtəlif balans hesablan ile diger əmeliyyatlar üzrə müxabirəleşir. 
83 saylı «Geləcək dövrün gəlirleri» hesabı bütövlükde hesabat dövründe 
əldə edilmiş, lakin gəlecək hesabat dövrünə aid olan gəlirlər haqqında 
melumatlan, həmçinin cari dövrde müeyyen edilmiş əskik gelmələr və 
digər itkiler üzre borcların qarşıdakı zamanda daxil olması, yaxud mal-
material qiymetlilerinin əskik gəlməsinin teqsirkar şexsden tutulmasma 
dair məlumatlan özündə əks etdirir. Bu əməliyyatlann növlərinə uyğun 
olaraq 83 saylı «Gələcek dövrün gəlirleri» balans hesabının 4 subhesabı 
vardır. Bu subhesablann birincisində gələcək dövrün hesabına alınmış 
gelirler uçota alınır. İkinci subhesabda ise keçmiş illərə aid müəyyen edil-
miş əskikgəlmələr üzrə daxil olacaq borclan özündə əks etdirir. Üçüncü 
subhesab əskık gelən mal-material qiymetlilerinin balans deyəri ile maddi-
məsul şəxsdən aidiyyatı üzrə tutulan mebleğlər arasmdakı fərqi, dördüncü 
subhesab isə, valyuta əməliyyatlannda məzənnə üzrə fərqləri eks etdirir. 
Göründüyü kimi, 83 saylı «Gelecək dövrün gəlirleri» adlı sintetik hesab 
təsərrüfat əməliyyatlarmm müxtelifliyinə göre zəngindir. Burada auditorun 
mövqeyi mütləqdir. Yəni maliyye nəticəleri ve onlardan İstifadəyə dair 
audit yoxlama-ekspertizası apanlan zaman auditor gələcək dövrün gelirləri 
ile bağlı apanlan teserrufat emeliyyatlannın xarakterine, teyinatına, istiqa-
mətine uyğun olaraq müvafiq subhesablarda düzgün eks etdirilməsini və 
onlara dair edilmiş mühasibat müxabirəleşməlerini qiymətləndirməlidir. 
Maliyye neticələri və onlardan istifadəyə dair əməliyyatlann terkibində 84 
saylı «Sərvətlerin əskik gəlməsi və xarab olmasmdan itkilər» adh balans 
hesabı vardır. Bu hesabın əsas məqsedi günahkar şəxslerin hesabına yazıl-
masmdan asılı olmayaraq sərvətlərin tədarükü, saxlanması, pərakəndə ve 
topdansatış prosesində müəyyen edilmiş əskikgəlmələri eks etdirmekdir. 
Bu əskikgəlməler menimseme hallan kimi tesdiqlenərsə, onlann rəsmi se-
nedlə təsdiq olunmasma baxmayaraq, analitik uçotu yenə de bu hesabda 
aynca apanlır. Bütövlükdə götürdükdə maddi servətlerin eskik gelməsi, 
xarab olmasından itkilər üzrə debet, kredit əməlİyyatlan telimata uyğun 
olaraq 33 balans hesabı ile müxabireləşə biler. Auditor yoxlama-ekspertiza 
işləri aparan zaman sərvetlərin əskik gəlməsi və xarab olmasından itkiləre 
dair əməliyyatlara 3 istiqamətdən mövqeyini bildirməlidir. İlk növbədə 
servetlerin eskik gelmesi və xarab olmasından itkilərin qüwədə olan mü-
vafiq normativ hüquqi aktlarda nezerdə tutulmuş təbii itki normalan ile da-
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xil olub-olmaması qiymətləndirilməlidir. Əgər bu itkiior və əskikgəlmelər 
təbii itki normalanndan kənarlaşmışdırsa, bəmin fərqin mənimsəmə halı 
və yaxud mesuliyyətsizlik baxımmdan baş verməsİnin rəsmiləşdirilməsi 
qiymətləndirilməlidir. Auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman ser-
vətlərin əskik gəlməsi və xarab olmasından əmələ gələn itkilərin bütün 
növləri və istiqaməti üzrə təıtib edilmiş mühasibat yazılışlanna (müxabirə-
ləşməlerinə) qiymət verməlidir. 

Təsərrüfatdaxil nəzarəti və onun lazımi səviyyədə teşkilini təsərrü-
fat-maliyyə nəticələrinin bölüşdürülüb düzgün istifadə edilməsinə təsir 
edən səmərəii mexanizm hesab etmək olar. Müəssisə və təşkiiatiann sə-
roncammda qalan xalis mənfəət aidiyyatı üzrə bir sıra istiqametlere yönol-
dilə biler. Məsələn, fehlə və quluqçulann sosial iqtisadi vəziyyətinin yax-
şılaşdınlması, mənzil tikintisi, yardımçı təserrüfatm qurulması üçün ssuda-
lann verilməsi və sair xeyriyye məqsədlərine yöneldilə biler. Menfeetdən 
bu və ya diger istiqamete yöneldilmiş maliyyə vəsaitlərinin istifadəsinə te-
serrüfatdaxili auditlə nəzarət edilir. Ona görə də auditor yoxlama-eksperti-
za işləri aparan zaman hemin vəsaitlərin düzgün istifadesinə dair vaxtaşm 
nəzaretin neticələrini müşahidə etməli və qiymətləndirməlidir. 

23.5. Maliyyə nəticələri auditinin yekuıılaşdırüması 

Maliyye nəticəleri audıtinin yekunlaşdınlması audit yoxlama-eksper-
tiza işinin yekun mərhələsi hesab edilmekle, neticelerin qiymetiendirilmə-
si prosesi de hesab edilə bilər. Bu yekun mərhələdə auditor maliyyə neti-
celəri üzrə baş vermiş təsərrüfat-maliyyə əmeliyyatlarının qanunverici nor-
mativ hüquqi aktlara uyğun olaraq apanlmasına, mənfəətin əmələgəlməsi, 
onun formalaşmasına təsir edən birbaşa və dolayı amillerin təsir dərəcə-
sinə, mənfeetden vergi üzrə güzəştlər hesablanarkən nəzərə ahnan xerc-
lərə, məsrəflərin düzgün uçota alınmasına, büdceye edilmiş mənfəət vergi-
si üzrə ödəməler və menfeetin azaldılmasına daxil edilən sair ödəməlerin 
düzgün apanlmasına qiymət verməlidir. Auditor maliyye nəticələri və on-
lann istifadəsinə dair tesərrüfat emeliyyatlannı ekspertiza edən zaman 
mənfəətin istifadəsinə, onun təyinatı üzrə səmərəli xərclenmesinə də qiy-
mət verməlidir. Maliyyə nəticələrinin uçota alınması və bu əməliyyatiann 
yekun məlumatlannın maliyyə hesabatinda düzgün eks etdirilməsi, mən-
fəət vergisinə dair bəyannamələrin düzgün doldurulub vaxtında təhvil ve-
rilməsi teserrüfatdaxili nəzarət sisteminin təşkilinin səmereliliyinin əsas 
göstəricisi hesab olunur. Eyni zamanda təsərrüfatdaxili auditin lazımi sə-
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viyyede təşkilini idareetme funksiyasının müasir teleblər seviyyesində 
qurulmasının netieesi hesab etmek olar. Bütün bu ve digər vacib məseleler 
maliyyə nəticəlerinə dair eməliyyatlann yoxlama-ekspertizasının nəticələ-
rinin yekunlaşdınlmasmda tərtib edilen arayışda öz əksini tapmalıdır. Arayı-
şın aşağıdakı ardıcıllıqla qurulması məqsədəuyğundur: ilk növbədə mües-
sisənin 1 saylı hesabatı olan balansda elde edilen menfəətin qanunauyğun-
luğu qiymətləndirilmekle, ona təsir eden amıllər, onlann tesir səviyyesi 
müqayise edilməlidir. Bundan sonra auditor müessisenin - teşkİlatın cari 
dövrde eldə etdiyi menfeetin bölüşdürülmesini, İlk növbədə büdcəyə 
edilen ödəmələrin müvafiq normativ hüquqi aktlara uyğunluğunu qiymət-
ləndirmelidir. Bir çox hallarda mənfeetden büdcəyə edilecek ödəmelerden 
ve vergiden yayınmaq üçün məsreflər süni suretdə artınlır və yaxud satış-
dan əlde edilən gelirlər gizlədilir. Auditor bu sahede apardığı müşahidenin 
və araşdırmalann nəticələrini yekun arayışda qeyd etməlidir. Yəni mən-
fəətin meqsədli suretdə azaldılması üçün qeyri-qanuni tesərrüfat əmeliy-
yatlanmn olub-olmamasma öz münasibətini bildirməlidir. Əgər belə hal-
lara yoxlatna-ekspertiza dövründə rast gəlinərse vo bu meqsədli xarakter 
daşımışdırsa, hemin hallann nəticesində vergidən yaymma hallan İle büd-
ceyə deyən maddi ziyanın həcmi müəyyənləşdirilmeli, yekun arayışda bu 
barodə xüsusi qeydlər apanlmalıdır. Auditor vergidən yayınma hallan üzre 
büdceyə dəymiş ziyamn sübutu kimi alternativ hesabat tərtib edə bilər. Bu 
zaman o, gəlirlerin mənbələrini dəqiqleşdirməli, mesreflerin maya dəyeri-
ne düzgün daxil edilməsİnİ qiymetlendirmelidir. Məhsula çəkilən məsrəf-
lərin qiymətlendirilməsi üçün Azerbaycan Respublikası Vergi Mecəlləsi-
nin müvafiq bendlerine və vergi bəyannamesinde mesreflərə dair struktura 
istinad edilmelidir. Audit yoxlama-ekspertiza işlerində maliyyə neticeleri-
nə təsir edən məsrəf amili qiymetlendirilen zaman balans menfeətine tesir 
gösterən menfeetin azaldılması üzrə edilən xərcler ve məsreflerin tərkibi-
nə baxılmalıdır, Yəni Azərbaycan Respublikası Vergi Mecəllesine uyğun 
olaraq bir sıra hallarda mehsul istehsalma çəkilən mesrəflərin tərkibine aid 
edile bilmeyən və faktiki edilmiş məsrəflər (esaslı kapİtal qoyuluşu, elmİ-
texniki tərəqqinin inlrişafi üçün yöneldilmiş vesait, kütləvi xarakterli ted-
birlerə çəkilmiş xərclər, xeyriyyə təşkilatlanna, uşaq bağçalanna, sağlam-
lıq mərkəzlərine köçürülmüş vesaitlər) son neticəde balans mənfeətmin 
azaldılmasına yöneldile biler. Bu kimi hallar aşkar edilərsə, onlarrn müva-
fiq qanunverici normativ hüquqi aktlara uyğun olmasına dair arayışda xüsu-
si qeydlər apanlmalıdır. 

Malİyyə nəticeleri üzre eməliyyatlann yoxlama-ekspertiza işlerinin 
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yekunlaşdınlmasının növbəti mərhələsi müəssisənin sərancamında qalan 
xalis mənfəətin müvafiq qaydada bölüşdürülüb istifadə edılməsinə dair 
yoxlama nəticələrinin rəsmileşdirilməsidir. Burada diqqət mərkəzində du-
ran əsas məsələlerdən biri də xalis mənfəətdən müəssisenİn geniş təkrar 
istehsahna və işçilərin sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə yönəldilmiş 
maddi vəsaitlərin səmərəli istifado edilməsidir. Auditor bu məsələyə dair 
yoxlama nəticelerini yekunlaşdıran zaman müəssisənin problemlərinİn ne-
cə həll edilməsinə dair müqayiseli nəticələri rəsmiləşdirə bilər. 

Maliyyə neticələri üzrə yoxlama-ekspertiza işleri yekunlaşdırılan za-
man bir sıra ayrı-ayn hallara rast gəlinərse, onlar məzmununa, xarakterinə 
və istiqamətinə uyğun olaraq ayrıca registrdə qruplaşdınla bilər. Bu kimi 
hallar aşağıdakılardır: 

• müəssisənin aktivindon istifadəyə göre icare haqqlannın vaxtında 
və düzgün daxil olması; 

• müəssisənin işləyib hazırladığı elmi-texniki tərəqqinin nailiyyet-
lərinin patentləşdirilməsi və hemin patentlərin istifadesinə görə 
digər təşkilatlardan əldə etdiyi gəlirlər; 

• müəssisənin qiymətli kağızlara yönəltdiyi vəsaitlərdən dividend-
lerin vaxth-vaxtında əldə edilmesi; 

• cari dövr üzrə birgə fəaliyyət haqqında bağlanmış müqavilələre 
dair gəlirlərin düzgün hesablanması; 

• əsas vəsaitlər üzrə digər maddi aktivlərin realizə edilmesindən 
əldə edilən gəlirlərin düzgün rəsmiləşdirilməsi; 

• depozİtə qoyulmuş pul vəsaitləri üzrə faizlərin vaxtında və düz-
gün hesablamb alınması; 

• iqtisadi sanksiya və cerimələrin ödənilməsi; 
• bu və ya diger sebəblər üzündən müəssisəyə deymiş ziyanm ödənilmə-

sinin rəsmiləşdirilməsi; 
• ötən dövrün ümidsİz borclannm ləğvindən əldə edilən gəlir; 
• vaxb keçmiş kıeditor və debitor borclanmn ləğvindən əldə edilən gəlirlər; 
• xarici valyuta üə apaıılmış təsəırüfät əmeüyyatlannm nəticəsinde yaran-

mış fərqlərin düzgün uçota alınntıası; 
• müvəqqəti olaraq digər təşkilatlann aktivlerindən istifadəyə görə 

edilmiş mesrefler; 
• müəssisənin gəlir əldə etmek meqsedi ilə qiymətli kağızlann alın-

ması ve s. 
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Yoxlama-ekspertiza İşləriııde qeyd etdiyimiz bu və ya digər ballara 
kütləvi olaraq rast gəlinərsə, auditor bu emeliyyatlann maiiyyə nəticeləri-
nin formalaşmasına tesirini qiymətləndirməklə, onlardan sübut-dəlil kimi 
ıstifadə üçün konkret faktlan taariflər üzrə aynca registrde qruplaşdırmalı 
və yekun arayışa elave etmelidir. Maliyyə neticelərinin audit yoxlama-eks-
pertiza işinin yekunlaşdınlmasının son mərhələsi bu neticəlerin düzgün 
uçota almması və onlardan istifadeyə dair təsərrüfat əməliyyatlanna düz-
gün mühasibat yazıhşlannın tertib edilmesini qiymətləndirməkden ibaret-
dir. Bir çox hallarda uçot-hesabat işlərinin düzgün qurulmaması, maliyye 
nəticəlerinin müeyyenleşdirilmesi ve istifadesinə qiymet verilməsində bö-
yük çetinliklər yaradır. Ona gorə də auditor maliyyə neticeləri üzrə təsər-
rüfat əməliyyatiannm müessİsələrin mühasİbat uçotunun hesablar planına 
uyğun təşkil edilməsi, Azərbaycan Respublikası Maliyye Nazirliyinin təli-
matına uyğun olaraq qurulması, sintetik ve analİtik uçotun baş vermiş tə-
sərrüfat əmoliyyatlanna uyğun olaraq qurulması haqqmda yekun arayışda 
müvafıq qeydlər aparmahdır. Auditor, həmçinin maliyyə nəticələrindən 
istifadəye dair daxili nəzarət sisteminin veziyyeti haqqında da öz mövqe-
yini yekun arayışrada eks etdirməlidir. Belə ki, maliyyə neticelərini təsər-
rüfat-maliyyə fəaliyyətinin yekun göstəriciləri olmaqla yanaşı müəssisenin 
seməreli idarə ediltnəsinin qiymətlendirici göstericisi saymaq olar. Ona 
göre de müessise ve təşkilatra tabeçiliyində olan törəme müəssiselerin te-
sərrüfatdaxili audit vasitəsilə yoxlanması həmin müessiselerde istehsal te-
serrüfat-maliyye fəaliyyətinin təşkili səvıyyəsindən idarəediciyə etibarlı 
məlumat gətirir. Daxilİ audit törəmə müəssisəlerde maliyyə nəticələrini 
qiymətlendirən zaman resurslardan istifadə ve onlann optimal əlaqəsinə de 
diqqet yetirməlidir, Çünki, maliyyə nəticələrinə birbaşa təsİr edən amillər-
den biri də mehsul istehsalına (yerinə yetirilen iş ve xidmətlər) çekilən 
məsrəflərdir. Auditor maliyyə nəticelərini qiyraetlendirən zaman məhsu-
lun hor manatma çəkilən məsrəflərin rentabelliyini müəyyən edə bilər. 
Maliyyə nəticələri üzrə audit yoxlama-ekspertiza işlerinin son yekun mər-
hələlərinden biri de auditorun bu sahə üzrə işleyib hazırladtğı əməli təklif-
lərdir. Maliyyə neticeleri üzrə hazırlanan əməli təklifler 2 istiqamətə yö-
neldile bilər: istehsalın səmərəliliyinin yükseldilməsi meqsədi ilə məsrəf-
lərin azaldılması, yeni texnika və texnologiyanm tətbiqi vasitəsi ile men-
feətin artınlması yollan; diger tedbir isə istehsalın və satışın həcrainin 
artınlması yolu ilə mənfəətin kütləsinin artınlmasmm təmin edilməsidir. 



XXIVFƏSİL. AUDİTDƏ MALİYYƏ TOIH.II.İ 371 

XXIV FƏSİL. AUDİTDƏ MALİYYƏ TƏHLİLİ 

24.1. Auditdə maliyyə təhlilinin rolu və mahiyyəti 

Auditdə maliyyə təhlili mühasibat ve maİiyyə hesabatlan əsasında müəs-
sisənin maliyyə vəziyyetinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdmlması 
metodudur. Auditdə maliyye təhlili mühasibat balansımn göstericilərinə, 
mənfəet və zerer haqqındakı məlumatlara ve diger maliyyə hesabatlannın 
bazasma əsaslanır. 

Auditde maliyye təhlilİnin esas mahiyyəti maliyyə resurslan ve on-
lann fasiləsiz hərəkətini təhlil etmekdir. Auditde maliyyə tehlilinin iqtisadi 
məzmunu ve əsas məqsədi isə maliyye vəziyyətini qiymətləndirmekdən 
və təsərrüfatçıhğın semerəliliyini yüksəltmək üçün onun imkanlanm aşkar 
etməkden ibarətdir. Auditdə maliyye tehiili aşağıdakı məqsədlər üçün apa-
nla biler: müəssisənin optimal maliyyə imkanlannın qiymətləndirilmesi, 
elavə investİsiyalann celb ediimesi perspektivlərinin müeyyenləşdirilməsi, 
terəf-müqabillerin maliyyə resurslanmn qiymetlendirilmesİ. Lakin, xarici 
və daxili auditdə, hemçinin onun digər təşkiiati foımalannda və məqsədli 
teyinatında maliyye tehlilinin apanlması əhəmiyyətli dərəcəde fərqlidİr. 

Tesəmifatdaxili audit sistemində maliyyə təhlili resurslardan səmə-
rəii istifadə edilməsi, ehtiyatlann aşkar edilməsi, əmək məhsuldarlığmın 
yüksəldilmesi, mehsulun maya dəyərinİn aşağı salınması, istehsal və satı-
şın rentabelliyinin yüksəidihnəsi məqsədlərini güdür. Ornm köməyi İlə İs-
tehsal ve tədarükün ritmlİliyi, mehsulun keyfıyyət və çeşid göstericİləri, 
əmeyin texnika ile techizatı, fondla silahlanma, fondverimi, müəssisənin 
işini səciyyeləndirən, zavoddaxili idarəetme üçün sərfəli olan digər gös-
təriciiər öyrənilir və qiymətləndirilir. Eyni zamanda təsərrüfatda mümkün 
sui-istifadə hallarmı aşkar etmək üçün hasilatın, hazır mehsuiun medaxili, 
diger əmtəə-material qiymetlİlərinin haqqının ödənilməsi, onlann daxil ol-
ması, hesablaşma və valyuta hesablanndan pul vəsaitlərinin eldə edihnesi 
iiə onlann kassaya mədaxili göstəriciləri müqayisə olunur. Bütün bunlar 
menecerin tapşırığı ilə müəssisenin mənafeyinə uyğun həyata keçirilir. 

Xarici auditdə maliyye təhlili, esasen mülkiyyətçilər, səhmdarlar və 
investoriann mənafeyine uyğun olmalıdır. Apanlan audit yoxlama və eks-
pertiza işlərinin ehəmiyyəti yalnız müəssisənin maliyyə neticelerinin və 
hesabatlanmn deqiqliyini, uçot siyasətinin müasir qanımvericiliyə uyğunlu-
ğunu, vergitutmamn optimaliığım qiymətləndirməkdə deyü, eyni zamanda 
idarəetmədə ilk növbəde investisiya qoyuluşlanmn semereliliyinə dair 
mövcud iııformasiyalan Öyrenmek və investorlann marağını temin edən in-
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formasiyalar əldə etməkdən ibarətdir. Maliyyə təhlili vasitəsilə onlar bila-
vasitə müəssisənin inkişaf dinamikası haqqmda aşağıdakıları əldə edə bı-
lərlər: məhsul istehsalının artımı, maliyyə sabitliyi, təsərrüfat-maliyyə fəa-
lİyyətində tənəzzülün mövcudluğu, kapitalm strukturu, investisiya riski və 
onun audit yoxlamalan apanlan müəssisədə səviyyəsinin oxşar müessisə-
lərle müqayisəsi, Müəssisenin müdiriyyetinə istehsalm və məhsul (əmtəə) 
satışının səmərəliliyinin yüksəldilmesi ehtiyatlannı, mənfəətin amitlərini, 
zİyanın azaldılmasını müəyyən ede bilen təhlil daha vacibdir. 

Digər tərəfdən audit teşkilatmın qarşısında duran vəzifələrdən asılı 
olaraq maliyye təhlili bir alət kimi auditorun dəlil-sübutlanmn əldə edil-
məsi vasitəsi, maliyyə menecmentinin isə bu və ya diger maliyyə məsələ-
sində qərar qəbul etməsi üçün xidmet elementi ola bilər. Maliyyə təhlilİ 
auditor dəlil-sübutlannm metod və vasitesi kimi analitik prosedurlara esas-
lanır. Onlann kömeyi ilə auditorun nəticə və rəyinin əsaslandığı dəlillər 
toplanır. Hesabat göstəricüerinin dəqiqliyi haqqında qərar onlann analitik 
tutuşdurulması, müqayisəsi və digər başqa üsullar esasında qəbul edilir. Bu 
halda maliyyə təhlilinin əsas məqsedi müəssisənin fəaliyyəti üçün xarakte-
rik olmayan vəziyyətləri aşkar etmekdən, mühasibat hesabatlannın tərti-
bində məntiqi və hesab xətalannı, təhriflərini aşkar etməkdən, onlann cid-
diliyini və maliyyə göstericilerinin düzgünlüyünə təsirini qiymetləndir-
məkdən ibarətdir. 

Bir çox hallarda auditordan müəssisənin inkişafi üçün əlavə maliyyə 
resurslannm cəlb olunmasının məqsədəuyğunluğu haqqında mülahize yü-
rütməsi, onlann haradan əldə edilmesinə dair tövsiyə verməsi gözlənilir. 
Çünki, bazar iqtisadiyyatı şeraitində müəssisənin inkişafi, daxili ve xarici 
bazarda onun rəqabət qabiliyyətliliyinin gücləndirilməsi üçün məhsul bura-
xılışının texnika və texnologiyasının təkmüleşdirilməsi, yeni texnikanın, 
qabaqcıl xarici təcrübənin tətbiq edilməsı, xarici iqtisadi əlaqelerin qurul-
ması və inkişaf etdirilməsi zəruridir. Bütün bunlar əlavə maliyyə resurslan 
tələb edir. Müəssisənin gelecək inkişafi problemləri həmişə maliyyə me-
necerinin və sahibkann diqqet mərkəzində olmahdır. Bazar iqtisadiyyatı 
münasibətləri maliyye resurslannın sərbəst yerləşməsini və hərəkətini te-
min edİT. Bu zaman müxtəlif fondlar, kreditler, sığorta şirkətleri, broker 
kontorlan aktiv fəaliyyət göstərir, müessisənin perspektiv inikişafinı təmin 
etmek məqsədilə xarici kapitalı cəlb etmək üçün böyük imkanlar yaranır. 
Auditdə maliyyə təhlili maliyyənin əlave mənbəlerinin optimal variantla-
nnı və onlann cəlb edilməsi üsullannı müəyyənləşdirməlidir. 

İqtisadiyyatm raüasir inkişaf mərhələsində müəssisə xaricı iqtisadi 
elaqəlerinİ müstəqil surətdə qurmalı, xarici partnyorlarla qarşılıqlı münasi-
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betlərini müəyyənləşdirmelidir. Belə bir şəraitde partnyorlann maliyye 
veziyyətinin öyrənilməsi, işgüzar əməkdaşlıq variantlanmn optimallığmm 
müeyyənləşdirilməsi zəruridir. Auditdə maliyyə təhlihnin kömeyi ile terəf-
müqabillerin maliyyə hesabatlannı öyrənərək iqtisadi emekdaşhğın va-
riantlan üzrə tövsiyeler işləyib hazırlana bilər. 

Auditdə malİyye tehlili, maliyyə resurslanndan səmerəli istifadəyə 
nezarəti, müessisonin iqtisadi-maliyye potensialmın qiymətləndirilmesini, 
onun maliyyə stabilliyini, müəssisenin fealiyyetinin maliyyeleşdirilməsi-
nin yeni mənbələrinin aşkar olunmasım təmin etmolidir. Maliyyə resursla-
nmn seferbər edilməsi yollannı əsaslandırmaq, onlardan istifadənin mües-
sisenin maliyyə vəziyyotine, sabitliyinə təsirini, onların ödəniş qabiliyye-
tini müəyyənləşdirmək vacibdir. 

Maliyyə təhlili maliyyə menecmentinin elementi kimi audit yoxlama-
lannın neticeleri üzre tövsiyələrin hazu'lanması ilə bilavasitə əlaqədardır. 
Bu qəbildən olan tövsiyelər müəssisənin maliyyə stabilliyinin dərəcesini 
müəyyənləşdirməyə, işgüzar feallığın ve sahibkarlıq fəaliyyətinin effektli-
yini, onun artmlması imkanlannı qiymetlendirməyə əsas yaradır. Müessi-
sənin veziyyetinin maliyyə təhliline ciddi ehtiyacın olması elə ılkin audit 
zamanı yaranır. Auditor «Auditin planlaşdmlması» standartma uyğun ola-
raq nəzarətin həyata keçirilmesinin gedişinde iqtİsadi subyektin, esasen 
maliyyə-təsəırüfat fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün, təserrüfat fəaliyyətinə 
tosİr edən xarici və daxili amillər haqqında informasiyaya malik olmahdır, 
Auditor müəssisənin malik olduğu kapitalın strukturu, rentabellik səviy-
yəsi, mənfəetin bölüşdürülmesi qaydası və dinamikası, heyətin əmək haq-
qının formalaşması prinsipləri ile tanış olmalıdır. Auditdə maliyyə tehlili 
əlavə bir xidmət növü kimi və eyni zamanda audit fəalİyyətini zənginləşdi-
rən bir amil kimi beynəlxalq standartlann tələblərinə cavab verməlidir. 
Auditor yoxlama-ekspertizasınm gedişatında maliyye hesabatlannm təhlili 
netıcesinde alına biləcək yekunlann təsnifatı və ıstifadəsinə aid informasi-
yalan toplamaq meqsedile sorğu ve diger prosedurlar keçirməli, onlan 
proqnoz göstericilər ve keçmiş dövrlərin məlumatlan ilə müqayise etməli, 
maliyyə hesabatlarımn müxtəlif elementlerinin nisbətini, onlann yekun ne-
ticelərə təsirini öyrənməlidİr. Bundan başqa, auditor hesabatın tərtib olun-
duğu tarixdən sonra mühasibat balansında, mənfəet, zerər haqqında hesa-
batda və digər hesabat formalannda baş verən ehəmiyyetli dəyişikliklərə 
səbəb olan hadisələr haqqında informasiyalan öyrənməli və təhlil etme-
lidir. 

Auditdə maliyye tehlilinin nəticələri üzre yekunlar, reyler xidmət nö-
vü kimi qiymətləndirici neticelerin alınmasma kömək edən tehlil metodla-
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nm göstərmeklə sənədlər əsasında rəsmləşdirilmelidir. Əger onlardan eyni 
zamanda mühasibat hesabatlarının dolğunluğunu və reallığını qiymətləndir-
mək üçün istifade olunursa, təhlilin nəticələri auditorda şübhə doğurursa o, 
təhlilin informasiya bazasıntn deyişdirilməsinin zəruriliyi baredə təklif 
veımeli, yaxud hesabatlann doğruluğunu - reallığım təsdiq etməkdən 
imtina etməlidir. Bu cür maliyyo tehlilinə dair auditorun tərtib etdiyi hesa-
bat Beynəlxalq audİtin standartlanmn tələblərinə uyğun hazırlanır. 

Auditdə investisiya təhlili perspektiv üçün müessisənin vəziyyətinin 
proqnozlaşdırılmasmda istifadə edile biler. Bu da ilk növbədə onun mül-
kiyyətçilərini və işçi heyətini maraqlandınr. Digər tərefdən, öz inkişafını 
investisiyalaşdırmaq imkanı təşkilatın maliyyə sağlamlığının, investorların 
ona inamının göstəricisidir. Bu İmkanların təcrübədə həyata keçirilməsini 
maliyyə təhliline cəlb etmək auditorun bilavasitə vəzİfosidir. 

Maliyyə təhlili bu və ya digər formada auditin obyekt və təyinatı üzrə 
bütün növlərində vardır. Məlumdur ki, audİt tedqiqatlan obyektlorinə görə 
ümumi, bank, dövlət auditi, sığorta təşkilatlannın, biıjalann, investisiya 
təsisatlarının və büdcədenkənar fondlann auditi, təyinatına görə isə maliy-
yə hesabatlannın, vergi, qiymət, idarəetmənin (istehsalın) auditi və auditin 
xüsusi növlərindən (iqtisadi,əməliyyat və s.) ibarətdir. Onların hər birinde 
müvafıq mesrəflər, onlann istifadəsinin nəticəlori, gelir ve xerclər, onların 
ödənilməsi və ya istifadəsi tedqiq olunur, 

Fəaliyyət obyektləri üzrə auditdə əsas maliyye göstericilərinin forma-
laşmasınxn xüsusiyyətleri üstün ehemiyyet kəsb edir. Burada hesablaşma 
palatasınm apardığı yoxlamalardan ibarət olan dövlet auditi müəyyən əla-
hiddəlik təşkil edir. Bu yoxlamalar universal xarakter kəsb edir, lakin bura-
da da hər bir təşkİlatm maliyyəsinin spesifikası nozərə ahnmalıdır, onun 
maliyyə vəziyyəti dəqiq təhlilə cəlb olunmalıdır. 

Teyinatından asılı olaraq audit maliyyo təhlilinin müxtəlif derəceli 
elementlərinə malik ola bilər. Malİyyə hesabatlannın auditində bu, özünü 
tam şəkildə göstərir, Vergi auditinde maliyyə təhlilinden vergi tutulan gös-
təricilerin düzgün hesablamnasını, vergilərin hesablanması və ödənilməsi-
nin tamlığım, vergi siyasətinin gözlənilməsini yoxlamaq üçün istifadə edi-
lir. 

Qiymət auditi sifarişə qoyulan qiymətlərin esaslılığmı və ya müəy-
yen konkret məqsəd üçiin büdcə tesisatlannın kəmiyyetini yoxlamaqdan 
İbarətdir. Burada maliyyə təhlilindən mehdud şekilde istifadə olunur, lakin 
yol verilen məsreflərin kemiyyeti, mənfeət və rentabellik, qiymetlərin 
optimalhğı haqqında auditorun mülahizəleri şübhəsiz maraq kəsb edir. 
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İdarəetmə auditi daha böyük əhemiyyet kesb edir. O, müessisenin 
təşkili ve idarə edilməsinin, onun əsas fealiyyətinin keyfiyyət cəhətlərinin 
yoxlanılmasından, tekmilleşdirilmesindən, istehsalın və maliyyə qoyuluş-
larının effektliliyini, qənaət vasitelerinin səmerelİ istifadəsini qiymətlən-
dirmekden ibarətdır. İdarəetme auditinə teşkilatın maliyyəsini idarəetmə-
nin qiymətiendirilməsi də daxil edilmelidir ki, bu da maliyye tehliii aparıl-
madan qeyri-mümkündür. 

Xüsusi audit (iqtisadi, eməhyyat, müəyyən tələblərə uyğuniuğa göıə audit 
və b.) kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlannın fealiyyətinin kon-
kret aspektlərini, müəyyən prosedurlan, norma və qaydalan gözləməyi 
yoxlamaqdan ibarətdir, O, bu və ya digər tədbirin yerinə yetirilməsinin ne 
dərəcədə real olduğunu, idarə edənlərin fealiyyətinin qanuniliyini, düzgün-
lüyünü, semerəliliyini, meqsədli maliyyeləşdirmə mənbələrinin təyinatı 
üzrə istifadə olunduğunu sübut etmek üçün heyata keçirilir. Bu tərkib ele-
mentlerinin her birində tədqiq və təhlil edilməli maliyyə aspektlərinin 
mövcud olduğunu görmek çətin deyildir. 

Auditorun apardığı maliyyə təhlili neticələrinin rəsmiləşdirilmesinin 
bu və ya digər formasınm seçilməsi təşkilatm ve yoxlamanın neticelerinin 
ümumiləşdirilməsinm mühüm tərkib hissələrindən biridir. Çünki, bu, müəs-
sisənin təsərrüfat-maliyye fəaliyyetinin təhlilinin gedişində aşkar olunmuş 
faktlann və hadİselerin yekun arayışında mentiqi, ardıcıl əks olunmasınm 
səmərəli vasitəsidir. Təhhlin metodikasımn düzgün seçilmesi oldə edilmiş 
nəticə və reylərin esashlığım əhəmiyyetli dərecədə yüksəldir. 

24.2. İqtisadi göstəricilerin nisbi və mütləq kənarlaşmaian arasında 
optimal əlaqələrin təhiili 

Auditor fəalİyyətində iqtİsadi təhlilin bütün əsas metodlanndan istifa-
də etmək mümkündür. Burada müxtəlif məqsədlərlə üfqi, şaquli və trend 
təhlili, hesabatlann mütləq göstəricilerinin tehlili, əməliyyatlann maliyyə 
təhlili tətbiq oluna bilər, Mühasibat hesabatlan formalannın üfqi ve şaquli 
təhlili maliyyə resurslanmn, məsrəflərin, gəlirlərin, xərclerin ve müəssise-
nin maliyyə neticələrinin struktur və dinamikasını müeyyən etməye imkan 
verir, Trend tehlili nisbi artun süretini və artımı eyni zamanda, bir sıra illər 
ərzinde göstəricilerin bazis ili ile müqayisədə aşağı düşmesini öyretımək 
üçün, yəni dinamika sıralannı tedqiq etmek üçün tetbiq olunur. 

Maliyyə təhlilinin bütün növlərində nisbi kəmiyyetlərdən ve göstə-
ricilərdən geniş istifadə edilir. Onlar öyrenilen hadisenin kemiyyetinin 
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digər hər hansı bir hadisənin kəmiyyəti və ya bu hadisənin başqa zaman və 
ya başqa obyekt üzrə kəmiyyəti ilə nisbətini ifado edir. 

Bütiin hallarda nisbi göstəriciLər bir kəmiyyətin digərinə - müqayisə 
bazası kimi qəbul edilən kəmiyyətə bölünməsi yolu ilə hesablamr. Müqa-
yİsə bazası keçmiş dövrlərin məlumatları, plan göstəriciləri, başqa müəssi-
sələrin işinin nəticələri, orta sahə göstəriciləri və sair ola bilər. Nisbi gös-
təricilər indekslər, əmsallar (baza dövrü vahidə bərabər götürülür) və ya 
faizlər (baza dövrü 100 %-ə bərabər götürülür) şəklində ifadə olunur. 

Audit təhlİlinde plan tapşırıqlannın yerine yetirilməsinin dinamikası, 
strukturu, koordinasiyası, intensivliyi və səmərəliliyi (effektliyi) nisbi kə-
miyyətləri geniş yayılmışdır. Koordinasiya nisbi kemiyyəti qapalı mecmu-
nun hissələri arasında elaqeli nisbetdir, məsələn, bunu öz xüsusi vəsaitinin 
və borc alınan vəsaitin nisbəti kimı, yaxud əsas və dövriyyə kapitalının, 
istehsal fondlannın aktiv, passiv hisselerinİn nisbeti kimi təsvir etmok olar. 
İntensivlik və effektivlik nisbi göstəricileri hər hansı bir hadisənin uyğun 
mühitdə yayılma və inkişaf dərəcəsini, resurslara, yaxud məsrəflərə nisbə-
tinin effektini səciyyələndirir. Buna misal olaraq hər 1000 manathq məs-
rəfdə bir işçiyə düşən məhsulun, iş və xidmətin istehsalı və satışımn kə-
miyyətini göstermek olar. 

Auditin gedişində maliyyə təhlilindən istifadə edilmekle nisbi kəmiy-
yətlərin və göstəricilərin tətbiqi imkanlan son dərecə müxtəlifdir və onun 
ayn-ayn mərhəlelərinin məzmunundan asılıdır. Auditdə apanlan maliyyə 
təhlilini analitik göstəricilərin təyinatı və mezmununa uyğun olaraq mər-
hololərə ayırmaq lazımdır. Analitik prosedurlann prinsipine görə aşağıdakı 
ardıctllıqla qruplaşdınlması məqsədəuyğundur: 

- maliyyə resurslannın struktur və dinaraikasmın tehlili; 
- balansın likvidiliyinin və müəssisənİn aktivlerinin qiymətlendiril-

mesİ; 
- müessisənin malİyyə durumunun təhlili; 
- mənfəət ve rentabellıyin qiymətləndirilməsi; 
- menecmentin işgüzar feallığınm qiymətləndirilməsi; 
- müəssisədə pul axmımn təhlili. 
Maliyyə resurslannın struktur ve dinamikasının təhlilinin gedişində 

audit yoxlama-ekspertiza olunan müəssisenin fəaliyyətinin maliyyələşmə 
mənbələrində kəmiyyəti baxımdan kənarlaşmamn dinamücasını müəyyen-
ləşdirir. Aktiv və passivlərin strukturundakı dəyişiklikləri müqayisə edərək 
auditor vesaitin hansı mənbəlerdən gəlməsi və bu vəsaitlərin hansı aktiv-
lərə investisiya edilməsi haqqmda nətice çıxarır. 
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Maliyyə resurslannın strukturunuıı qiymətləndirilməsi, balansın her 
bir maddəsinin xüsusi çəkisini və aktivini, tehlil edilən dövrün axınnda 
həmin göstəriciİerin müqayisə edilən bu dövrün ewəline olan vəziyyətte 
müqayisədə aktiv və passivlərin ümumi kemiyyetində nettonu müeyyən-
leşdirməklə əlaqədardır. Strukturun qiymetləndirilmesi şaquli tehlil meto-
dundan istifade ilə həyata keçirilir. 

Maliyyə resurslarmın dinamikası aktiv və passivlərin her bir növü 
üzrə müqayiseli qiymetlərlə baxılan dövrün əwəli və axm üçün mütleq 
kənarlaşmalar vasitesi ilə, resurslann xüsusi çəkisi, artım süreti ve müvafıq 
kənarlaşmalar vasitəsi ilə xarakterizə olunur. Təhlil olunan müəssisənin 
əmlakının dinamikasının və onun yaranması menbələrinin öyrenİlməsi üfqi 
təhlil vasitəsilə həyata keçirilir. 

Balansın likvidliyi müəssisənin qısamüddətli öhdəliklerinin onun ak-
tivləri vasitəsi ile yerino yetirilmə dərəcəsi kimi müəyyənlşdirüir, müəs-
sisənin bu öhdəliklər üzrə vaxtlı-vaxtında hesablaşma qabiliyyətini xarak-
terizə edir. Burada emsal variantından istifadə olunur. Bu da likvidliyi qiy-
mətləndirməyə imkan yaratmaqla bərabər, audit edilən müəssisənin fəaliy-
yetinin effektliyini xarakterizə edən rentabellik, aktivlərin dövriyyəliliyi, 
istehsal ehtiyatlanmn dövriyyə müddəti, debitor, kreditor borclannın ödə-
nilməsi və sair kimi göstəricilərin hesablanmasına da imkan verir, 

Auditdə maliyyə təhlilinin gedişində nisbi kəmiyyətlər və göstəricilər 
geniş tətbiq olunur. Onlardan analitik prosedurlarda qiymət ve kəmiyyetİn 
təhlilində, maliyyə hesabatlannın təhriflərinin mühümlülüyünü, onlann he-
sabatlann düzgünlüyüne təsirini qiymetləndirməkdə, müəssisənin öz fəa-
liyyətini davam etdirməsi imkanlannı müəyyənləşdiıməkdə istifadə otu-
nur. 

Nisbı kəmiyyetlərin təhlili təsərrüfat fəaliyyəti tsikllərinin və müəssi-
senin təserrüfat-maliyyə fəaliyyətinin effektİvliyinin audit qiymətləndiril-
məsində xüsusi əhəmİyyətə malikdir. Nisbi göstəricilərin təhlili auditor 
tecrübəsinde geniş yayılmış və tez-tez tətbiq olunan prosedurdur. MÖvcud 
praktikada bu göstəricilər təsərrüfatçılıq edən subyektin mühasibat balan-
stnın, mənfəət və zərər haqqında hesabatın ve maliyyə göstəricilərinin di-
gər formalannm məlumatlan üzrə hesablanır. Bu göstəricilərin tərkibi 
miixtelif olsa da, onlar əsasən uzun müddət ərzində müessisənin ödəniş 
qabiliyyətini, qısamüddətli likvidliyi və təsərrüfatçılıq subyektinin fəaliy-
yətinin maliyyə effektivliyini xarakterize edir. Bu göstəricileri ümumi şə-
kildə aşağıdakı cədvəlde təsvir etmək olar: 
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Cədvzl 24.1 
Ns Göstəricilərin adı Hesablanma metodikası Keyflyvyt 

xarakteristikası 
1 2 3 4 
1. ödəme emsalı 

fcari likvidlik) 
Dövriyye kapitalının qısa-
müddetli öhdəliklərə nisbeti 

Qısamüddetli tədiyyə 
qabiliyyetlilik seviyyesi 

2. Müddətli likvidlik 
erasalı 

Pul vəsaitleri ve debitorla-
rın ceminin qısamüddətli 
öhdəliklere olan nisbəti 

Qısamüddətlİ tədiyye 
qabiliyyetlilik seviyyesi 

3. 
Uzunmüddetli öhdelikiər, 
səhmdar kapitalı iizrə 
ödemə əmsalı 

Uzuıımüddetli öhdeliklerin 
aktivlərin ceminə olan nis-
beti 

Uzunmüddətli tədiyyə 
qabiliyyətlilik səviyyesi 

4. Xalis aktivlər üzrə ehti-
yatlann ödome əmsalı 

Əmtəe-material qiymetlile-
rinin (ƏMQ) və ehtiyatların 
xalis aktivlərə olan nisbeti 

Tesərrufat-maliyyə fe-
aliyyətinin səmərəliliyi 

5. Rentabellik (ümumi) 

Ümumi menfeətin satışa və 
ya satış üzre xerclər + ida-
rəetmə xercleri ilə birlikde 
satışdan eldə edilən gelire 
olan nisbət 

Tesərrüfat-maliyyə 
fəaliyyetinin səmereli-
liyi. Saüşın səmərəliliyi. 

6. Satışın xalis rentabellıyi Xaiis menfəetin satışdan 
olan gelirə tıisbəti 

Təsərrüfat-maliyye 
fealİyyetiııin səmərəhliyi 

7. Dövriyye kapitalmm ren-
tabelliyi 

Xalis menfeetin dövriyyə 
kapitalma olan nisbəti 

Dövriyye kapitalından 
istifadənin səmeiBİiliyi 

8. Ehtiyatlann transformasi-
yası əmsalı 

Ehtiyatlann satışa olan 
nisbəti 

Ehtiyatlardan istifadə-
nin səməreliliyi 

Nisbi göstericilərin dinamikasının təhlilində auditorun seçimi ilə iste-
nilen il bazİs ili kimi götürüle bilər. Müəssisəlerde bu dövr onun fealiy-
yətə başlaması və yenidən təşkil olunması tarixi, beşillik, üçillik müddet 
ola bilər. Bu müddet erzinde müəssisenin işinin kemiyyet ve keyfıyyet 
göstəricilərində az və ya çox mühüm deyişikliklərin baş verməsi vacibdir. 
Bu dəyişikliklərin dinamikasını təhlil etmek üçün maliyyə tehühnin spesi-
fik məsələlərinin həllində işlədilən riyazi-iqtisadi modelleşdirmə və faktor 
tehlili metodlanndan istifadə etmək məqsədəuyğundur. 

Auditor maliyye-teserrüfat fəaliyyetinin təhlil olunan və bazis əhə-
miyyətli göstəricilərini yalnız mühasibat hesabatlanndan deyil, həmçinin 
sintetik və analitik uçot reqistrlərindən, biznes-planlardan, müqavilelerdən 
və diger informasiya menbələrindən götürür. Hesablamalann nəticələri 
cedvel ve qrafık şəklinde təsvir olunur ve auditorun iş sənedlərində əks 
edilir. Bu sənedlərdə yerləşdirilən analitik cedvellər maliyye-təserrüfat 
fəaliyyətinin təhlil olunan və bazis əhemiyyətli göstəricilərini, müxtelif 
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elementlərin xiisusi çəkisini, mütləq yaxud nisbi göstəricilər üzrə qruplaş-
dınlan kənarlaşmalan, artım sürətini faiz nisbəti ilə əks etdirir. 

Audİt fəaliyyətində nisbi kəmiyyət gÖstəriciləri ilə yanaşı, mütləq kə-
miyyət gostəricilərinin təhlili və qiymətləndirilməsi də mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Belə ki, raüəssisənin maliyyə fəaliyyəti nəticələrinə mütləq mə-
nada obyektiv qiymət vermək üçün bir sıra iqtisadi göstəricilərin mütləq 
kənarlaşmasmın təhlili və qiymətləndirilməsi vacibdir. 

Mütləq kəmİyyət göstəricİləri o göstəricilərdir ki, onlann dəyişməsi, 
yəni artması və ya azalması mütləq mənada müvafıq qaydada dıgər iqti-
sadi göstəricilərin artmasına və ya azalmasına təsir edir, Mütləq kəmiyyət 
göstericilərinin təhlilİ ve qiymətləndirilməsi müəssisənin ən vacib göstəri-
cilərinİn əlaqeli korapleks qiymətiendirilməsi və onlar arasındakı mövcud 
optimal əlaqənin qanunayğunluğunun müəyyənləşdirilməsində istifadə 
edilir. Melumdur ki, istehsal prosesi bir çox amillərin qarşıhqlı əlaqəsi şə-
raitində baş verir. Bu qarşılıqlı amillərin təsiri altında iqtisadi qanunauy-
ğunluqlar yaranır. Məsələn, istehsal resurslan olan esas İstehsal vəsaitləri, 
işçi qüwəsi və xammal-materiallar arasında müeyyən qarşılıqlı optimal 
əlaqə olmalıdır. Əgər bu optimal əlaqə müəyyən prosesdə pozularsa təbii 
ki, bu həmin İstehsalda balansı pozacaq və neticədə resusrlardan səmərəli 
istifadə edilmesinə menfi təsir gösterəcək. Əger teyinatsız, meqsedsiz, la-
zımsız olaraq əlave işçi qüwəsi qəbul edilmişdirsə, bunun neticəsİndə əmək 
məhsuldarhğı aşağı düşəcək, əmək məsrəfləri artacaq. Nəticədə ümumi 
məsrəflər artmaqla, müəssisenin tesərrüfat-maliyye fəaliyyetinin son neti-
cəsi olan mənfəət və rentabellik göstəricisinə mütləq mənada menfi təsir 
gostərəcək. 

Mütləq kəmiyyət göstəricilərinin təhlili və qiymətləndirilməsi kə-
miyyət artması və faiz baxımından müəyyənləşdirilİr. İstehsal məsrəfləri-
nin və eldə edilen gelirin müvafiq faiz qədər aşağı düşməsi təbii olaraq 
mənfəətin nəzərdə tutulandan aşağı düşməsinə sebəb olacaq, Mütləq kə-
miyyət göstəricilərinin təhlili və qiymətləndirilməsində müxtəlif iqtisadi-
riyazi üsullardan və modellərdən istifadə edilir. 

24.3. Uçot-hesabat sənədlərində yol verilmiş təhrifiərin maliyyə 
göstəricilərinə təsirinin təblili və qiymətləndirilməsi 

Mühasibat uçotunun və maliyyə hesabatlarımn audit yoxlama-eksper-
tizasının əsas məqsədi uçot və maliyyə hesabatlannın meqsədli yaxud 
məqsedsiz şekildə reqemlerin təhrif olunması faktlannı aşkar etmək, təh-
riflərin maliyyə göstəricilərinə təsirini qiymetləndirməkdən ibarətdir. Təh-
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rif mühasibat uçotunun apanlması və ya təşkilinin, hemçinin maliyye hesa-
batlarxnm tertibinin müəyyen edilmiş normativ qaydalara uyğun olmamasx, 
hesabat melumatlarının sehv eks etdirilməsi və təqdim olunmasıdır. 

Tehrifler bilerekden ve təsadüfən baş verən, mühüm və mühiim ol-
mayan təhriflerə bölünür. Bilerəkdən edilen təhriflər müəssise heyətinin 
düşünülmüş həreketi və hereketsizliyinin neticəsidir. Bu cür tehriflere ta-
mahkarlıq məqsədi ilə mühasibat hesabatlanndan istifade edənləri aldat-
maq üçün yol verilir. Uçot ve hesabat məlumatlannda təsadüfı olan tehrif-
ləri mühasibatlığın və ya rəhbərliyin mühasibat uçotu işində naşı olması, 
hesabatlarm tertibi qaydalarmı bilməmelərinin nətieəsİ ola bilər. Lakin 
bilərəkdən ve ya təsadüfı olan mühüm tehriflər uçot və hesabat məlumat-
lannın dəqiqliyinə həlledici dərəcədə təsir edir, onlarda düzəliş etmək 
üçün xüsusi metodlann tətbiqini təleb edir. Qeyri-mühüm tehriflər bu cür 
tesirə malik deyil və adi mühasibat qaydasında aradan qaldınlır. 

Təhrifler, hesablama zamanı sehve yol verilməsi, hesabat məlumatla-
nmn tam nəzərə alınmaması, senədlərin bir hissəsinin itirilmesi ve ya on-
lann mülki, vergi, valyuta qanxmvericiliyinin pozulmasma gətirib çıxaran 
saxtalaşdırma və ya uçot siyasətinə eməl olunmaması İlə əlaqədar ola bi-
lər. 

Uçot ve hesabat sənədlerinde yol verilmiş təhriflerin aşkar edilməsi 
və onlann müəssisənin mühüm maliyyə göstericilərinə tesirinin qiymet-
ləndiritmesi Azərbaycan Respublikasınm Auditorlar palatası şurasxnın 
2000-ci il 27 may tarixli 55\3 saylı qeran ile tesdiq edilmiş «Mühasibat 
hesabatlannda tehrifleri aşkar etdikde auditorun herəketi qaydası» adh 
standartda öz əksini tapmışdır. Həmin standarta əsasen auditor yoxlama-
ekspertiza apardığı zaman müəssisenin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinde 
rast geldiyi təhrifləri məzmxmuna ve növlerinə göre qruplaşdırmalı, tehrif-
lerin audit riskine tesirini qiymətlendirməlidir. Bxmunla yanaşı, müəssisə-
de mühasibat uçotu melxımatlannın təhrif olxınması aşkar olunduqda, audi-
tor ilk növbədə bu təhriflərin müessisenin təsərrüfat-maliyye fəaliyyətini 
xarakterizə edən iqtisadi göstəricilərə və son olaraq maliyyə neticelerine 
təsirini qiymətləndirməlidir, Bxmxm üçün auditor iqtisadi, o cümlədən ma-
liyyə təhlilinin çoxsaylı metod və üsxülanndan istifadə etmelidir. 

Təhlil hesabatların tehrif olunması faktlannı müəyyen etmeyə, sayca 
konkretləşdirməyə, onlan səbəblərinə və səbebkarlanna görə təsnifleşdir-
məyə, kəmiyyətcə və məzmxmca qiymətləndirməye, mühümlüliiyünün se-
viyyesini müəyyən etməye kömək edir. 

Maliyyə hesabatlan üçün əhəmiyyəth sayüan mebləğin ilkin qiy-
mətini vermək üçün auditor hər şeydən əvvəl bu məbləğin mahiyyetini 
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aydmlaşdırmalıdır. Bu sahedə mövcud beynəixalq audit standartları təh-
riflərin ilkin qiymetləndirilməsində kəmiyyət göstricilərindən istifadə et-
məyi tövsiyə edir. Yoxlama zamanı hər hansı hala məbləğ şəklində qiymət 
vermek daha məqsədəuyğun ve effektlidir. 

Müəssİsenin iqtisadi göstəricilərində olan təhriflərin aşkarlanması 
ehtimalı aşağıdakı amillərə istinad oluna bilər: 

a) audit yoxlama-ekspertiza keçirilən müəssiselərde mühüm və əhə-
miyyətli həcmdə maliyyə qoyuluşlannın mövcudluğu; 

b) dövriyyə vəsaitlərinin, məhsul satışının həcminin süretlə artması 
və ya azalmasına, eyni zamanda onların müəssisənin fəaliyyətinin maliyye 
nəticələrinə uyğun gəlməməsi; 

c) təhlil olunan təşkilatın yoxlamlan dövrde bir və ya bir neçə alıcı-
dan, sifarişçidən, tedarükçüdən asılılığı; 

ç) müqavilə münasibetlərinin tecrübəsində və ya uçot siyasətindo 
audit nəticesinde aşkar edilən mənfəetin həcminin əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişməsinə bilavasite ve ya dolayı təsir eden dəyİşİklikler; 

d) maliyyə göstəricilərİnin mühüm dərəcədə dəyişmesinə təsir edə 
bilən, xüsusən ilin axmnda müəssİsənin tipik olmayan tesərrüfat sövdə-
lərinin movcudluğu; 

e) göstərilən xidmətlərin məzmunu iiə həcmi arasında müvafıq fərq-
lərin ohnası, ödənişlərin, o cümlədən maliyyə xarakterli Ödənişlərin apa-
nlmasında uyğunsuzduğun olması; 

ə) kapitahn strukturu və mənfəətin bölgüsündə baş verən mühüm də-
yişikliklər. 

Təhriflərin mühüm bir hissəsi müessİsənin istehsal fəaliyyətinin xü-
susiyyetləri ilə, mehsulun hazırlanması və satışının texnoloji, teşkiiati şə-
raiti İlə əlaqədar ola bilər. Adlan çəkiiən amillərin əksəriyyetinin təsiri 
keyfıyyetce ölçüle bilməz. Onlar təhriflərin ancaq baş vermesi imkanlarını 
və yaranmasına sebəb olan meylləri göstərir. Ona göre də təhlüin ge-
dişində audİtor müessisenin maliyyə hesabat işlərinin əsasında müəssisə-
nin və bura böyük həcmdə vəsait qoymuş xarici investorlann böhran və-
ziyyətini gördükdə o, ilk növbəde hesabat göstəricilərinin reallığını, onla-
nn həqiqətən hansı vəziyyetde olmasını deqiqləşdirmelidir. Müessisenin 
menecerləri və sahibləri bəzən borclardan can qurtarmaq üçün, yaxud bor-
cun əksər hissəsindən azad olmaq üçün süni sürətdə müflis vəziyyeti 
yaradırlar. 

Dövriyyə vəsaitinin mebləğinin dəyişmə dinamikasının satışın miqda-
nna ve maliyyə nəticələrinə uyğun gelməməsi, təhrifə yol verilən sahə və 
fəaliyyət sferasının daha konkret göstəricisidir. Lakin burada da həmin 
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göstərİcİlərin nisbətinin aşağıdakı səbəblərdən ətraflı təhlili tələb olunur: 
bu uyğunsuzluq birinci növbədə faJkt üzrə kemiyyeti tesdiq etmek üçün 
lazımdır; ikincisi, onlann nəyin hesabına yarandığını ve hansı neticelere 
gətirəceyini müeyyənləşdirmek üçün vacibdİr. Audit edilen teşkilatm bir 
və ya bir neçə kontragentdən asılılığı da belə təsəwür əmələ gətirə biler 
ki, yoxlanılan teşkilat onlarla əlbir olmaqla, öz maraqlannı qarşılıqlı suret-
də reallaşdırmaq üçün belə vəziyyəti yaradırlar. Burada söhbət düşünülmüş 
təhrifdən gedir ki, bu halda onu asanlıqla gizlətmek mümküııdür. Lakin, 
auditor üçün gizli ııiyyetin, firıldağın movcudluğunu güman etmek ve xü-
susən də onım kəmiyyet parametrlərini müəyyən etmek vacibdir. Audit 
neticesində müqavilə münasibetlərində və ya uçot siyasətində aşkar edilen 
və menfeəte təsir edən dəyişiklikləri kemiyyetcə ölçmək mümkündür. 
Bunun üçün satışdan eldə edilən gelirlərlə məsrəflər, təhrifdən eweüci ve 
soıırakı dövriin gelir və xərc gostericiləri müqayise olunur. 

Xüsusən hesabat dövrünün axınnda tipik olmayan təsərrüfat sövdəieri 
vergi ödənişlerini azaltmaq üçün hesabatların süni sürətde «tənzimlən-
mesi» imkanlarım daha aydtn süretde gösterir. Bu cür sövdələrin tehlil olu-
nan müəssisənin fəaliyyetinin vergiqoyma və diger göstəricilərinə təsirini 
müəyyen etmək çətin deyildir. 

Müəssiseye göstərilən xidmətlərin və ya müəssisənin başqa təşkilat-
lara göstərdiyi xidmətlerin haqqının adi vaxtlarla müqayisəde təhlil olunan 
dövrdə artınlması və ya azaldılması hesabatlarda tehriflərin daha böyük 
derecede mümkünlüyünü sübut edir. 

Bu, maraqlı tərəflər və ya şəxslərin onların saxtalaşdırmağa mecbur 
olduqları uçot-hesabat məlumatlanmn neticələrini gizletmek üçün əlbir 
olmasıdır, Bu növdən olan tehrifleri təhlil etmək üçün mütəxəssislərin -
ekspertləriıı, ilk növbədə hüquqşünaslann, qiymetləndiricilərin və qiymət-
qoyma sahəsi üzrə marketoloqlann cəlb olunması zəruridir. Kapitalın 
strukturu ve mənfəətin bölgüsünün xüsusiyyətləri uçot ve hesabatlarda 
müxtelif səbeblerdən səhvə getirib çıxara bilər. Buraxılmış təhriflər xüsu-
si və borc alman kapitalın, onun sabit və qısamüddetli hissələrinin nisbə-
tinə təsir edir. Menfeetin bölgüsü qaydasında icazə verilməyən deyişiklİk-
ler dividentin ve menfəət hesabına məqsədli fondlann düzgün hesab-
lanmamasma gətirib çıxanr. Hesabatlann bele düşünülmüş şekildə təhrif 
olunması müəyyen qrup şexslerin mənafeyi üçün həyata keçirilir. 

Audit yoxlama-ekspertizasında aşkar edilmiş bu və ya digər tipik təh-
riflerin əhemiyyətliliyi audit yoxlama nəticələrinin qiymətləndirmə pred-
meti olmalıdır. Yəni həmin təhriflərin iqtisadi göstericilere ve son olaraq 
maliyye nəticəlerine ne derəcədə təsiri vardır. 
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Hazırda aşkar olunmuş tehriflerin mühümliilük seviyyesinin hesablan-
ması kifayet qedər sadedir. Yoxlama obyekti oian müessisedə ve ya diger 
iqtisadi subyektdə təserrüfat ilinin yekunları üzre balans mənfeeti, satışın 
(eiavə dəyer vergisiz - ƏDV) ümumi hecmi, valyuta balansı, xüsusi kapital 
ve ümumi məsrəfler müeyyenləşdirilir. Bu göstericilerin faizİe ifadəsi 
götürüiür ve onların baza göstəricilərinin kemiyyetinə vurulması ile deyer 
ifadesində mühümlülük səviyyəsini tapmaq üçün tetbiq olunan qiymət 
alımr. Bu ve ya diger kemİyyetlerin qalan qiymetlerden kəskin surətdə 
fərqlendiyi (az və ya çox olduğu) hallarda oniarı hesablaşmalardan çıxar-
maq olar. Qaİan göstericilərin esasmda, adetən yuvarlaqlaşdınlan orta kə-
miyyət müəyyənləşdirilir, 

Bu qayda ilə hesabladıqda mühümlülük seviyyəsinin olduqca təqribi 
kəmiyyət olduğunu görmək çətin deyildir. Onun əsaslıhq dərəcesini artır-
maq üçün, dəyer ifadesinde bütün əsas maliyyə göstəricilerini hesablama 
işine qoşmaq, mühasibat balansmın müxtelif maddoleri və maliyye hesa-
batları üçün bir yox, bir neçe mühümlülük göstericisini nəzerde tutmaq la-
zımdu:. Keçən illər üçün maliyye göstericilərinin ehəmiyyətini diqqətdə 
saxlamaq üçün onların deyişme dinamikasını nəzerə almaq, göstəricileri 
hesabladıqda orta göstəricini tapmaq qaydasmı variasıya etmək (müxtəlif 
şəkilde göstermək) olar. Hesablamaya daxil edilmiş hər bir göstəricinİn 
faizte ifadəsi daha deqiq müəyyənləşdirİlməlidir. 

Qərb ölkələrinin əksəriyyetində şirketler üçün təhriflerin mühümlü-
lük səviyyesi onlann dövriyyə aktivlərinin və ya nizamname kapitalımn 
2%-i heddində, hesabat dövrünün bölüşdürülməyən mənfəətinin 10%-i ve 
ya dəyişen şkala tetbiq edilmekle əmtəələrin, mehsullann (işlərin və xid-
metlərin) reallaşdınlmasından eldə edilən pul vəsaitinin 0,3-0,5%-i həd-
dinde götürülür. Yalnız bu halda uçot və hesabat işlərində yoi verilmiş təh-
riflər müəssisənin iqtisadi göstəricilərinə və maliyyə nəticələrinə əhəmiy-
yətli şəkildə təsir edə bilən kimi qiymətləndirilir. 

24.4. Jstehsal məsrəflərinin və raəhsul satışının təhlili 

Məhsulun istehsalı və satışma çəkilən mesrəflerin audit yoxlamasmın 
esas vezifəleri onlann maya dəyərinde ve mübadilə xərclerində uçota ahn-
masınm düzgünlüyünə nəzarət etmək və qiymetləndirməkdən ibaretdir. 
Bunun üçün uçot registrinin göstəricilerini, hesabat dövrünün ilkin sənəd-
leri ile müqayisə etməli ve nəticəde Ödəniş tarixləri arasmdakı müddetin 
uzunluğunu məhsul, iş və xidmetlere dair məsrəflərin uçota alınmasım, 
məsrəflerin onlann aid olduğu dövrə uyğunluğunu müeyyənləşdirmək, 
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xərclərin müvafiq hesablarda düzgün əks olunmasını dəqiqloşdirmək la-
zımdır. Bununla bərabər auditor yoxlanılan dövrdə məsrəflərin miqdarınm 
kəmiyyətcə qiymetləndirilmesinə, onlarm dinamik şəkilde satışın neti-
cələri ilə müqayisəsinə ciddi diqqət yetirmelidir. Bunun üçün o, təhlilin 
metodlarımn gücündən istifadə etməlidir. Audit məhsulun maya dəyerinin 
ve mübadilə xərclərinin təhlİIinin məlum metodlarından geniş istifadə et-
mək imkanına malikdir. Tehlilin məlum metodlannın köməyi İle məhsul 
istehsalına məsreflerin ümumi məbləğini təhlil etmek, mehsulun her 1000 
manatına düşen xerclərin səviyyəsini qiymətləndirmək, ayrı-ayn məhsul-
lann, iş ve xidmetlərin maya deyerini, birbaşa və dolayı mesrəfləri təhlil 
etmək, onlann aşağı salınması yollannı aşkar etmək mümkündür. 

Biznesin zerersiz fəaliyyətinin təhlili həm yeni müəssisə üçün və 
həm də fəaliyyət göstərən müəssisenin seməreliliyini yüksəltmək üçün ze-
ruridir. Bu tehlil sabit xerclerle maıjinal gəlirin tutuşdurulmasına əsaslanır, 
yəni mehsul ve emteəlerin satışından elde edilən pulla, emtəelik məhsul-
lann hazırlanması və satışı İlə əlaqedar dəyişən xerclərin müqayisəsinə 
esaslanır. 

İstehsal və məhsul satışı məsrəflərinin tehlili və qiymətləndirilməsin-
de məqsed, birinci növbədə müəssisenin zərərsiz fəaliyyətinin müm-
künlüyünü qiymətləndirməkdir. Bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitin-
də zərərsiz fəaliyyət vacib amillərden biri hesab edilir. 

Müəssisənin tesərrüfat-maliyyə fəaliyyətində zərərsİzlik həddi ve ya 
rentabelliyin həddi məhsul satışmm (iş ve xidmətlerin) istehsalı elə bir 
həcmini xarakterizə edir ki, onunla mənfeet əldə etmedən məsrəfləri ödə-
mək olar. Bu göstərici kəraıyyet ve dəyer ifadəsində hesablana bilər. Kə-
miyyet ifadesinde onu aşağıdakı formul ilə hesablamaq olar: 

Burada - X0 - mənfəətin sıfıra berabər olduğu nöqtə, müəssisənin nə 
menfəətinin və nə də zərərinin olmadığı məhsul vahidİnİn miqdan. 

Rf - hesabat dövrünün sabit xercleri 
Q - mehsul (iş ve xidmət) vahidinin qiymeti 
Rv - məhsul (iş və xidmet) vahidİnə düşən deyişən xərcler 
Əgər müəssisə bir neçə növ fəaliyyətlə məşğuldursa və ya bir neçə 

adda məhsul, iş və xidmətlər istehsal edirsə, rentabellik həddini bütövlük-
də müəssisə üzrə və həmçİnin məhsulun (iş və xidmətlərin) ayn-ayn 
fealiyyət növləri üzrə müəyyənleşdirmək olar. Bu halda zərersizlik fəaliy-
yətinin həddi sabit xərclərin kemiyyətİ və bütün əmtəelərin satışından el-
də edilən pulda maıjinal gəlirin payı esasmda hesablanır. 
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Rentabellik həddinin məhsulun her bir çeşidİ üzre dəyər ifadəsinde 
hesablaması variantı da mümkündür. Buna göre bu və ya digər mehsul nö-
vü müqayise üçün baza kimi qəbul edilir ve diger məhsulun satış həcminin 
bu baza məhsulunun satış həcmİndə payı hesablanır. 

Audİtor təcrübedə sıfır mənfeəti nöqtəsinin hesablanmasında kombi-
nasiya edilmiş variantından da istifade edə bilər, Onun metodikasım aşağı-
dakı mİsalla eyani suretdə şərh etmək olar: 

Çoxçeşidli satış şeraitinde mehsulun (iş ve xidmetlerin) zərersiz 
reallaşdırdmasımn hesablanması 

C?d\3l 24.2 
Məhsulun və ya Satışdan əldə Dəyişən (birbaşa) Marjinal 

fealiyyetin edilen pul xercler gelir 
növleri (min man.) (min man.) (min man.) 

A 700,0 400,0 300,0 
B 500,0 350,0 150,0 
V 800,0 550,0 250,0 

Cəmi: 2000,0 1300,0 700,0 

Götürülen hesabat dövründe sabit xərclər 560 min manat təşkil etmişdir. 
Əwəlcə, satışdan əldə olunan pulun her min manatına düşən maıjinal 

gəlirin kəmiyyetini mütləq ifadədə və ya faizlə taptnq: 

X M q = 700,0*100% _ 3 5 0 / 

£ Qx 2000 0 

Bu misalda satışdan eldə olunan pulun hədd qiyməti 

X = Rf= x 100% = 1600 min man. teşkil edir. 
0 r 35% ? 

Satışdan əlde edilen pulun meblği 1600 min manatdan az olduqda 
müessısenin fəaliyyəti zərərli olacaqdır, Misaldan görünür ki, müəssisə 
heç bir məhsulun istehsalı və ya fəaliyyət növündən imtina edə bilmez, 
çüııki, bu halda satışdan əldə olunan mecmu pul məbləği kritik kəmiy-
yətden aşağı olacaqdır. Satışdan əldə edilen pulun faktiki və ya planlaşdın-
lan kəmiyyeti ile onun en aşağı həddi arasındakı fərq maliyyə möhkem-
liyinin ehtiyatıdrr. Bu ehtiyat həm de müessisəde satışın hecminin risksiz 
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azaltmanm heddini göstərir. Başqa sözlə, satışdan əlde edilən pulun mıq-
darı maliyyə möhkemliyinin ehtiyatı qədər azalmış olsa, zərer sıfira bera-
bər olar. Bu göstericini yalnız mütləq ifadədə deyil, həm də nisbi ifadədə 
hesablamaq olar. Maliyyə mohkəmliyinin ehtiyatı emsalı satışdan eldə edi-
lən pulun zerər riski olmadan mümkün aşağı salınmasmm xüsusi çəkisini 
və ya faizini ifadə edir. Auditde bu göstəricidən istifadə olutıması müəssi-
sənin istehsal-teserrüfat fəaİiyyətinin, onlann nisbətinin müxtelif variant-
lan şəraitinde məsrefləri nəticələrinin artırılması ve azaldılmasmın yol 
verilən həddini müəyyenleşdirməyə imkan verir. Bu müəyyən dövrlerde, 
meselən, müəssisənin istehsal və satışının yenidən qurduğu, modernləşdir-
diyi dövrdə bir qayda olaraq istehsalı, satışı azaltmağa və əlavə xərc çək-
məyə məcbur olduğu zaman xüsusən vacib sayılır. 

Oxşar mənzərə mövsümlərarası dövrlərdə və digər vəziyyətlərdə ola 
bilər. Bu zaman məsrəflər və satışdan əldə edilən pulun dəyişməsi ara-
smda böyük kənarlaşma olur, tarazlıq pozulur, Məhsulun istehsalı (işin və 
xidmətlərin) satışına çəkilən xərclərin maıjmal təhlilinin auditor təcrübo-
sində tetbiqi Azərbaycan auditorları üçün tamamilə yeni, lakin çox zəruri 
bir məsələdir. Bu cür təhlil istehsal olunan və reallaşdırılan məhsulun (iş 
və xidmətlərin), çeşidinin deyişdirilməsi, satış bazanmn genişləndirilməsi, 
xərclərin optimal kəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi, yanmfabrikatların öz 
xüsusi istehsalı, yaxud kənardan əldə olunması arasında nisbətin müəyyən-
ləşdİrilməsi haqqında audİtorun müəssisə rehbərliyinə çox əhəmiyyətli 
tövsiyelər verməsi üçün esas yaradır. 

Satılan məhsulun maya dəyerinin faktor təhlilindən de auditdə istifa-
de etmek mümkündür. Bu zaman maya dəyəri və ya tədavül xərclərinin 
öyrənilen göstəricilərinin dəyişmesini müeyyən edən amillər aşkar olunur. 
Müəssisənin fealiyyetinin nəticəli göstəricilərinə hər bir faktorun təsiri 
ölçülür, xərclərin aşağı salmması imkanları üzə çıxarılu:. Faktor təhlilinin 
üsul ve metodları iqtisadi ədəbiyyatlarda geniş verilmişdir. 

Faktor tehlilinin köməyi ilə müəssisenin istifadə etdiyi köməkçi və 
kompleksləşdirİci materiallann kənardan alması yaxud özü istehsal etmə-
sinin həmin müəssisə üçün iqtisadi cəhətdən nə dərəcədə məqsedeuyğun 
olduğunu müeyyenləşdirmək olar. Bunun üçün isə məmulatlann satın 
ahndığı qiymət və onlann müəssısənin özündə hazırlanmasına çəkilən 
xərclər müqayisə olunmalıdır. 

Yeni texnika və texnologiyanın məhsulun maya deyərine təsirini 
kompleks qiymətləndirdikdə amortİzasiya ayırmalanmn, maşm və avadan-
lıqlann istismarı ilə əlaqədar olan digər xərclərin ne qedər artdığını nəzəre 
almaq zəruridir. Bunun üçün mesrəflerin faktiki məbləğini və istehsalm 
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hecmini bu amilin deyişməsine uyğun korrekte etmek və alınmış haqq-
hesabın maya deyerinİ faktiki maya dəyeri ilə müqayisə etmək lazımdır. 
Amortizasiya ayırmalanmn ümumı mebleği əsas vəsaitlərin saymdan, on-
lann strukturundan, dəyerindən və amortizasiya normasından asılıdır. Əsas 
istehsal fondlannın dəyəri bu ve ya digər bir obyektin yeniden qurulması 
yaxud inflyasiya ilə əlaqədar yeniden qiymetləndirilməsi artım istiqame-
tində dəyişə bilər. Amortizasiya edilmiş dəyər əsas vəsaitlerin sıradan çıx-
ması ilə azalır. 

Respublikamızda amortizasiya normalan çox nadir hallarda və yalnız 
hokümetin qəran ile dəyişdirüir. Amortizasiya ayırmalanmn orta noraıası 
fondlann tərkibində struktur dəyişikliklərinin baş verməsi nətieəsində də 
dəyişə bilər. Bu faktor üzre kənarlaşmanı aşağıdakı formula ile hesablamaq 
olar: 

AAn =2(APi,xAf) 

Burada, A/?" - əsas vəsaitlerin məlum növüniin onlann ümumi dəyə-
rində xüsusi çəkisi, A" - əlavə amortizasiya məbləğı, AAn-isə müvafiq 
meyldir. 

Müessisenİn mesrəflərinde istehsal ve idarəetmeye xidmət gösteril-
məsi xercləri mühüm yer tutur. Audit yoxlamalan göstərir ki, bu xercler 
həm mütləq kəmiyyeti ve həm də bütün məsrəflərin tərkibinde xüsusi çə-
kisi etiban ilə sabit artım meylinə malikdir. Bu bir çox sebeblerle izah olu-
nur; avadanlıqlann saxlanması ve istismanna məsrəflerin, sex və ümum-
zavod xərclərinin terkibinde bir qayda olaraq nəzerə alınan eneıji resursla-
nnın deyərinin artması, bahalı kompüterlər, kommunikasiya və rabitə vasi-
tələri hesabına idarəetme proseslerinin texniki təchizatının yüksəldilməsi, 
idarəetme işçilərinin saymm, .onIann vəzife maaşlannın artması ve sairə 
ilə. 

İstehsal ve idarəetmə xidmətlərinə mesrəflərin və ya beynelxalq ter-
minologiya ilə ifadə etsək, elave məsrəflerin öyrənilməsi auditor üçün xü-
susi əhəmiyyət kesb edir. 

Mehsulun maya dəyərinin və tədavül xərclerinin aşağı salınmasının 
mühüm ehtiyatlannı, israfçıhğı və diger qeyri-məhsuldar məsrəfləri mehz 
burada aşkar etmek olar. Auditor məhsulun hazırlanmasmın konstruksiya-
sından, texnika və texnologiyasından astlı olan əsas istehsal məsrəflərinin 
aşağı salmması üzrə tövsiyələr verə bilmez. Bu onun səlahiyyətinə aid 
deyildir. Bu, ilk növbede dərin mühəndis biliyi teləb edir. Lakin biznesin 
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təşkiii və apanlmasıııın qənaətliliyinin miihüm rol oynadığt əlavə xercler 
meselesində isə onun meslehetleri çox faydalı ola bilər. 

Əlave xərclərin təhlilində yenilik ondan ibarətdir ki, təhlil başİanana 
qədər onlan dəyişən ve sabit hisselere bölmək İazımdır. Sex ve ümum-
teserrüfat xərclərinin məhsul istehsalmın həcminden, daha geniş mənada 
isə istehsal güclərinin istifadə seviyyesindən asılılıq dərəcesi əmsallann 
kÖməyi ilə müəyənleşdirilir. Bu emsallar ya təcrübi yol ilə, ya da istehsal 
və məhsul satışına çəkilən xərclerin mebieğinə dair məlumatlardan ısti-
fadə etmekle korrelyasiya metodunun köməyi ile müeyyenleşdirilir. 

Əlavə xərclərin plan üzrə kemiyyətinin faktiki məhsul buraxıhşı və 
satışınm hecmi üçün yenidən hesablanmasım aşağıdakı alqoritmle yerinə 
yetirmək olar: 

Rk =RnJIx(lOO + zlp%xW) 
Burada, 
Rjj - faktiki istehsal (satış) həcminə çəkilən məsrəflər (deqiqləşdiril-

miş qiymetle); 
Rnjl - məsrəflərin xərc maddələri üzrə plan mebleği; 

A?% - əmtəəlik məhsulun planla müqayisəde artımı (azalması); 
W - mesrəfın məhsul istehsahnın hecmindən asılılığı əmsalı. 

Təhlil zamam elave xərclərin dəyİşən hissesİ korrektə olunur. Bu da 
istehsala xidmet göstərilməsi üzrə xərclərin məhsul istehsah həcminin 
artması hesabına necə deyişmesini öyrənmeye imkan verir. 

Bu cür tehlilİn metodikasmı aşağıdakı misalda əyani olaraq tesvir et-
mək olar: 

Cədvəl 24.3 
İstehsai və satışın təşkiü üzrə idarəetmə xorclərinin 

dəyişkənüyin təsirinin təhUIİ 

Xərciər Plan Faktiki Kənarlaşma 
Sex xərcləri 444210 445124 +914 
Ümumtəsərrüfat xərcləri 380420 376986 -3434 
Yekunu: 824630 822110 +2520 
o cümlədən, sabit xərclər 552080 548814 -3266 

deyişen xərcler 272550 273296 +746 

Cədvəldə verilən məlumatlardan görünür ki, əlavə xərclərin 1/3-ni, 
dəyişən xərclər təşkil edir. Bununla belə sex xərclerinin tərkibinde onlann 
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xüsusi çəkisi yüksəkdir. 
Misalda əmtəəlik məhsulun istehsalı üzrə plamn yerinə-yetirilməsi 

hesabat dÖvründə 101,8% təşkil etmişdir. Xərclərin dəyişən hissəsini pla-
nın yerinə yetirilmesi faizine görə korrektə edək və ahnan neticəni xərc-
lərin faktiki məbləği ilə müqayisə edək. Nəticəde qənaət hesabma əlavə 
xərclərin məbləğində kənarlaşmalar onlann ümumi smetasında aşağıdakı 
kimi olar: 

AfeUv9 = 822110 - (272550 X 1,018 + 552080) = 
= 822110-830080 = -7970 min manat. 

Yenidən hesablanmış məbləğ planla müqayisə edilməklə məhsul 
istehsalının həcminin artraası hesabına elavə xərclərin necə dəyişmesi 
müəyyən olunur: 

AJPb]4TO = 830080 - 824630 = +5450 min manat. 

İstehsalm həcminin artması hesabına əlave xerclerin dəyişen hissə-
sinin 746 min manat artmasını qənaetbexş hesab etmek lazımdır. 

Daha dəqiq neticeleri əlavə xərclərin növləri ve smetamn her bir 
maddesi üzrə aparılan tehlil verə biler. Bunun üçün iqtisadi əməliyyatlarda 
verilmiş metodikadan istifadə etmekle daha derin təhlil aparmaq lazımdır. 
Əlave xerclerin smetasmın yerine yetirilməsinin audit qiymetlendirilmesi 
zamanı əlde edilmiş bütün qənaəti ancaq müessisenin xidməti hesab et-
mək olmaz və həmçinin yol verilən israfı da ancaq müessisənin işindekı 
nöqsanlarla izah etmək olmaz. Əlave xerclərin həcminin smetadan kənar-
laşmasının qiymetləndirilməsi bu smetamn her bir maddəsi üzrə qenaete 
və ya israfa gətirib çıxaran səbeblerden asılıdır. Əmək şəraitinin yaxşılaş-
dınlması, texniki tehlükəsizliyin artmlması, kadrlann hazırlanması ve 
yenidən hazrrlanması üzrə tədbirlerin yerinə yetirilməməsinə dair xərclere 
qənaət edilmesi müsbət qiymətləndirilə bilməz. Çünki o, sosial proqramlar 
üçün vəsaitin yığılmasına baxmayaraq, son nəticedə müəssisəyə böyük 
itki verə bilər. Audit təhlili zamanı qeyri-mehsuldar məsreflərin, teser-
rüfatsızlıq, israfçılıq ve seriştesiz idareetmeden itkilərin aşkar edilməsinə 
xüsusi diqqet yetirmek zəruridır. Yalnız bunlara mehsulun maya dəyərinin 
və tədavül xərclərinin aşağı salınmasının istifadə olunmamış ehtiyatlan 
kimi baxmaq olar. 
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24.5. Məhsul satışx əməliyyatlarımıı təhlili 
və maliyyə nəticələrinin audit qiymətləndirilməsi 

Satışdan əldə edilən gəlirin dəyişməsi və optimallaşduılması imkan-
larxnx mxiəyyən edən esas amillore müəssisənin istehsal imkanları, onun 
mehsulxma, iş və xidmətlərinə yaranan tələb, bu məhsulun bazar poten-
sİalı, onların keyfıyyəti, təşkilatın qiymət siyasəti, istehsal ve satışa edilən 
mesrəflər, məhsulun tərkibində struktur dəyişikliklərilə əlaqədardır. Bu 
amillərin aşkar edilməsi auditor üçün çox vacibdir. Çünki, müəssisənin 
fəaliyyətinin yekun göstəricilərinin audit qiymətləndirilməsi bu amillər-
dən asılıdır. Tehlil zamanı mehsul buraxılışı və satışının dinamikasmı, on-
ların artımının bazis və zəncirvari əlaqosi öyrənilməlidir. İstehsalın artxm 
sürəti satışın sürətini üstələyirsə, müəssisənin anbarlannda reallaşdınlma-
yan məhsul qalığının yığxlması şübhəsizdir. Mohsulun istehsalx (iş ve xİd-
mətlərin) və reallaşdınlmasının orta illik artım sürətini həndəsi orta və ya 
ededi orta ölçülü kəmiyyət kimi hesablamaq olar. 

Mehsulun satışx üzrə müqavilə öhdəlikierinİn yerinə yetirilməsinin 
tehlİlinə xüsusi diqqot yetirmək lazımdır. Onların yerine yetirilməməsi qa-
zancm, mənfəetin azalması, cərimə sanksiyalannın ödenilməsi demekdir. 
Bundan başqa, müəssise məhsulun satış bazannv itirə bilər, alıcılar reqabet 
uğrunda mübarizəsində uduzar. Auditor məhsulun (iş və xidmətin) bazar 
potensialxm, təşkilatın yeni satış bazarlanna çıxxşı, məmxılatın keyfıyyetini 
yüksəltməsi, onlann çeşdinin genişləndirilməsi imkanlanm qiymətləndir-
məlidir. 

Məhsulun və əmtəələrin strukturu təhlil edilərkən memulatlan satış 
bazannın seqmentləri üzrə, tam maya dəyeri ve birbaşa məsrəflər əsasmda 
onların rentabellik derecesi üzrə qrupplara aynlması vacibdir, Çünki, 
onlann strukturundakı dəyişikliklər təsərrüfat fəaliyyetinin ümumiləşdirici 
göstəricilerinin dinamikasma, o cümləden satışın həcminə mühüm tesir 
göstərir. Satışın stnıkturunun dəyişməsinin menfəətin həcmine tesirini 
hesablamaq üçün adəton zencirvari əvəzetmə üsulundan istifadə olunur. 
Lakin burada orta qiymətlərin deyişməsinə əsaslanan mütləq fərq üsulu da 
tətbiq oluna bilər. Auditor bu üsullann hər ikisindən istifadə etməklo, satı-
şın strukturunun dəyişməsinin mehsulun əməktutumu, materialtutumuna, 
məsrəflərin, mənfəət və rentabelliyin habele digər iqtİsadi göstəricilərin 
ümxraıi həcminə təsirini müeyyənləşdirə bilər. Bu da ona bazar iqtisadiy-
yatı münasibətləri şəraitində müəssisənin çeşid və struktur siyasətinin ef-
fektivliyini kompleks qiymətləndirmeyə imkan verir. 
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Istehsal olunatı və reallaşdınlan mehsulun keyfiyyetinin ümumiləş-
dirici göstəriciləri aşağıdakılardır: məhsulun ümumi buraxıiışında yenİ 
məmuiatiann xüsusi çəkisi, məmulatiann keyfiyyətinin orta balı, orta növ-
lülük emsah, dünya standartlanna uyğun olan sertifikatlaşdınlmış məmu-
latlann xüsusi çəkisi, ixrac olunan, o cümleden sənayecə yüksək inkişaf 
etmiş ölkəlere ixrac olunan mehsuilann xüsusi çəkisi. 

Auditdə məhsul saüşımn təhiiiinin əsas vəzifələrinə istehsalın və 
məhsul satışımn həcmi göstəricüerine əsas amillerin təsir dərecesinin aş-
kar edılməsi, hemçinin mehsulun artım sütətinin yüksəldilmesi, onun çeşi-
dinin və keyfiyyətinin yaxşılaşdınlmasmın təsərrüfatdaxili ehtiyatlarmdan 
istifadə ilə elaqedar tədbirlərin işlənib hazırlanması aiddir. Məhsulun satı-
şından əlde olunan gəlirin dəyişməsi imkanlarını müeyyənləşdirən əsas 
amiller aşağıdakıiardır: 

- təşkilatın istehsal imkanlan; 
- mehsula yarnan təleb; 
- mehsulun bazar potensialı (təşkilatın yeni satış bazarlanna çıxma 

imkanlan, məhsulun keyfiyyəti); 
- teşkilatın qiymət siyasətİ; 
- istehsal ve satış xərcleri, onlan müəyyen eden amillər; 
- məhsulun deyişiklikleri. 
Satışdan əldə edilən pul vəsaitlərinin həcminə təsir eden amillər, o 

cümlədən məhsulun hecmi, məsrefler ve qiymət kimi amillərin təsiri iqti-
sadi diaqnostikanm zəncirvari əvəzetmə metodunun köməyi ile aşkar olu-
na bilər. Məhsulun keyfiyyətinin tesiri bir qayda olaraq yüksək keyfıyyətli 
məmulatlann qiyməti ilə aşağı keyfiyyətli məmulatlann qiymeti arasında-
kı fərq əsasında birbaşa hesablanır. Məhsui növlerə bölünübse, keyfiyyət 
və qiymət üzrə diger başqa dərəcələrə malikdirse, bu halda keyfiyyetin 
dəyişməsinin məhsulun həcmine təsiri orta qiyməüərin köməyi üe müey-
yənləşdirilir. 

Məhsulun strukturu tehlil olunduqda, təşkilatın profiline uyğun gələn 
əsas məhsullar, müqayisə olunan ve müqayise olunmayan mehsullar üçün 
memulatiann sahe seqmentləri üzre qruplaşdınlmasım mütləq təmin et-
mek lazımdır. Məhsulun strukturundakı irəliləyişlər tesərrüfat fəaiiyyəti-
nin ümumiləşdirici göstericilerinin, o cümİədən məhsulun satış həcminin 
dinamikasma təsir gösterir. Məhsulun reallaşdınlması ilə əlaqədar oian 
maiiyyə fealiyyətinin neticelrinə təsir eden emeliyyatlann auditor qiymet-
lendirilməsinde müessisə-müştərinin heyata keçirdiyi qiymət siyasətinin 
optimallığımn təhlili mühüm ehemiyyət kesb edir. Burada qiymetlerin tə-
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yin olunması metodunuıı seçilməsinə, onun korrektesinə, tətbiq olunan gü-
zəştlərə diqqət yetirilməlİdir. Azərbaycanda müessisələr üçün qiymətle-
rin, xüsusən uzunmüddətli müqavilələrdə hansı valyuta ilə - manatla, 
yoxsa xarici valyuta ile müəyyenləşdirilməsinə dair auditorun fikri çox 
vacibdir. 

Məlumdur ki, qiymetlerin təyin olunması məsələsi həll olunarkən 
nəinki məhsula, iş və xidmətlerə tələb, bazarm tipi, məsrəflər, rəqiblerin 
əmtəələrinə qiymətlər müəyyənləşdirilməli, həmçinin firmanm bazarda 
konkret emteənin kömeyi ile nail olmaq istediyi meqsəd formalaşdınl-
malı, qiymətqoyma metodu seçilməlidir. Müəssisənin məqsədləri onun 
özünü yaşatması, cari mənfəətini maksimallaşdırması, bazardakı payı və 
ya əmtəənin keyfiyyətinə görə liderliyi əldə etməsilə əlaqədar ola bilər. 
Özünüyaşatmanın təmin olunması ciddi rəqabət şeraitində əmtəəloro tələ-
bin kəskİn azalması şoraitində osas məqsədə çevrilir və aşağı qiymətlər 
qoyulmasım tələb edir. Bazardakı payına görə liderliyə nail olmaqla 
müəssisə qiymətləri daha çox aşağı sala bilər. Minimal qiymətlər dəyişən 
xərclərdən qismən yüksək olmahdır. 

Qiymətlər milli valyuta ile, yaxud da başqa valyuta ilə ifadə oluna 
bilər. Bundan başqa sabit və cari qiymətlər fərqləndirilir. Sabit qiymətlər 
alıcılıq qabiliyyəti daha sabit olan valyutalarda İfadə olunur. Sabit xarici 
valyutadan istifadə olunması gəlir, məsrəflər, layihənin müeyyen edİlmiş 
həyat müddəti ərzində mənfəət kimi deyər göstericilerinin qebul oluna 
bilən müqayisəliliyini təmin etməyə imkan verir. Möhkəm valyuta ilə ifa-
de olunan sabit qiymetlərdə alternativ hesablaşmalar milli valyutada və 
müvafıq dövrün pul vahidlərində ifadə olunan cari qiymətlərde hesablaş-
malardn:. Göstəricilərin həm sabit və hom də cari qiymətlerlə təqdim olun-
ması hesablamalann əmektutumunu artırsa da informasiya faktorunun təsi-
rini nəzərə almağa imkan verir. 

Tehlil apanlan müessisənin qiymət ve qiymət siyasəti haqqında 
auditorun mülahizesi müştəri üçün maraqlıdır. Göstərilən məselə ile ela-
qədar onun rəyi məhsul istehsahna (iş və xidmətləro) tələbin səviyyəsini, 
onların satıldığı bazarm tipini (məhdud istehlakçı, məhdud əmtəe bazarla-
rı), öz xüsusi istehsalımn və satışının xerclərini, rəqİb əmtəələrinin qiymə-
tinİ nezərə almahdır. Bundan başqa, müəssisenin həmin əmtəənin köməyi 
ilə nail olmaq istədiyi məqsədə diqqət yetirmək vacibdir. Teləb istehlak-
çının arzu etdiyi və tehlil olunan dövr ərzində melum bazarda müeyyen 
qiymətlərlə əldə etmək imkanı olduğu əmteelərin hecmini xarakterizə 
edir. Tələbin qiymətlerin deyişmesine həssaslığım qiymətin elastikliyi in-
deksinin köməyi ilə ölçməyi meqsədəuyğun hesab edirik (Ie): 
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_ i - əmtəəsiııe teləbin kəmiyyətinin faizlə dəyişməsi 
əmtəənin qiymətinin faizlə dəyişməsi 

Teleb o halda elastikdir ki, onun kəmiyyət indeksi vahiddən yüksek-
dir. Tələb xüsusen inflyasiya şəraitinde daha çox elastik olur. Çünki, bu 
zaman qiymətlərin dəyişməzliyi ve ya artması ilə əmtəəLərə olan teləb alı-
cılıq qabiliyyəti həddinedək artır. 

Optimal satış qiymətlərinin müəyyen edilməsi metodikasını A (şərti) 
kimya müəssisələrindən biri üçün yerine yetirdiyi işin melumatlan ilə 
əyani olaraq izah edək: 

A məhsuluna tələbin elastikliyi 
Cədvəl 24.4 

Arfıın sürəti Nəticə (ye tun) göstəriciləri 
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Satışdan 
əldə edilən 

gəür 
Məsrəf Mənfəət 

4,0 2200 8800 7816 984 
4,25 2160 -1,72 +6,25 1,22 9180 7512 1668 
4,50 2000 -7,41 +5,88 1,23 9000 7294 1706 
5,00 1800 -10,00 +11,1 1,40 9000 6410 2590 
5,50 1760 -2,23 +11,0 1,55 9680 6219 3461 
5,80 1740 -1,14 +5,45 1,65 10092 6114 3978 
6,00 1620 -3,45 +3,45 1,62 9720 5996 3724 
6,20 1520 -4,17 +3,33 1,61 9424 5840 3584 

Cədvəldəki məlumatlardan görünür ki, satışın həcminin 1740 vahid 
olması ile optimal qiymət 5800 manatdır. Bu qiymətin nəticəsində 3978 
min man. məbləğində maksimum mənfəət temin olunur. Halbuki, məhsula 
tələbin daha böyük olduğu, lakin qiymətin 5800 manatdan aşağı olduğu 
hallar da mövcuddur. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, qiymət ona 
görə optimaldır ki, müessisənin məqsədi maksimum mənfəət əlde etmək-
dir. Əgər məqsod yeni bazarların ele keçirilməsi olsaydı, onda auditor 
daha aşağı qiymətlər tövsiye etməli idi. Satışm həcminin azalması şəraitin-
də qiymətlərin artması o vaxta qədər özünü doğruldur ki, məhsul vahidine 
əlavə gelırin kemiyyəti onun istehsalı və satışma çəkilen elavə məsrəflə-
rin kemiyyətini hələ ötüb keçir. Bu onu göstərir ki, aşağı qiymetler məhsul 
ve ya əmtəə vahidinə düşen dəyişən xercləri ödəmək üçün kifayət etraəli-
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dir. Lakin təcrübədə bir çox hallarda müessisənin maliyyə vəziyyetini 
mehsul və xidmetlerin qiymətlerini artırmaq hesabma yaxşılaşdırmağa 
cehd göstərirlər. 

Auditdə məhsulun müşteriler terefınden alınmamasmdan itkinin risk 
derecəsinin qiymetlendirilmesi de vacibdir. Bu müessisədə maddi və mə-
nəvi ziyanın mümkünlüyü ile əlaqədardır. Auditin nəticeleri ilə müəyyen-
iəşdirilmiş bu cür itkiləri daxili va xarici istehlakçılar bilmelidirler. Bu xü-
susən müəssisəyə, məhsul, əmtəə və xidmetlərin reailaşdırılmasmdan əl-
də edəceyi gəlirə görə avans veren kreditorlar üçün daha vacibdir. Mehsu-
iun realizə edilməməsindən yaranan İtki riskini aradan qaldırıla bilen ve 
aradan qaldınla bilinmeyen riske ayırmaq məqsədeuyğundur. Beiə bir 
bölgü üçün meyar emtəənin bazarda reallaşdınlmasına yönələn yenilik ve 
bununla əlaqedar oian konstruktiv deyişİkiiklər - dizayn, reklam və digər 
elave xerclərdir. Əgər əlave satış bu xercləri ödəyirsə, onda bu xərciər 
özünü doğruldan xərclər hesab olunur, risk isə dəf ediləndir. Onu aydın-
laşdırmaq lazımdır ki, məhsulun almmamasından itki riski istehsalın təşki-
linin ilkin merhələsinde müəyyenleşdirilmiş olsun. Satış bazarınm dİna-
mikasmın ve onun gəlirliliyinin tehlili şübhəsiz audit yoxlama-eksperti-
zasımn maraq dairəsində olan məseledir. Burada, ilk növbədə hər bir məh-
sul növünün əsas satış bazarında vəziyyətinin son 3-5 ildə dinamikasını 
öyrenmək zeruridir. 

Satış bazanmn strukturunun və onun gəlirlilik seviyyəsinin audit qiy-
metləndirilməsinə dair xarici ölkələrin tecrübəsinə əsasən emtəəleri dörd 
kateqoriyaya ayırmaq olar: 

a) müessisənin əsas mənfeetini temin edən, onun iqtisadi artımına 
səbəb olan ən yüksek emtəələr (emtəə-ulduzlar); 

b) yetkinlik dövrünü yaşayan, müessisəye sabit orta mənfeet gətiren 
əmtəələr (yetkin əmtəələr); 

c) gelecəkdə ulduz olmaq ehtimalı olub, lakin indi menfəət gətirmə-
yən və təkmilləşdirmeyə, bazarda ireliləməyə ehtiyacı olan çətin reallaşan 
əmtəelər (çətin yetkinləşən əmtəələr); 

ç) mənfəət gətirməyen və perspektiv telebə malik olmayan uğursuz 
əmtəələr (əmtəe-uğursuzlar). 

Məhsullann, emtəə və xidmetlərin bu cür analitik qruplaşdırılması 
gəlecəkdə stabiüiyi təmin etməye, satışm və menfəətin həcminin artması-
na yönəldilən düzgün iqtisadi strategiya seçmeyə imkan verir. Məhsulun, 
iş və xidmətlerin reallaşdınlmasmın maliyyə neticeləri onlann satışından 
əməle gələn mənfəət ve ya zərerde ifadə olunur. Auditor təhlil prosesində 
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bu nəticələrin son 3-5 ildəki dinamikasını, satışdan əldə edilən mənfəət 
planının yerinə yetirilməsini öyrənməli, planla və keçən dövrlərlə müqayi-
sədə mənfəətin məbləğində dəyişikliklərin əmələ gəlmesinə təsir edən 
amilleri aşkar etməlidir. Məhsulun reallaşdmlmasından eldə olunan mən-
fəet əsasen dörd amildən asılıdır: satışın həcmi, onun strukturu, reallaşdun-
lan mehsulun maya dəyeri, orta satış qiymətinin səviyyəsi. Rentabelli məh-
sulun satışımn artması və ya azalması müvafıq olaraq mənfəeti artınr və ya 
azaldır, rentabelli olmayan məmulatlann (iş və xidmətlərin) satışı ise 
zərərin məbləğini artmr və ya azaldır. 

Əmtəəlik məhsulun strukturu da mənfəət və zərərin məbleğinə müs-
bət və ya menfi təsir gösterə biler. Məhsulun maya dəyəri və tedavül 
xərcləri mənfeətle tərs mütenasib, zərerin kəmiyyəti ilə isə düz mütəna-
sibdir. Orta reallaşma qiymətlərinin səviyyəsinin dəyişməsi mənfəətin ke-
miyyetinə bilavasite təsir göstərir. Qiymətlərin səviyyəsi artdıqda mənfəət 
artır və əksınə. Bu amillərin tesirini sadə hesablama üsullanndan istifadə 
etməklə müəyyənləşdirmek olar. 

Satışın maliyyə nəticələrinin təhlilində yenilik direkt-kostinq siste-
mindən istifade olunmasıdır. Bu sistem inkişaf etmiş Qerb ölkələrində ge-
niş istifadə olunur. İqtisadi təhlil baxımından onun əsas üstünlüyü maliyye 
nəticələrinin sayca çox olmadan və ona görə də müəssisənin menecerləri 
terefındən idarə edilə bilən amillərden asılılığını öyrənməyə imkan ver-
məsidir. Hazırda respublikamızın müəssisələrində istifadə olunan mənfə-
ətin təhlili metodikasmdan fərqli olaraq, bu sistem məsrəf göstəriciləri və 
fəaliyyət nəticəlerinin göstəriciləri arasında qarşılıqlı əlaqəni daha mü-
kəmmel nəzerə almağa, bu amillərin təsirini daha dəqiq və obyektiv ölç-
məyə imkan verir. Bu metodikanın əsasmda marjinal tehlil dayanır. 

24.6. Mənfəət və rentabelUyin marjinal təhlili 

Müəssisənin fealiyyətinin maliyyə nəticələrinin maıjinal təhlili bazar 
iqtisadiyyatı münasibətlərinin tələblərinə daha dolğun cavab verən tohlıl 
metodudur. Çünki, maıjinal təhlil metodu ilk növbədə istehsalın deyil, sa-
tışın həcm ve ondan əldə edilən gəlir göstericilərinə şamil edilir. Bu za-
man qeyri-müəyyənlik faktoruna, saUşın variantlılığına, təhlil olunan dövr 
ərzində satış qiymətlerinin dəyişməsinə, tədarük şertlərinə, əlave xərcle-
rin artması ve ya azalmasımn mümkünlüyünə diqqet yetirilir. Marjinal teh-
lilin ümumi istiqaməti satışdan əldə ediləcək gəlirlərin və müəssisənin 
maliyyə vəziyyətinin gələcəyini müəyyənleşdirməkdir. Bu da maya dəyə-
ri bazasında maliyyə təhlili ilə müqayisədə onu idarəetmə məqsedleri 
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üçün daha əlverişli edir. Ona görə də mənfeət ve rentabeiliyin maıjinal 
tehlilinin netcəlerine dair auditorun yekun qəran kenar təşkilatlar və fiziki 
şexslərden daha çox müessisenin meneceriəri ve mülkiyyetçiləri üçün nə-
zerdə tutulmalıdır. 

Bele bir tehlildə başlıca göstərici bütövlükde müəssisə üzxə maıjinal 
gəlirin mütleq ölçüde kəmiyyətidir. Maıjinal gəlİr satışdan əlde edilen 
gelirlə (əlave deyer vergisiz və aksizlərsiz) istehsal ve satışa çəkilən dəyi-
şen (xüsusi hal kimi birbaşa) xerclerin fərqi kimi müəyyenləşdirilə bilər. 

Burada: 
Xj- reallaşdırılan mehsulun (iş və xidmətlərin) kemiyyəti; 
Q - raehsul vahidinin qiyməti; 
rv - mehsul vahidi üzrə deyişən xerclərdir, 
Maıjinal geliri satışdan eldə edilən plan ve ya faktiki mənfəətin 

mebləği ve müəssisənin sabit xerclerinin uyğun kəmiyyəti kimi də göster-
mek olar: 

M g = M r + X f 

Burada: 
AÇ-maıjinal gəlir; 
Mr- satışdan eldə edilən mənfəet; 
Xf- sabit (əlavə) xerclerdir. 
Buradan, Mf = Mg-Xf modelindən bir məhsul növünün reallaşdınl-

masmdan elde edilən mənfəətin təhlili üçün istifadə etmək lazımdır. Bu 
ifade satılan memulatlann miqdan, yerinə yetirilən işlər, gösterilen xid-
metlerin qiyməti, əmteelerin xüsusİ deyişən xerclər və sabit xərclerin 
ümumi mebləği hesabına maıjinal gelirin kəmiyyətinin deyişmesini müəy-
yenləşdirməyə imkan verir. Bu amillərin təsirini hesablamaq üçün zencir-
vari əvəzetmə üsulundan istifadə etmək olar. 

Mənfəətin maıjinal təhlİl metodikası çoxnomenklaturalı istehsal şe-
raitinde mürekkebləşir. Bu halda yuxanda göstərilən amillərdən başqa sa-
tışm strukturunun dəyişmesinin təsirini de nəzərə almaq zəruridir. 

Melum olduğu kimi, məhsulun (işin, xidmetin) satışından əldə edilen 
gəlir, onlarrn satışmın ümumi hecmindən, reallaşmanm strukturundan və 
buraxthş qiymətlərindən asılıdır. 
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Əldə olunaıı gəlirin, satışın həcmi hesabına artması dəyişən xərclərin 
proporsional artmasına səbəb olur. Eyni zamanda bu məsrəflər, xüsusən 
onlann əməyin ödənilməsi ilə əlaqədar olan hissəsi başqa amillərin də tə-
sİrinə məruz qalır. Respublikamızın müəssİsələrində audit yoxlama-təcrü-
bəsi yekunlannm göstərdiyi kimi əməyin Ödənilməsinə məsreflər müessi-
sənin sosial siyasətinin və ixtisaslı kadrlan saxlamaq və cəlb etmək arzu-
sunun nəticəsidir. Bele hallarda bu cür tədbirlərin effektivlİyi satışdan əldə 
edilen pulda və məhsulun reallaşdınlmasından ahnan mənfəətdə ifadə 
olunmalıdır. Auditor məsrəflərin dinamikasım müessisənin İnkİşaf pers-
pektivlərinİ nəzərə almadan ancaq bu günün mövqelərindən qiymətlən-
dirməməlidir. 

Sabit xərclərin artımı bir sıra hallarda məsəlon, təşkilaün müasir ava-
danlıqlarla təmini, keyfiyyətə nezarət vasiteleri ilə techizatını yaxşılaşdır-
maq və daha semereli idarəetmə üçün şərait yaratmaqla elaqədar olduqda 
faydalı hesab edilməlidir. Ancaq bu artımın həddini, onun təhlil olunan 
dövrde ve gələcəkdə müəssisenin fəaliyyətinin yekun göstercilerinə tə-
sirini bilmek zəruridir. Reallaşdnmadan əldə olunan maıjinal gəliri ve 
mənfəəti qiymetləndirdikdə nəzərə almaq lazımdır ki, ölkəmizin müəssi-
səlerinin eksəriyyəti artan mesrefleri qiymətlərin artması hesabma kom-
pensasiya etmək imkanına malik deyil. Bazarda veziyyet eledir ki, satışın 
natural həcminin artırılması hesabına mənfəet ve rentabelliyin yüksel-
dilməsi daha perspektivlidir. Müəssisənin məsrəflərini məhsula, əmtəə və 
xidmətlərə tələbin dəyişməsini nəzerə almaqla idare etmek lazımdır. Te-
ləbin proqnozlaşdınlan aşağı düşməsi halmda mənfəətin zəruri kəmiyyə-
tinin saxlanılmasımn yeganə üsulu sabit xərclərin məqsədəyönlü ixtisan-
dır, Telebin artması bir qayda olaraq yalnız deyişən xərclərin ümumi məb-
ləğinin artması ilə müşayət olunur ve bu artmanın neticələrini düzgün qiy-
mətlendirməkle müəssisədə mənfəətin və maıjinal gəlirin əhəmiyyətli də-
rəcədə artmasım temin etmek olar. Respublikamızın müəssisələrində mar-
jinal gəlir göstəricisindən istifadə etməklə maliyyə təhlilinin apanlması 
bizə aşağıdakı neticələri vere bilər: 

- bazis dovründə satışdan əldə edilən qazancda sabit xərclərin xüsusi 
çəkisi nə qədər çoxdursa satışm həcminin natural ifadədə artınlması hesa-
bına menfeetin yüksək elavə artımı da bir o qədər çoxdur; 

- əgər əmteəlik mehsula olan tələbin artması qiymətlərin və kə-
miyyət ölçüsünde satışın həcminin artınlmasına imkan verirsə, istehsalçı 
müəssisə və ya satıcı üçün satışın natural həcmini artırmaqdansa, qiymet-
Ieri artırmaq daha sərfelidir; 
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- raəhsulun keyfiyyətiniıı yüksəldilməsinə, xarici görünüşünə. və qab-
laşdınlmasma xərclərin iqtisadi cəhətdə yol verilen artımı və müvafiq ola-
raq onlann qiymətlerinin artması bu raehsullann bazis rentabelliyi ne qə-
dər yüksekdirsə, bir o qədər də əhəmiyyətlidir; 

- mehsulun istehlak xasselərinin yükseldilmesi o zaman daha çox 
mənfeət gətirir ki, bu cür məhsullar natural Öİçüde satışın hecminin artma-
sına səbəb olur; 

- satışm natural həcmini artırmaq məqsedi ile qİymetlerin aşağı salın-
ması yalnız o hallarda meqsedeuyğundur ki, satışdan əlde edİlən qazanca 
amillərin kompleks tesiri bu qazancın azalmasına deyil, artmasına səbeb 
olur. 

Təcrübədə tez-tez müessisənin satışın həcminin natural və dəyer gös-
təriciierini azaltmağa məcbur olduğunu müşahidə etmek olar. Belə hallarda 
menffeti evvəlki seviyyədə saxlamaqdan və ya artırmaqdan söhbət gedə 
bilməz. Əsas mesəle müessisenin öz fəalıyyətini davam etdirmesinin 
mümkünlüyü hesab olımur. Audit yoxlama-ekspertizası zamam belə hallara 
tez-tez rast gelirik. Müessİsenin fealiyyət gösterməsinin mümkünlüyü 
reallaşdırmaran böhran heddi ilə müəyyənləşdirilir. Böhran həddi təyin 
olunduqda müessİsə Öz gəlirləri ilə xərclerini ödəmək imkamna malik 
olur, lakin menfeet əldə etmir. 

Satışdan əldə edilen əwelki gelirde menfəətin payı nə qədər çox-
dursa ve uyğun olaraq sabit (elavə) xerclərin payı ne qeder azdırsa, satışm 
natural Ölçüdə kəmiyyetinin azaldığı, lakin qiymətlərin dəyişilmədiyi 
şərait üçün hesablanan satışın kritik hecmi bir o qəder azdır. Satışın nis-
bətən böyük olmayan kritik hecmi gösterir ki, hətta məhsulun (iş və xid-
metlərin) reallaşdmlmasından əldə edilen gelir əhəmiyyətii dərəcədə 
azaldıqda belə müessisə zərersizliye nail ola bilor. 

Satışdan elde edilen qazancın tərkibinde əlave xərclərin payının çox 
olması özlüyündə bir riskdır, yeni bu, ola bilər kritik şəraitlərdə müəssisə-
yə zerərsiz fəaliyyət göstermək imkam verməsİn. Auditor tehlilin köməyi 
ile bu riskin kemiyyətini aşkar etmeli, qiymətləndirməli və bu barədə ma-
raqlı olan tərəflere və şəxslerə məlumat verməlidir. 

Əgər reallaşdırmamn kritik həcmi müəssİsələrin çox zaman iflasdan 
ve ya məhsullann, əmtəələrin qeyri-Iikvid yığılıb qalmasmdan qaçmaq 
üçün qiymetləri azaltması şəraitində müəyyənleşdirilirsə, maıjinal gəlirlə-
rin təhlili zamam nəzərə alınmalıdır ki, satışdan əlde edilən qazanc azala-
caqdır, deyişən xerclər isə dəyişməz qalacaqdır, çünki, reallaşmanın hec-
mi evvelki kimi saxlanıhr. Beləlikle, bu halda satışdan eldə edilən qazan-
cın kritik kəmiyyeti bütün sabit və dəyişən xərcleri ödeməlidir. Satışın 
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miqdantLi natural formada deyişmədən qiymətləri aşağı salmaqla müəssisə 
ancaq mənfəetden imtina ede bilər. Bu zaman dəyişən xərclerə qənaət 
olunmayacaq. Əgər müəssisə böhranlı veziyyətdə satışın natural həcmini 
azaltmağa və qiymətləri aşağı salmağa mecbur olursa, onda satışın zəruri 
deyərinin kəskin qiymətİ natural həcmin hansı ölçüde aşağı düşməsi və 
bunun nəticəsi olaraq dəyişən xerclerə qenaətin nə qeder olması ilə 
müəyyentəşdirilir. Dəyişən xərclər çox olduqda, zərərsiz reallaşdırma sa-
tışm həcmini natural ölçüdə çox böyük miqdarda azaltmağı mümkün edir. 
Lakin, məhsul, əmtəə və xidmətlərin qiymətinin aşağı salınmasını kom-
pensasiya etmək məqsədilə natural hecmin artımı planlaşdırılırsa, onda 
dəyişən məsrəflərin çox olduğu hallarda bu artım çox olmalıdır. Əks halda 
satışın natural həcminin artımı məsrəflərin bu artımdan ireli gələn kemiy-
yətini ödəyə bilməz. 

Hazırda respublikamızın müossisələrində rentabelliyin təhlili metodi-
kası marjinal təhlilə xas olan xüsusiyyetləri, o cümlədən məsrəflər, satışın 
həcmi və mənfəətin qarşılıqlı elaqəsini eks etdirmir. Bu metodika koman-
da-direktiv iqtisadiyyatının köhnə prinsiplərinə əsaslanır. Məlum olduğu 
kimi, bu köhnə metodikaya görə rentabellik seviyyəsi satışm həcmindən 
asılı deyildir. Belə ki, onun dəyişməsi ilə reallaşdırmanın maliyyə nəticə-
təri və məsreflərin ümumi məbləği bərabər surətdə artır və ya azalır. 
Mövcud bazar təcrübəsində mənfəət və müəssisənin xərcleri satışın həc-
mine proporsional olaraq dəyişmir, çünki, xərclərin mühüm bir hissəsi 
sabit xerclərdən ibarətdir. 

Bütövlükdə müəssisə üzrə xərclərin rentabelliyini təhlil etmək üçün 
faktor modelindən istifadə etmek məqsədəuyğımdur: 

' Z r v x i + X r 

Modelin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, modelin elementlerinin, o 
cümlədən satışın həcmi, qiymət, istehsal və satış xərclərinde sabit və doyi-
şən xerclərin nisbəti ve sairənin qarşılıqlı əlaqəsini nəzərə alır. Bu da öz 
növbəsində göstərilən amillerin son nəticələrə təsirini daha dəqiq müəy-
yənleşdirməyə imkan verir, teşkilatın fəaliyyət nəticelərini daha yüksək 
səviyyədə planlaşdırmağa və proqnozlaşdırmağa şərait yaradır. Məhsulun 
(iş və xidmətlərin) reallaşdınlmasının maliyyə nəticələrinin təhlilinde yeni 
anatitik üsul - hədd gelirləri və hədd xərclərinın müqayisəsidir. Hədd gəli-
ri reallaşdınlan məhsulun kəmiyyetinin artımının her bir vahidinə görə sa-
tışdan əlde edilen qazancın artımı ile ötçütür. Hədd gəliri bu məhsulun hər 
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bir vabidinin ewetki qiymetlerinden çox ve ya az ola biler, Bu, mehsula 
olan teləbdən, əwelki modellə raüqayisedə onun istehlak xasselerinin 
yaxşılaşmasmdan və ya ticaret güzeştlerinin verihnesindən asılıdir. Hedd 
xərcləri istehsal olunan ve ya reallaşduılan məhsulun kemiyyətinin her bir 
vahid artımına göre mesrəflərin elavə artımına bərabərdir. Praktiki olaraq 
bu( xüsusİ dəyişən xerclerin kəmiyyətidir. Bu xercler hazır məhsula qoyu-
lan qiymetdən ferqli olaraq ewelki memulatlar və emteələrle müqayisədə 
dəyişikliyə az məruz qalır. Hədd gelirləri dəyişən xerclerdən çoxdursa, 
satışın golecekde daha da artırılması reailaşmadan əldə edilən menfəetin 
mebləğini artınr ve əksine. Bu şəraitde müessisənin mənfəətini maksi-
mallaşdırmaq üçün istehsalın və satışın həcmini hedd gəliri hədd (dəyişen) 
xərclərinden çox olana qəder artırmaq lazımdır. Əksinə, hedd xercleri 
hədd gəlirlərini üstəledikdə bu artımı mehdudlaşdırmaq lazımdır. 

Gəlir həddi və reallaşdınlmış mehsul arasındakı asıhlığı anahtik şə-
kilde birincİ sıralı ikihedli (binom) düsturlu ilə, yaxud aşağıdakı düz xett 
tənliyi ile ifade etmək olar: 

GH^ao+a^+ajX 

Burada GHV - mehsulun (iş və xidmətlerin) hər vahidinə düşən gelir 
həddi, 

x - məhsulun (iş ve xidmətlərin) natural şəkildə miqdan; 
a^ - məhsulun (iş ve xidmətlərin) hər vahidinə nezəren sabit ve də-

yişən xərclerin nisbi parametrleridir. 
Nisbi parametrlər adəten en kiçik kvadratlar üsulu ilə hesablanır. Bu 

cür hesablama metodikasının şərhi iqtisadi ədəbiyyatlarda verilmişdir. 
Bunun üçün aşağıdakı normal tənliklər sistemi tərtib edilib, həll edi-

lə bilər: 
na0+a,XX = X!Q 
a ^ X + a . ^ X ^ Q X 

Burada, 
n - müşahidelərin (dövrlərin) sayı; 
Q - mehsul vahidinin qiyməti; 
x - mehsulun natural ifadədə miqdandır. 
Xerclər və satışın həcmi arasında asıhlığın dinamikada öyrənilməsi 

məsrəflərin ümumi məbləğinin funksiyası üçün xətti əlaqələrin oxşar 
formasım seçib götürməyə imkan verir. 

c = bo+b̂ x 
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Məlum olmayan b0 və b] parametrleri də en kiçik kvadratlar metodu 
ilə müəyyənleşdirilir. İstehsal və satışın hecminin hedd xərclərinin asılılı-
ğını dinamikada parabola tənliyi ile də təsvir etmək olar: 

H ,• , X . . ~a + bx + cx2b əad əlırlən ərcjən 

Buradakı əiavə c emsalı hər İki faktorun qarşılıqlı təsirini əks etdi-
rir. Bu asılılıqlann her ikisini qrafika şəklinde aşağıdakı kimi təsvir etmək 
olar: 

Hədd gəürlərinin və hədd xerclerinin kemiyyetİnİ bərabərleşdirmek-
le İstehsal ve satışın optimal hecmini tapmaq olar. Bu həcm müəssisenin 
indiki şərait üçün maksimum mənfəət əldə etməsini təmin edər. Xalis 
menfəətin satışdan əldə olunan qazanca və ya satılan məhsulun maya də-
yərinə nisbəti satışm rentabelliyini daha obyektiv qiymətləndirir. Bu gös-
təricilerde satışın maliyye nəticelərine vergiqoymanm seviyyesinin tesiri 
də işıqlandınlır. Nəticəde, müəssisenin sərəncamında qalan mənfeetin kə-
miyyəti əmteə dövriyyəsinin kəmiyyəti ilə, tam və ya ixtisar edilmiş məs-
refiərlə elaqələndirilir. Əmtəə, məhsul (iş və xidmətlərin) satışından əldə 
edilən menfəətin tam mesrəfləre nisbetini Qerb terminologiyası ilə ifadə 
etsek məhsulun hədd rentabelliyini xarakterizə edir. 

Son neticədə satışın rentabelliyi göstəricilerinin bütün məcmusu teş-
kilatın esas fəaliyyetinin gəlirliliyini eks etdirir və təşekkül tapan bazar 
konyukturası, dövlətin vergi siyaseti şeraitində qiymətə, istehsal xərcle-
rinə və satışa nəzarat etməye imkan verir. 
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24,7. Əlavə dəyər vergisinin təhlili və qiymətləndirilməsi 

Qərb analitİlderinin fikrine göre elavə dəyər heç de menfeət ve ren-
tabellik göstericilerinden az ehəmiyyetə malik deyildir. Tesadüfi deyildir 
ki, bazar iqtisadiyyatı münasibəti prinsipi İlə işləyən bir çox ölkələrde o, 
əsas vergitutma göstəricisi hesab olunur. İşgüzar fəallıq maliyyə resursla-
nndan istifadənin effektiviiyi ile kapitahn və dÖvriyyə aktivlerinin dövriy-
yəliliyi, investisiya və innovasiyalarla bilavasite əlaqedardır. Tesərrüfatçı-
İığın effektivliyinin kompleks qiymətləndirilməsində bu göstəricinin qiy-
mətləndirilməsi ilə audit tehlilinin nəticələrino sanki yekun vurulur. Əlavə 
deyər müəssisənin tədarükçülərdən (malgöndərənlərdən) əldə etdiyi ma-
terial, əmtəe ve xidmetləre görə Ödədiyi qiymətlə, özünün xüsusi əmtəə 
və xidmətlərini satıcılara satdığı qiymət arasında ferqdir. Əlavə dəyərin 
kəmiyyəti təsərrüfat fəaliyyetinin müessise daxilindəki proseslerinin nəti-
cələrindən asılıdır ve aşağıdakı elementləri özündə eks etdirir: 

Əməyin ödənilməsi xərcləri: 
+ Əsas vəsaitlərin amortizasiyası; 
+ Vergiler ödenilenədək mənfəət; 
= Xalis əlave dəyər; 
+ Maliyyə xərcləri; 
= Ümumi əlavə dəyər. 
Buradan, aydm görünür ki, müessisənin fəaliyyətinin nəticə göstəri-

cisi kimi əlave dəyərİn kəmiyyəti, onun əlavə deyər vergisinin hesablan-
ması üçün istifadə olunan kəmiyyetindən fərqlənə bilər. Həlelik vergi qa-
nunvericiliyinde əlavə dəyərin texnologiyası tam açılmamışdır. Yeni, müəssisəyə 
verilən və müəssisənin yeni yaratdığı əlavə dəyer arasmdakı fərq qiymət-
ləndirilmir. Bu halda təşkilatın istehsal-teserrüfat fealiyyetinin neticesi ki-
mi, əlavə dəyərin özü sanki kadr arxasında qalır. Baxmayaraq ki, planlaş-
dırma və uçot məlumatlan əsasmda əlavə dəyərin kəmiyyətini hesablamaq 
heç de çətin deyildir, lakin, hesabatlarda bu kəmiyyət göstərilmir. Təsərrü-
fat fəaliyyətinin tehliii üzrə dərsliklərdə (tədris vəsaitlərində) əlavə dəyə-
rin təhlilinə həsr olunan fəsil və bölme yoxdur. Halbuki, bazar iqtisadiyya-
tı münasibətləri şəraitində əlavo deyər müəssisənin yeni yaradılmış deyər-
de, ölkenin ictimai sərvətinde real xidmətlerini qiymətlendirmek üçün en 
mühüm nəticə göstericisinə çevrilmelidir, Bu, ilk növbədə əlavə dəyerin 
iqtisadi məzmunundan irəli gelir. Əlave dəyərin məzmummu aydın tosəv-
vür etmək üçün onun əsas komponentlərini (terkıb elementlərini) diaqram-
lar şəklinde aşağıdakı kimi təsvir etmək olar; 
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Diaqramm sağ tərəfi mənfəət və zərər haqqında hesabat məlumatla-
nnı əks etdirir. Lakin istehsal və idarəetmə ilə əlaqədar xərcləri göstər-
mək əvəzinə bu diaqram ancaq ərntəə və xidmətlerin satınalma qiymetləri 
ilə elavə dəyər arasındakı fərqi eks etdirir. Satınalmamn deyeri - kontra-
gentə (material və xidmetlərin tədariikçüsüne) ödenilən xerclərdir. Əlave 
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olunan dəyər isə — şırkətin bu materialları, məhsul və xidmətləri satış üçün 
yeni əmtəə və xidmətlerə çevirməyə xərclediyi pulun miqdarıdır. Yuxarı-
dakı model müəssisənin əmteə və xidmətləri satın aldığı vaxtdan, onların 
əsasında istehsal etdiyi xüsusi mehsulunu satdığı müddet erzində dəyərin 
elave artımım qiymətləndirməyə imkan verir. 

Əlavə dəyərin təhlilİni sadeləşdirmək üçün hər şeydən önce əmək və 
amortizasiya məsreflerinə digər istehsal məsrəflərindən ewəl diqqət ye-
tirmek lazımdır. Maliyyə xərcləri-kredit üçün faızlər, vergilər, dividendlər 
və mənfəət də hemçinin bu əlavə dəyərin tərkib hissələridir. Axınncı üç 
element (vergilər, dividendlər və mənfeət) vergiödənilənedək menfəəti 
əmelə gətirir, bütün qrupa isə faiz ve vergi ödenilenedək mənfəəti təşkil 
edir. Mənfəət və zərər haqqında hesabat istehsal xərclərini satılan əmtə-
ələrin dəyərinə, həmçinin onların reallaşdırılmast xərclərinin səviyyəsinə 
uyğunlaşdınr. Bundan başqa istehsal olunan və satılan əmtəələrin doyəri 
istehsal ehtiyatlannın kəmiyyetinin dəyişməsi ilə biri-birindən fərqlenir. 
Bu məlumatlar arasındakı fərq göstərilən dövr ərzində ehtiyatlann kəmiy-
yetinin nə qədər artması və ya azalmasından asıhdır ki, bu da diaqramın 
sol tərəflndə əks olunmuşdur. 

Ehtiyatlarm herekətinin qrafiki bizə imkan verir ki, məhsulun dəyə-
rində materiallann dəyərini və əlavə dəyəri biri-birindən fərqlendirək. 
Son nəticeleri formalaşdırmaq üçün əldə edilmiş məlumatlann ümumi ye-
kununu, mənfəət və zərər haqqında müvafıq hesabat göstəricilərini müey-
yenleşdirmək, hesabat dövrünün əwəli-axm üçün balans qiymetleri ara-
stnda fərqi hesablamaq vacibdir. Diaqraraın sol terəfi İstehsal ehtiyatlannın 
və reallaşdınlan emteəlerin deyişmə dinamİkasmı, emtəələrin hazırlan-
ması və satışı üzrə xercləri və bölüşdürülmeyən mənfəəti nəzərə alır. Bu 
melumatları «əlavə dəyər» cedvəli şekline salaq. Cədvel səhmdar cəmiy-
yətinin uyğunlaşdırılmış informasiyalan əsasında tərtib olunmuşdur. Əlave 
dəyerin kəmiyyəti haqqmda hesabat şəklində olan cədvəl iki bölmedən 
ibarətdir. Bu bölmələrin biri ehtiyatlann hərəkətinə və satılmış əmteelərin 
dəyərinə aiddir, digəri isə menfeət və zərəri əks etdirir. Bu hissələrin hər 
biri də kontragentlərə aynlmışdır. Əlavə dəyərin tohlilini aparmaq üçün 
zəruri olan istehsal, maya dəyəri və digər elementler aynlıqda verilmişdir. 
Menfəət və zərər göstəriciləri kimi əlavə dəyər göstəricisinə də iki səviy-
yədə - «xaüs» ve «ümumi» elave deyer səvİyyelərində baxıla bilər. Onla-
nn arasındakı fərq maliyyə xərcləri qədərdir, yəni xalis əlave dəyərde bu 
xərcler əksini tapmır. Burada məntiq vardır, çünki maliyyə xərcləri təda-
rükçülərin xərci kimi də izah oluna biler. Gösterilen xerclər istənilən 
daxili xərclərden kənar edilməlidir. Lakın, onlar bütövlükdə müəssisənİn 
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ümumi əiavə dəyərinin bir hissəsini təşkil edir. Əlavə dəyərin təhliii me-
todikasını maşınqayırma zavodunun 2003-2005-ci illər üçün məlumatlan 
timsalında əyani olaraq təsvir edək. Əlavə dəyərin kəmiyyətini və struktu-
runu xarakterizə edən əsas göstəriciləri aşağıdakı kimi tesvİr etmək olar: 

Müəssisənin əlavə dəyərinin kəmiyyətini formalaşdıran göstəricilər 
(min manatla) 

Czdv,ıl 24.5 
1 2 3 4 5 

2003 2004 2005 

I 
Maddi resıırsların əld» edilməsi Uə 
əlaqədar xərclar 

1.1 Hesablar üzrə ödemələr 70160 86246 110401 
1.2 Əlavə tədarük xərcləri 6223 8021 11790 

Yekunu: 76383 94267 122191 
2 Ehtiyatlarm dəyişmesi {+,-) -164 -442 +207 
3 Satışdan əldə edilən pul 672269 45949 893882 
4 Xalis alqılar -76219 -93825 -46015 
5 Ümumi əlavə dəyer 596050 66567 847867 
6 Əlavə dəyəri təşkii edən eiementiər 

6.1 Heyətin əməyiniıı ödənilmesine xərclər 124908 13596 186010 
6.2 Amortizasiya 112405 11601 144015 
6.3 Vergilər 176118 19345 209145 
6.4 Divideodlər - - 15217 
6.5 Bölüşdürülmeyen menfeet 96418 12201 196420 

Yekunu: xalis əlavə dəyər 509849 56745 750807 
7 Kredit üçün faizler 86201 98218 124060 
8 timumi əlavə dəyər 596050 66567 874867 

Cədvəlin məlumatlarından görünür ki, ümumi əlavə dəyəri iki yolla 
hesablamaq olar. Birincisi, satışdan əldə edilən puldan maddi resursların 
əldə edilməsinə çəkilən xərcləri çıxmaq və maddi ehtiyatlann dəyişməsini 
nəzərə almaqla ümumi əlavə dəyər hesablana bilər. İkincisi, əlavə dəyəri 
təşkil edən xərc növlərini - heyətin əməyinin ödənİlməsi xərclərini, əsas 
vəsaitlərin amortizasiyasım, qeyri-maddi aktivləri, vergiləri, dividendləri, 
bölüşdürülməyən mənfəəti, kredıt üçün faizləri cəmləməklə hesablamaq 
olar. Hansı qaydada hesablanmasından asılı olmayaraq balans atmmalıdır, 
Yəni, nəticə bərabər olmalıdır. 

Cədvəl əlavə dəyərin ancaq kəmiyyətini deyil, həmçinin onun hansı 
amillərin hesabma dəyişdiyini də göstərir. Təhlil olunan müəssisədə əlavə 
dəyər daima artır. Bu da zavodun iqtisadiyyatında müsbət meyllərin oldu-
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ğundan xəbər verir, Bu göstəricilərin ilbəil artraasım şübhesiz, müəssisə 
rəhbərliyrain müsbət xidməti hesab etmək olar. 2004-cü ildə əlavə dəyərin 
kəmiyyəti 11,7% artmışdırsa, 2005-ci iidə 31,4% artmışdır, Müsbət haldır 
ki, bu artım satışra həcminin göstərilən illərdə çoxalaraq 672269 min ma-
natdan 893882 min manata çatması hesabına baş vermişdir. Əlavə dəyərin 
kəmiyyətinin artması əmək haqqraın üstün artımı ilə müşayət olunmuşdur. 
Son üç ildə bu göstərici 124908 min manatdan 186010 min manatadək, 
Yəni, 48,9%, başqa sözlə 1,5 dəfə artmışdır. Mənfəət 2 dəfədən çox art-
mışdır. Lakin əlavə dəyər göstəricisini artırmaq üçün müossisənin hələ 
yaxşı imkanlan vardır. Bu imkanlar ilk növbədə vəsaitin ehtiyatlara, kredit 
üçün faizlərin ödənilməsinə ayrılması ilə əlaqədardır. Əlbəttə, satışm həc-
mi və dəyəri göstəricisinin yüksəldilməsi əlavə dəyərin artırılmasmra əsas 
mənbəyi olaraq qalır. Vəsaitlərin daxil olma və xərclənmə nisbətinin mən-
tiqi qiymətləndirilməsi də çox vacibdir. Zavod işinin yekunlanna görə 
2005-ci ildə 122191 min manatlıq xammal və material əldə edərək, bun-
İann 207 min manatlığını istehsal ehtiyatlannm yüksəldilməsinə sərf et-
mişdir. Zavodun satdığı məhsul və xidmətlər 893882 min manat olmuşdur, 
yəni əldə edihniş maddi resursların dəyərino 847867 min manat (893882-
46015) əlavə etmişdir. Əlavə dəyər vergisini və digər vergiləri ödəyərək, 
müəssisə öz fəaliyyətini də 638722 min manat məbləğində (847867-
209145) əlavə olaraq maliyyələşdirmişdir. Bu məbləğin 330025 min ma-
natı əməyin ödənilməsİnə, əsas vəsaİtlərin amortizasiyasına və qeyri-mad-
di aktivlərə sərf olunur, qalan 750807 min manatı isə xalis əlavə dəyəri 
təşkil etmişdir. Bunun da 211637 min manatı dividendlərin ödənilməsinə 
sərf olunacaq və istifadə edilməyən mənfəət kimi gələcək kapital qoyu-
luşlan üçün qalacaqdır. Aydın görünür ki, bu illər ərzində kapital qoyuluş-
lanna amortizasiyanın müəyyən qədər artması səbəb olmuşdur. Lakin, on-
lann sayəsində müəssisə işçi qüwəsinə xərcləri ümumi əlavə dəyərin 
77,9%dən 64,6%-dək azalda bilmişdir. Nəticədə maya dəyəri ilə əlavə də-
yər arasındakı fərq dividend və mənfəət üçün əlavə vəsaitin yaranmasına 
səbəb olmuşdur, vergilər İsə əwəlki səviyyəsində qalmışdır. Əlavə dəyər 
göstəricisinin dinamikasmda müsbət meyllər əməyin ödənilməsi fondunun 
artmasına gətirib çıxarmışdır. 

Əlavə dəyərin artmasının istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin effektivliyi-
nə və müvafıq olaraq əmək haqlannın və dividendlərin artmasına təsir 
mexanızmini təhlil etmək üçün bir sıra Qərb analitikləri məhsuldarlıq əm-
salı adlanan göstəricidon istifadə edirlər, Ümumi şəkildo məhsuldarhq əm-
salı mühüm maliyyə göstəricilərinin (elavo dəyər, mənfəət, satışdan əldə 
edilən gəlir, dövriyye kapitah və i.a.) müessisənin işçilərinin sayına nisbə-
tini ifadə edir. 
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Məhsuldarlıq əmsalınm iki göstəricisi vardır. Onların biri, xalis elave 
deyere, digəri ise, ümumi elave deyere esaslamr. Müəssisənin maliyyə 
xercləri hesaba alınmadıqda, xalis elavə dəyərə nisbət şeklində mehsui-
darlıq emsalı göstericisinden istifadə edilir. 

Məhsuldarlıq emsalı əlavə dəyərin, əmək haqqının kəmiyyətinə nis-
bətidir (işçi qüwesinə çəkilən xərclərin hər bir manatına düşen elavə də-
yərin hecmidir), 

,, , r Xalis əlave deyər 
XaJıs məhsmdaıhq əmsah --. — 

Işçı qüwəsmə mesrəflor 
, ,, , , Ümumi əlavə dəvər 

Umumı məhsuldarlıq əmsah -
Işçı qüwəsmə məsrəflər 

Qərb ölkələrində bu gostəricilər çox zaman hasilatın kəmiyyeti ilə 
əlaqeləndirilən emek haqqına dair əmək müqaviləsinİn əsası kimi istifadə 
olunur. 

24.8. Menecment fəaliyyətinin təhlili və audit qiymətləndirilməsi 

İqtisadi idareetmenin səmerəliliyi, təsənüfatçılığm yüksək teşkili 
təkcə müəssisenin işinin rentabelliyi ilə deyil, həmçinin verilmiş imkanlar-
dan istifade dərecəsi ilə, yəni əsas və dövriyyə kapitalından səmərəli isti-
fadesi ilə xarakterizə olunur. Mehz bu, işgüzar fəallıq səviyyesi haqqında 
təsəwür yaradır. 

Menecmentin işgüzar fəallığı müəssisenin fəaliyyətinin bütün terəf-
lərine ve onlan xarakterizə edən göstəricilerə təsir göstərir, İstehsalın və 
satişın həcmi, mesrəflər, maliyyə nəticələri tez-tez həlledici və ya müəy-
yənedici faktor olur. Müxtəlif müessisəlerin audit yoxlamalannın nəti-
cələri bize belə bir heqiqəti üze çıxarmağa imkan vermişdir ki, eyni çətin-
liklər ve problemlərle rastlaşan müəssisəlerdən birinin rəhberliyi bütün bu 
çətinlikləri aradan qaldınr, yaxşı neticələrə nail olur, satışın, mənfəətin, 
büdcəye tediyyələrin həcmini artmr, əmək haqqını vaxth-vaxtında ödəyir 
və ildən-ilə artırır. Digər eyni adh müəssisənin rəhbərliyi isə hətta keç-
mişde əldə edilmiş nailiyyətləri saxlaya bilmir, onlann idarəçiliyi altında 
müəssise tədricən iflasa uğrayır. Əsas səbəb menecmentin işgüzar feallı-
ğında, idarəetmə məharətinde, peşəkar bilikləri təşkilatın fəaliyyətinin nə-
ticələrini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə etmək arzusunda ve bacanğındadır. 
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Mcnecmentin işgüzar fəallığının göstərciləri rengarəng, müxtəlif və 
çoxplanlıdır. Burada aşağıdakıları əsas meyarlar hesab etmək olar; 

- kapitalın dövriyyeliliyi və ya müəssİsənin bütün aktivlerinin 
fondverimi; 

- dövriyyədənkenar aktivlərin dövriyyəsi (fondverimi); 
- bütün aktivlərin və onlann ancaq dövriyyədənkenar hissəsinin 

dəyəri üzrə hesablanan məhsulun fondtutumu; 
- dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsı; 
- satışdan əldə edilən gəlirin bir manatına düşen dövriyyə kapİtalı; 
- maddİ dövriyye aktivlərinin dövriyyəsİ; 
- əmtəə-material qiymətlərinin dövriyyə vaxtı; 
- heyətin kateqoriyaları üzrə və bütövlükdə hər bir işçiyə düşən 

satışın həcmi; 
- bir işçi hesabı ilə satışdan əldə edilen mənfəət; 
- sənaye istehsal heyətinin bir nəfərinə gÖrə aktivlərin dəyəri; 
- daha çox likvid olan aktivlərin və ehtiyatlann dövriyyesi; 
- xüsusi kapitalın bir manatma düşen reallaşdtrmadan əldə olunan 

qazanc şəklində xüsusi kapitaltn verimi. 
İşgüzar fəalhğın başqa xüsusi göstəriciləri də ola bilər. Bütün bu gös-

təricilər üçün xarakterik olan cəhət onlann nisbi kəmiyyetdə olmasıdır, 
onlann hər biri müəyyən baza göstəricisi ilə əlaqələndirilir. 

Müəssisənin işgüzar fəalhğı maliyyə aspektində ilk növbədə onun 
vəsaitlərinin dövriyyesinin intensivliyi ilə, dövriyye sürəti ilə xarakterizə 
olunur. Bundan əlavə o, rentabellik, qoyulmuş vəsaitin maliyyə verimi, ka-
pitalın, resurslarm və məhsulun mənfəətliliyi və ya gelirliyi göstəriciləri 
ilə qiymətləndirilə bilər, 

Menecmentin işgüzar fəallığının təhlili son nəticədə təşkilatm fəaliy-
yətinin maliyyə nəticələrinin nisbi göstəriciləri olan dövriyyeliliyin və 
rentabelliyin müxtəlif maliyye indekslərinin səviyyəsini ve dinamikasmı 
tədqiq etməkdən İbarətdir. 

Ümumiləşdirilmiş şəkildə işgüzar fəallığın ümumi maliyye əmsalla-
rınm formalaşması alqoritmlərini bu matris əsasında aşağıdakı kimi təsvir 
etmek olar. 

Kapitalm dövriyyəsİ 
və ya onun mənbələri Satışdan əidə olunan gəlir 

Dövr ərzİnde vəsaitin orta 
kəmiyyəti və ya onun mənbəiəri 
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Satişm rentäbe/Jiyı = Satışdan əldə oJunan mənfəət 
RealJaşmadan əJdə oJunan pul 

A vans ediJmiş vəsaitlərin 
rentabeJliyi və ya onua mənbəJəri = Satjşdan əJdə olunan gəJir 

Dövr ərzində vəsaitin orta 
kəmiyyəti və ya onun mənbəiori 

Satışdan əldə edilmiş pul və mənfəət göstəriciləri satışın bütün həc-
minə aid edilə bilər, yəni hazır məhsulun (iş və xİdmətin) reallaşdırılması 
da daxil olmaqla, digər aktivlərin satışım və bu sövdələrin maliyyə nəticə-
lərini də əhatə edə bilər. Surətdə balans mənfəəti, satışdan əldə olunan 
mənfəət, vergiləri çıxmaqla xalis meııfeət, məxrəcdo əsas və dövriyyə ka-
pitalımn məbləği, müəssisənin bütün və ya xalis aktivlərinin dəyəri, cari 
dovrün xərcləri əksini tapa bilər. 

Əgər sərf edümiş vəsaitlərin rentabelliyi onların reallaşdınlmasından 
alınan mənfeet göstericisi əsasında hesablanırsa, işgüzar fəallığı xarak-
terizə edən əmsailar arasında qarşılıqlı əlaqə mövcud olur. Bu elaqəni 
aşağıdakı foraıulla ifadə etmək olar: 

Vəsaitlərin rentabelliyi _ Satışm ^ Vosaitin dövriyyəsi 
yü oüun mənbəiəri rentabelliyi vəya onun mənb&ləri 

Bu formuldan görünür ki, müəssisənin sərəncamında olan vesaıtden 
istifade etməsinin rentabelliyi onun qiymət siyasətİndən, məhsulun (iş və 
xidmətlərin) istehsalma və satışına çəkilən məsrəflərin dövriyyəsi onun 
mənbələri ilə ölçülən işgüzar fealhqdan asıhdır. Kapitaldan istifadənin mən-
fəətlilik səviyyəsini yüksəltmək üçün müəssisə satışm rentabelIİyi aşağı 
olduqda əsas və dövriyyə vəsaitlərinin dovriyyəsini sürətləndirməyə ciddi 
cəhd etməlİdir. Eyni zamanda müəssisədə işgüzar fəalhğm azalması, yalnız 
istehsal xərclərinin azaldılması, istehsal edilmiş məhsulun (iş və xidmətlə-
rin) qiymətlerinin artması ilə, son nəticede satışın rentabelliyinin artanl-
ması ilə kompensasiya edilə bilər. 

Müəssisə vəsaitlərinin müəyyən orta kəmiyyətİ və ya onlann mənbə-
yi kimi valyuta balansı, dövriyyə aktivlərinin həcmi, maddi mobil vesaitle-
rin kəmiyyəti, hazır məhsul, debitor və kreditor borclan, əsas vəsaitlər və 
digər dövriyyədənkənar aktivlər, xüsusi vəsaıtlər, səhmdar kapİtalı və bu 
kimi göstəricilərdən İstifadə oluna bilər. Dövriyyəlilik əmsalı - məhsulun (iş 
və xidmətlərin) satışından eldə ediiən pulun müəssisənin vesaitlərinin uyğun 
növünün orta dəyərine nisbəti kimi hesablanır. Dövriyyəlilik əmsalına əks 
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olan kəmiyyət fond tutumunun səviyyəsini xarakterizə edir, dövriyyə 
kapitalma şamil etdikdə isə əmtəəlik məhsulun hər manatına düşen kapi-
talın möhkəmlendirilmesi emsalını əks etdirir. Vəsaitlərin iqtisadi dövriy-
yə müddeti adəten günlerin sayı ile müəyyen olunur. Bunun üçün tehlil 
olunan dövrün uzunluğu müvafiq dövriyyelilik əmsalına bölünür. Tesərrü-
fat dövriyyəsi vaxtı onun intensivliyini xarakterizə edir, istehsal ve satışm 
həcminin artması şəraitinde aktivleri reallaşdırmaq, onlart put vesaitine 
çevirmek üçün nə qəder vaxtın lazım olduğunu göstərir. İstehsal və satışın 
həcmi artdıqda satılan aktivin hər bir manatına düşən resurslara nisbi 
qənaet temin edilmiş olur. 

Dövrİyyolərin bütün növləri üzre onun müddetinin qısaldılması, meh-
sulun, əmtəə ve xidmətlerin həcminin dəyişmez qaldığı və hetta artdığı 
hallarda belə, maliyyə resurstanna olan telabatın mütləq azalmasına səbəb 
olur. Vəsaitlerin dövriyyə sürətinin artması müəssisənin istehsal poten-
sialmdan istifadənin yüksəlməsini göstərir. Bunu, ixtisaslı menecmentin 
şübhəsİz xidmeti hesab etmek olar. Bundan başqa, dövriyyə vaxtı müəssi-
sənin tediyyə qabiliyyetine bilavasite tesir gösterir. 

İşgüzar fəallıq əmsallannm digər qrupu müəssisenin fealiyyət nəticə-
lerini xarakterizə edən göstercilerin (satışın hecmi, mənfəət) müqayisəsi, 
onun əmlakımn və ya bu əmlakm ayn-ayn növlerinin deyerinin müxtəlif 
kateqoriyatı heyətin orta sayına nisbəti ilə müəyyənteşdirilir. Bunlan meh-
suldarhq əmsallan da adlandırmaq otar. Əmsatlann tehtiti metodikası isə 
iqtisadi tehlile aİd ədəbiyyatlarda kifayət qədər geniş verilmişdir. 

Mehsuldarlıq əmsallan müəssisəsinin featiyyətinin mühüm matiyye 
elementleri olan mənfəətin, satışın hecminin, qoyulmuş kapitalın kemiyye-
tinin ve sairənin heyətin sayına nisbotinden ibarətdir. Onlar mühüm dərə-
cedə istehsal proseslərinin təşkilati quruluşundan və avtomatlaşdmlması 
dərəcəsindən asıtıdır. Fikrimizcə məhsutdarlıq əmsaltannm təhlili itk nov-
bədə daxili audit üçün həyata keçiritmətidir. 

İşgüzar fəattığın göstəricileri müessisənin bütün məcmu aktivlərinin 
idare edilməsinİn effektivliyini xarakterizə edir. Bunun əsasında qoyulmuş 
vesaitin hər min manatma görə matiyyə verimini xarakterize edən nisbi ke-
mİyyət dayanır. Menecmentin işgüzar fəallığımn ümumi əmsal gösterici-leri 
bütün aktivlər ve ya təkco xalis aktivləri kəmiyyetce İfade edir. Saüşdan əldə 
edilən illik gəlirin müəyənleşdirilməsi üsulu haqqında əlavə mülahizələrə 
ehtiyac yoxdur. Lakin, bu gəlir müəyyen etdiyimiz səviyyəyə yaxınlaşdıqda 
onun bazis qiymətləndirməsi kimi bütün aktivlərin məbləğine, yaxud tekce 
xalis aktivlərin məbləğinə uyğun seviyyə ilə müqayisə etmek olar. Təcrü-
bedə, birinciye üstünlük verilir. Çünki, menecer bütün aktivlərin effektiv 
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istifadəsinə cavab verir, Başqa sözle desek o, cari öhdəlikləre etinasız bax-
maqla öz məsuliyyətini məhdudlaşdırmamalıdır. Menecmentin işgüzar fə-
allığım daha obyektiv qiymətlendirmək üçün ən münasib gostərici faiz və 
vergilər ödenilənədək ümumi mənfəəətin kəmiyyətidir. Eyni zamanda au-
ditor üçün xalis aktivlər və qoyulmuş kapital hesabı ilo olan göstəricilər də 
əhemiyyət kəsb edir. Bu halda faizlərin ödənilməsi üzre öhdəlikləre təşki-
latın işgüzar oməliyyatlar aparmağa çəkdiyi xüsusi xerclərinin bir hissəsi 
kimi baxılır, vergi ödənilənədək olan mənfəətin səviyyəsi isə əsas kimi 
götürülür. 

Müəssisənin bütün aktivlorinin və xalis aktivlərinin rentabeliiyini teh-
lil etmək üçün istfadə olunan əsas göstəricilərin müqayisəli xarakterinİ 
aşağıdakı sxemde təsvir edək; 

Aktivlərin rentabelliyi 
(fondverimi) 

Mühüm elementİər: 
- Aktivlərin cemi; 
- Satışdan gəlir; 
- Faiz ve vergi ödəniləoədək 

Mənfeət 
Aktivlerin cemi 

menfəət. Satışdan gəlir Menfəet 
Aktivlərin cemi x Satışdan gəlir 

Kapitalın 
dövriyyəliliyi 

Satışın rentabelliyi (1) 
(satışın səmərəliliyi) 

Xalıs aktivlərin rentabeliiyi 
(xalis aktivlərin səmərəliliyi) 

Mühüm elementlər; 
- Xalis aktivler; 
- Satışdan gəlir; 
- Vergi ödənilənedek mənfəət Satışdan gəlir 

Mənfəət 
Xalis aktivlər 

Meııfeət 
Xalis aktivlər x Satışdan gəIİr 

Xalis aktivlərin 
dövriyyəliliyi 

Satışm 
rentabelliyi (2) 
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Sxemdən göründüyü kimi, bütün aktivlərin və yalmz xalis aktivlərin 
deyeri esasında hesablanan satışın rentabelliyi müxtəlifdir. Auditorun ye-
kun qərarı və reyində bunu mütləq nəzərə almaq lazımdır. 

Menecment fealİyyətinin seməreliliyini qiymətlendirmekden söhbet 
gedirsə, başlıca analitik göstərici, rentabellik gÖstəricisi olmalıdır. Renta-
bellik aktivlərin dəyerinin hər 1000 manatma qazanümış mənfəetin kemiy-
yetini xarkterize edir: 

, , . , , . Bafans mənfə&ti Aktıvwrın rentabelhyı ~ Aktiviərin dəyeri 

Balans mənfəəti haqqında məlumatt maliyye neticələri və onlann İs-
tifadəsi haqqında hesabatlardan götürmək olar. Aktivlərin məbləğini isə iki 
üsuldan biri ilə - ya xalis aktivləri ve cari öhdəlikleri (borclan) cəmle-
məkle, yaxud da osas və dövriyyə kapitalım toplamaqla hesablamaq olar. 

Menecmentin işgüzar fealhğının digər bir qrup göstericisini aktiv-
lərin, daha deqiq desek qoyulmuş kapitalın dövriyyelilik əmsalı ifadə edir. 
Dövriyyəlilik emsalı bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin fəaliy-
yetinin əsas göstəricisi olan saüşm hecminin aktivlerin məbləğinden ası-
lılığım müəyyən edir: 

a j^j ı • -ı~ • ı-f • Satışdan əldə ediiən pul 
Aktıvıənn dovnyyəiıhyı = — ; '—=—; . 

Aktıvlənn dəyən 
Müessİsə aktivlərinin dövriyyəliliyi emsah aşağıdırsa, bu onu gösterir 

ki, esas ve dövriyye vesaitlərinden daha yaxşı istifadə etmek üçün əlavə 
imkanlar mövcuddur. 

Mənfəetin xalis aktivlərə nisbətİ öz xüsusi kapital qoyuluşundan ma-
liyye verimini xarakterizə edir. O, səhmdar kapitalınm kəmiyyətine nisbet 
şəklində də hesablana bilər. Bu göstəricilərin audit tehlili zamam qoyul-
muş kapitahn strukturunun, o cümləden borc edilmiş uzunmüddətli və qısa-
müddətli vəsaitlərin xüsusi çekisinİn onlara təsirinə diqqət yetirmək vacib-
dir. Borc edİlmiş uzunmüddetli və qısamüddetli vəsaitlərin payı ne qədər 
çoxdursa, menecerin və müəssisənin mülkiyyətçisinin nezaret ede bilmədi-
yi xarici tesirə məruz qalmanın potensial riski de bir o qəder böyükdür. 

Öz xüsusi vəsaitlərinin ve cəlb edilmiş vəsaitlərin optimal nisbətinin 
necə olması mühüm derecədə müessisənin məxsus olduğu fəaliyyət nö-
vündən və sahədən asılıdr. 
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Xarici ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, cəlb olunmuş kapitahn payı 
qoyulmuş vəsaitin ümumi məbləğinin 30-40%-dən çox olmamalıdır. Kapi-
talın struktur göstəricisi müəssisənİn borc öhdəliklərinin miqdanndan asılı 
olduğu üçün o, özlüyündə müəssisənin kreditləri və hesablanmış faizlərlə 
borclan qaytaıması ilə əlaqədar öhdəliklər üzrə haqq-hesab aparmaq iqti-
darında olmaması barədə xəbərdarlıq hesab edilə bilər. 

Auditin Qərb təcrübəsində bunun üçün xüsusi göstəricidən- borclar 
və kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsi əmsahndan istifadə etmək tövsiyə 
olunur. Faizlərin ödənilməsi əmsalı vergi qoyuluşunadək əlavə mənfəətin 
kredit və borclar üzrə faizlərin ödənilməsinə çəkilən xərclərə uyğunluq 
səviyyəsini və xərcləri ödəmə səviyyəsini xarakterizə edir. Daha obyektiv 
mənzərənı ikinci göstərici verir. 

Nəticə etiban ilə faizlərin ödənİIməsi əmsalı gəlirlərin strukturu gös-
təricisinin əksi olan kəmiyyətdir: 

Faizlərin _ Balans mənfəəti ^ ^ y 
ödənilməsi əmsah Kredit üçün faizlərin məbləği 0 

Müəssisənin maliyyə baxımmdan işgüzar fəallığı onun debitor və 
kreditor borclannın dövriyyə sürətində də təzahür edir. Debitor və kreditor 
borclann dövriyyəlilik əmsalı məhsulun, iş və xidmətlərin reallaşdmlma-
sından əldə edilən pulun təhlil apanlan dövrdə debitor borclannm orta kə-
miyyətinə nisbəti kimi hesablanır. Bu göstəricini debitorlara olan borcun 
ödənilən məbləğinin orta debitor borclanmn kəmiyyətinə nisbəti kimi 
müəyyənləşdirmək olar. 

24.9. Müəssisənın təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
kompleks qiymətləndirilməsi 

Müəssisənin fəaliyyətinin səmərəliliyinin əsasında müəssİsənin isteh-
sal-maliyyə fəaliyyətinin intensİvleşdirilməsi dayanır. İqtisadi inkişafin 
ekstensivliyi və intensivliyi göstericİlerinin kəmİyyət və keyfıyyətcə nis-
bəti istehsal-maliyyə resurslanndan istifade seviyyəsinde ifade olunur. 
Müəssisənin intensivliyi və effektivliyinin son tezahürü bu fəaliyyetin həc-
mi, mənfəət, maliyyə vəziyyəti rentabelliyi ve təşkilatm ödeme qabiliyyet-
liliyidir. İntensivliyin və effektivliyin yüksəldilməsi yollanm ve istiqamet-
lərini müeyyən edən əsas amillərə elmi-texniki tərəqqi, teserrüfat siste-
minin strukturu, idarəetmənin təşkilı səviyyəsı, insan amilinin sosial şəraiti 
və istifadəsı daxildir. İntensivləşdirmənin obyektləri və mənbəteri kimi is-
tehsal resurslan, onların mesrəflər vasitəsi ilə ifadə olunan istehlakı, əsas 
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ve dövriyyə istehsal fondlan üçün avans edilmiş kapitai çıxış edir. İntensiv-
ləşmə dərəcəsi əmək mehsuldarlığı, fondverimi, materialverimi, dövriyyə 
vəsaitlərinin dövriyyeliliyi göstəricilərinin dinamikasmda əksini tapır. 

Hərtərəfli intensivleşdİrmenin seviyyesi haqqında ümumi cavabı 
müxtelif göstəricileri vahid inteqrai göstəricidə birieşdirməklə ve ya inten-
siviəşdirmənin xüsusi göstəricilerinin bütün keyfiyyet cəhetlerini eks etdi-
ren ümumi bİr göstəricinin köməyi iiə almaq olar. Auditde istifade olunan 
analitik göstəricilərin sayı lap çox ola bilər. O, geniş spektrli sualları əks 
etdirir. Auditor bu suallara müəssisənin iqtisadiyyatını öyrənərken cavab 
verməlidir. Auditorun yüksək ixtisaslı mütexessis kimi mesləhətleri bir 
sıra problemlərin həllinə kömek ede büer. Bununla bərabər, son nəticədə 
təsərrüfatçıhğın effektivliyinə və təşkilatm malıyyə perspektivlərinə kom-
pleks qiymət vermeye imkan yaradan təhlil bölmələrinin ve analitik göstə-
ricilərin nisbəten qısa, yığcam bir siyahısını müəyyənleşdirmək zəruridir. 
Auditor analitik yekun sənedinin bu cür bir bölmesi gelirlerin sabitliyinin, 
mənfeətin keyfıyyetinin maliyye çevİkliyi və ödemə qabiliyyətliliyinin 
qiymetlendirilmesi ola bilor. Sabit gəlirləre o gelirlər daxildir ki, onlar nis-
bəten uzun bir dövr ərzində dəyişmirler, sabitdirlər. Başqa sözlə, sabit gə-
lirlər gözlənilməz qiymet artımı ilə əlaqədar olmayan gelirlerdir. Bir qayda 
olaraq onlar kifayet qedər yüksek keyfıyyete malikdirlər və perspektiv 
üçün asanhqla proqnozlaşdınlırlar. Xüsusen, müessisənin esas fəaliyyetin-
dən əlde olunan gelirler üçün sabitlik daha çox xarakterik olmalıdn-. Sabit 
gəlirlerin olmaması sahibkarhq fealiyyətinin çox riskli olmasmdan xəbər 
verir. 

Təşkilatın gəlirlərinin sabitliyi haqqında fikir yürütmək üçün beş il-
dən az olmayan müddet erzində gəlirlərin seviyyəsini nəzərden keçirib, 
onlann dəyişme meylini qiymətləndİrmek lazıradır. Bu dövr ərzində gə-
lirlərdə qeyri-sabitlik nə qədər yüksəkdirsə, deməli müəssisənin istehsal-
maliyyə fəaliyyətinin idarə olunmasının keyfiyyəti də bir o qəder aşağıdır. 

Gəlirlərin kəmiyyətine təsadüfi, birdəfelik təsİrləri serf-nəzer etmək 
üçün müqayisəni bu dövr ərzində orta xalis menfeet göstəricisi əsasında 
aparmaq lazımdır. Bu, gəlirlərin daimi olmayan (tesadüfi) elementlərini və 
sahedə dövri tereddüdlerin tesirini yumşaldır və səlisləşdirir. Orta xalis 
menfəət göstericİsi gelirliyin yaxşı indikatoruna çevrilir. 

Qərb analitikləri gəlirlərin sabitliyinin auditor təhlili üçün bəzən orta 
pessimist gelirlər adlanan bır göstericidən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. 
Pessimist gəlir sahədə mürakün veziyyətdən çıxış edərək minimum kimİ 
müeyyen edilən orta gelirdir. Bu göstəricinin hesablanmasmda şerti hallar 
çoxdur, Ona göre de bizim şeraitünizde pessimizm dərəcesini qiymətiəndir-



XXIV FƏSlL. AUDİTDƏ MALİYYƏ TƏHLİLİ 415 

mək və bu göstəricini tətbiq etmək çox güman ki( yaxın vaxtlarda hələ 
mümkün olmayacaqdır. 

Audit edilən müəssisənin gəlirlərinin sabitliyini qiymetləndirmek 
üçün əsas hesablama göstericüeri aşağıdakılar ola biler: 

1. Gəlirlərdə orta kvadratik kənarlaşma (A<7). Bu, aşağıdakı formulla 
hesablanır: 

Burada: 
y - il ərzinde xalis gelir; 
y - orta gəlir; 
m - illərin sayı. 

Orta kvadratik kənarlaşmanın yüksək səviyyəsi gelirlərin sabitliyinin 
ve keyfiyyətinin aşağı olmasını gösterir. 

2. Gəlirlərin variasiya əmsalı: 

Burada, 
Ə - gelirlerin variasiya əmsalı; 
AG - gəlirlərde orta kvadratik kənartaşma; 

y- dövr erzində xalis gelir. 
Bu əmsal vasitəsi ile gəlir əldə edilməsİnin qeyri-sabitlik derəcəsini 

müəyyənləşdirmək olar. Bu göstəricinin böyük olması artan riski, onun ar-
tımı isə gəlirlərin qeyri-sabitliyİ riskinin yüksəlmesini göstərir. 

1. Gəlirlərin qeyri-sabitlik indeksi: 

ƏV = AG 
y 

T i y - y ' ) 

n 

Burada, 
Ig-gəlirlerin qeyri-sabitlik indeksi; 

y'- müəyyən t dövrü ərzində gəürlerin deyişməsi; 
yl - özü də aşağıdakı formula ilə müeyyən olunur: 

y t = a + bt 
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Burada: 
a - müessisəden asıb olmayan amillərin tesiri, meselən, manatm 

dollarla münasibətde məzənnesinin deyişmesi; 
b - bu təsirin ölçüsü (qədəri); 
t - vaxt müddeti. 

Qeyri-sabitlik İndeksi heqiqi gelirlər və onlarm dəyişməsi arasında 
variasiyam əks etdirir. İndeksin böyük olması gelirlərin qeyri-sabitliyini 
göstərir. 

Adlan çekilen analitik göstəricilerin auditor üçün əhəmiyyeti ondan 
İbarətdir ki, onlar audit edilən təşkilatın gəlirlərinin formalaşmasında yara-
nan meyllər haqqında nətice çıxarmağa imkan verir. Bu, hemçinin müessi-
sənin maliyyə vəziyyətinin perspektivləri haqqında bezi ilkin proqnozlar 
üçün əsas verir. Sehmdarlar üçün səhmdar kapitalımn risklüiyinin qiymet-
lendirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Müessisənin işinin effektivliyinin qiymetləndirilmesinin kompleks 
təhlilinin variantlarmdan biri onun fəaliyyetinin maliyyə riskini qiymetlen-
dirmekdir. Bu metodun əsasını müessisənin uçot-hesabat sənedlerindən 
götürülən məlumatlar təşkil edir. 

Müəssisənin cari vəziyyətini ümumi halda aşağıdakı formulla tesvir 
etmək olar: 

A+B+C=D+E+F+G 

Burada A-esas fondlar, B -ehtiyatlar və mesrefler, C-tez likvidli 
aktivlər (pul vəsaitleri, qısamüddetli qoyuluşlar, debitor borclar), D -xüsusi 
kapital, £-orta və uzunmüddətli kreditler və borclar, F -qısamüddətli 
borclar, G - kreditor borclardır. 

Müəssisənin təserrüfat-maliyyə fəaliyyətinin neticelerinin audit ye-
kun qiymətləndirilməsi üçün əldə edilən gəlirlerin ve mənfeetin keyfiyyəti 
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün yeni olan bu 
anfayış iqtisadi təhlil və auditin Qerb nezəriyyəsi və praktikasmda geniş 
yayılıb. Onun mezmunu heç de gəlirləri ədalətli və ədalətsiz, qanuni ve 
qeyri-qanuni, müntəzəm və təsadüfı gəlirləre bölünməklə məhdudlaşmır. 
Həm də gəlirləri formalaşdıran təsərrüfat əmeliyyatlarının uçotunun məz-
mununu və keyfiyyətini qiymətləndirməkden İbarətdir. Məhsul istehsah (iş 
və xidmətlərin) yüksək olmayan rentabelliyi, satışdan elde edilən pulla go-
lirlər arasmdakı nisbətin aşağı olması mənfəətliliyin aşağı olmasından xə-
bər verir. Menfeətin aşağı olması uzunmüddetli qiymətli kağızların dəyər 
qiymetinin aşağı düşməsinə sebeb olur ki, bu da onların bazar qiymətini 
azaldır. Son nəticəde mənfəətin aşağı olması müəssisənin pul vəsaitinin 
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azalmasma gətirib çıxara bilər. Mənfəətin hesablanmasının düzgünlüyünü 
yoxlamaq baxımından onun səviyyəsinin qiymətlendirilməsi auditorun bi-
lavasitə vəzifesidir. Çünki bu, istehsal fealiyyətinin maliyye neticələrini 
formalaşdıran gelirlərin və xerclərin uçotunun aparılmasına dair qəbul 
edilmiş ümumi standart ve qaydalann gözlənilmesinin yoxlanılması zəru-
rəti ilə əlaqədardır. Əgər mənfəətin mebleği normativ tələblərin pozulma-
sı ilə müeyyənləşdirilibse, onun keyfiyyeti yüksək ola bilməz. 

Gəlirlərin düzgün hesablanması üçün onlann uçotda təsbit olunmasma 
diqqet yetirilməlidir. Gəlirler uçotda o zaman təsbit olunmalıdır ki, onlann 
əldə edilməsi faktı müvafiq ilkin sənədlerlə təsdiq olunmuşdur. Bu gəlirlə-
rin əldə edilmesi ile əlaqedar bütün fəaliyyət və məsrəflər həyata keçiril-
mişdir, 

Audİtdə maliyyə təhlili zamanı likvid aktivlərin cari məbləğinin qə-
naətbəxş olub-olmadığı və likvidliyin nezerde tutulan dəyişiklikləri qiy-
mətiəndirilməlidir. Adətən problera o zaman yaramr ki, pul vəsaitinin mües-
sisedən axıb getməsi onun müəssisəyə daxil olmasmı xeyli üsteləyir. Təhlil 
zamanı bu nisbəte mövsümi amillərin və bazar konyukturasının tesiri 
mütləq nəzəre alınmalıdır. 

Müəssisəye mövsümi ve ona oxşar telebatlan maliyyələşdirmək üçün 
qısamüddətli kreditlerdən istifade etmeyi mesləhət görmək lazımdır. 

Audit yoxlaması aparılan müəssisəde pul vesaitinin kifayetliliyini on-
lann daxilolma ve xərclənmə miqdannı tehlil etməklə qiymətlendirmək 
olar. Bundan əlavə satışın həcmi və nağd pulun nisbətinin meylini öyrən-
mek zəruridir. Bu nisbetin səviyyəsinin yüksek olması pul vəsaitinin çatış-
mazlığından xebər verir kİ, bu da gələcekdə müəssisede maliyye çetinlik-
lərinə səbəb ola bilər. Aşağı nisbi göstericilər nağd ve nağdsız pullara tələ-
batın artıq olmasımn əlamətidir ki, bunu da hemişə müsbət hadisə hesab et-
mək olmaz. Pul vəsaitinin kifayətliliyinin auditor qiymetləndirilməsi üçün 
meyarlar onun hecmi və vaxt üzrə bölgüsü, kreditorlara ödənişlərin vaxtı-
nm uzadılması, yüksək likvidlik, pul vəsaıtlərinin daxil olmasmm dövriliyi 
ola bilər. 

Təhlilin gedişində qısamüddetli borclar və onlann ümumi məbləği, 
qısamüddətli borclar və sehmdar kapitalı, qısamüddətli borclar və mənfəət 
arasında nisbətin deyişmesini öyrenmək zeruridir. Borclann xarakterini 
qiymətlendirdikde onlann sabit, qaytanlma müddetinin uzadılmasına dö-
zümlü olub-olmaması nəzərə alınmalıdır. Məselen, audit olunan müəssisə-
nin möhkəm, uzunmüddətli əlaqələri olan malgöndərənlərlə hesablamalar 
üzrə borclarm və ya müəyyen edilmiş vaxtda təcili ödənilməsi teləb olu-
nan müddetli borclann olub-olmaması müeyyənləşdirilməlidir. Sabıt və 
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müddətli (təxirəsalınmaz) borcların nisbətini dinamikada öyrənmək fayda-
lıdır. Müddətli borclann xüsusi çəkisinin artması müəssisənin likvidliyinin 
azalmasına səbəb ola bilər. Audit olunan müəssisənin maliyyə çevikliyi 
qiymətiəndirilərkən onun aktivlərinin nə dərəcədə Iikvid olması, onun əla-
və maliyyə vəsaitləri almağa hansı imkanlannın olması, fəaliyyətsiz qalan 
kapitalınm xüsusi çəkisinin nə qədər olması, müəssisənin özünün investisi-
ya və istehsal fəaliyyətini dəyişmok qabilİyyətində olub-olmaması müəy-
yənləşdirüməlidir. 

Bununla əlaqedar kenar (xarici) audit üçün aşağıdakı analitik göstəri-
cilərə cavab tapılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: 

1. Dövriyyə kapitalının qısamüddətli öhdəliklərə nisbətİnin indeksi; 
2. Likvid aktivlərin dəyərinin borc öhdeliklərinin dəyərine nisbətini 

ifadə edən kritik qİymətlondirmo əmsalı; 
3. Debitor borclann və əmtəə-material qiymetlilərinin gün ərzində 

dövriyyəliliyi; 
4. Dövriyyə vəsaitlerinin (kapitahnm) mənfeete (gəlirə) və aktivlə-

rin ümumi dəyərinə nisbetdə kemiyyəti. 
5. Gəlirlərin cari aktivlərə nisbəti (avans edilmiş kapitalın dövriyyə-

liliyini xarakterizə etmək üçün istifadə olunur); 
6. Dövriyyə kapitalının xalis mənfəete nisbəti indeksi (dövriyye ve-

saitlərindən istifadənin effektivliyini xarakterizə edir); 
7. Dövriyye vesaitlərinin məbleğinin müəssisənin ümumi borcuna 

nisbəti (müessisenin dövriyye kapitahnın onun öhdeliklərinin kə-
miyyətinə uyğunluğu dərəcəsİni müəyyənləşdirməyə imkan ve-
rir); 

8. Kassada, hesablaşma hesabında və valyuta hesabında olan vesaitin 
məbleği üstəgəl asanlıqla reallaşdınlan qiymətli kağızlar və qısa-
müddetli debitor borclar; 

9. Yüksək likvidli aktivlərin, pul vəsaitlərinin müəssisonin illik xərc-
lərinə nisbəti (hazırkı vaxtda müəssisənin xərclərini maliyyeləş-
dirmək imkanlanm göstərir); 

10. Satışm dəyərinin, vergilərin, əmeliyyat xərclərinin cari aktivlərin 
orta dəyərinə nisbətdo kəmiyyəti; 

11. Satışın həcminin kreditor borclarının deyerİnə nisbeti (audit olu-
nan təşkılatın satışdan əldə etdiyi pulla öz borclannı ödəmek im-
kanları haqqında tesəwür yaradır); 

12.XaIis mənfəətin satışın həcminə nisbəti indeksi (mənfəətin payı-
nın azalması təşkilatm maliyyə veziyyətinin pisləşmesini və zərə-
rin mümükünlüyünü göstərir); 
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13. Əsas vəsaitlərin dəyərinin qısamüddətli borclann kəmiyyətinə nis-
bəti (bu göstərici müəssisənin maliyyə fəaliyyətinm risk dərəcə-
sini xarakterizə edir); 

14. Kreditor borclanmn mebləğinin satışın orta günlük həcminə nis-
beti (bu göstərıci ilə borclann ödənilməsi üçün lazım olan vaxt-
günlerin sayı müəyyen olunur); 

15. Likvidlik dövrü - cari aktivləri pul vəsaitlərine çevirmək üçün ze-
ruri olan gihılerin sayına bəraberliyi. 

Baiansın likvidliyi göstəriciləri əsasmda müəssisenin ödəmə qabiliy-
yetliliyinin tehlili və qiymetləndirilməsi mümkündür. Müessisənin likvid-
liyi balansın likvidliyinə nisbəten daha geniş anlayışdır. Balansın likvidli-
yinin təhlili azalan likvidlik dərəcesi üzrə qruplaşduılan aktivlər üzrə ve-
saitlərin qruplaşdmlan passivler üzrə qüsamüddetli öhdeliklərlə ödənilmə-
si müqayisəsini nəzerde tutur. Beləlikle, balansın likvidliyi aktivlərin real-
laşdmlmasınm daxili imkanlanndan səfərbər edilən tədiyye vəsaitlərinin 
hesabına təmin olunur. Müəssisələrin əksəriyyəti öz daxili mənbelərindən 
əlavə banklann ve diger təşkilatlann borc vesaitlərini də celb edirler. 

Auditor tehlil edilən müəssisenin investisiya cazibədarhğım, işgüzar 
aləmde imicini qiymətləndirməlidir. Çünki, bunlar kənardan vəsait cəlb 
olunmasına imkan yaradan şərtlərdir. Bunun üçün mütleq, təciii və cari lik-
vidlik göstəriciləri kifayət deyildir. Bundan başqa likvidlik əmsalı, onun 
hesablama formulunun suret və məxrəcini teşkil edən göstəricilərin pro-
porsional olaraq artması və ya azalması ile müeyyen dövr ərzində dəyiş-
məz qala bilər. Halbuki, bu müddətdə mənfəetin, rentabellik seviyyəsinin, 
kapitalın dÖvriyyəliliyinin ve sairənin dəyişməsi ilə müessisənin maliyyə 
vəziyyetİndə dəyişiklik müşahidə oluna bilər. 

Müəssisənin likvidliyini tam, hərtərəfli və obyektiv qiymetləndirmek 
üçün aşağıdakı faktor modelinden istifadə etmek mümkündür: 

jO _ Açari y -^baians 
^iikv X 

Mbalans ^qısamüddətİİ 

Burada, 
Əhkv _ likvidlik əmsah; 

Acan - müəssisənin cari aktivleri; 

Mba!ans - balans mənfəəti; 

Bqmmüddəäi - qısamüddətli borclar. 
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Beləliklə, mənffətin bir manatına düşən xalis aktivlərin kemiyyəti ile 
(aktivlerin rentabelliyinin eksi olan kəmiyyet) müessisenin öz fealiyyət nə-
tİceleri hesabına öhdeliklərini ödemək qabiliyyətini ifadə eden göstərici-
nin hasili tapılır. Bu amillərin her birinin təsirini hesablamaq üçün zencir-
vari əvəzetmə və ya mütləq ferq üsullanndan istifadə etmək olar. Maliyyə 
təhlüində likvidlik əmsallanndan istifadə edərken auditor nəzərə almahdır 
ki, bu əmsallar müeyyən tarixdə borc öhdoliklərini Ödəmək üçün ödəniş 
vəsaitlərinin mövcudluğu haqqmda ancaq statistik təsəwür verir. Müəssi-
sənin fəaliyyətinin adi şəraitində cari aktivlər bərpa olunur, əmtoe - mate-
rial qiymətlilərinin istifadə olunmuş ehtiyatlannm yeri doldurulur, ödənil-
miş debitor borclannm yerini yeni borclar tutur. Müessisənin sərencamında 
olan pul vəsaitlərinin həcminin əsas etibari ilə satışm həcmindən, maya də-
yərindən, mənfəətden və fəaliyyət şəraitinin dəyişməsi ilə bağlı olaraq pul 
daxilolmalanlə əlaqəsi yoxdur. 

Ödəme qabiliyyətliliyinin olmamasmın əsas sebebi adətən satış, mən-
fəət planının yerinə-yetirilməməsi və bunun neticəsi olaraq xüsusi döv-
riyye vəsaitlerinin çaüşmazlığıdır. Bundan əlave vəsaitin debitor borclara, 
istehsal ehtiyatlannın artırılmasına, xüsusi qaytarma (ödəmə) mənbəyi ol-
mayan məsreflərə cəlb olunması da tədiyyə qabıliyyətinin pisləşməsinin 
səbəbi ola bilər. Vergilərin səviyyesinin yüksək olması və xüsusen vergi-
lər, onlara bəraber tutulan ödənişlərin vaxtmda ödenilməməsinə görə cəri-
mə sanksiyalan da müəssisənin ödəmo qabiliyyətinin aşağı olmasının sə-
bəbi ola biler. Auditor ödəmo qabiliyyetliliyi göstəricilerinin dəyişmə sə-
bəblərini müessisənin gəlir və xərc hissələri üzrə maliyyə planımn yerinə-
yetirilməsini tohlil etməklə müəyyənləşdirə bilər. Bunun üçün pul vəsait-
lərinin hərəketi haqqında hesabat melumatlan və maliyyə nəticələri haq-
qında hesabatlar biznes-plamn maliyyə bölməsinin göstəricüeri ilə müqa-
yisə olunur. Təhlil nəticəsində pul vəsaitlərinin daxil olmasmı artırmağın, 
onlardan daha qenaətlə istifadə etməyin ehtiyatlan aşkar edilir və perspek-
tivdə müəssisənin sabit ödəniş qabiliyyətinin təmin edilməsi imkanlan 
qiymetləndirilir. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin ümumi qiymətləndiril-
məsi aşağıdakı məcmu göstəricilərə əsaslanır: əsas və dövriyyə vəsaitləri-
nin formalaşması menbələrinin strukturu və onlann yerləşməsi, müəssisə-
nin aktivleri ve onlann formalaşması mənbeleri arasındakı tarazlıq, kapital-
dan istifadənin effektivliyi və intensivliyi, müəssisənin ödəme ve kredit 
qabiliyyətliliyi, müəssisənin investisiya cəzbediciliyi və sair bu kimi göstə-
ricilər. 
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Nəticələrin obyektivliyini təmin etmək məqsedilə hər bir göstericinin 
keçmiş bir neçə il üçün dinamikası təhlil olunur, sahə üzrə orta və normativ 
göstəricilerlə müqayisəler aparılu-. Təhlil zamanı kapitalın dividend gətir-
mə səviyyesini qiymətlendirmək üçün səhmlərin mezennesinin dinamika-
sını, bu səhmlər qiymətli kağızlar bazannda reallaşdırılırsa, onda maliyyə 
riskİnin dərəcəsini, həmçinin aktivlərin ve elde olunmuş mənfəətin keyfiyyə-
tini müəyyənləşdirmək vacibdir. 

24.10. Müəssisənin iokişaf perspektivinin təhliii və audit 
qiymətləndirilməsi 

Audit yoxlama-ekspertiza işinin ən mühüm və məsul meqamlanndan 
biri müəssisənin foaliyyətini davam etdinnək imkanlannı qiymetlendir-
mesidir. Müessisənin foaliyyətinin perspektivliliyinin (fəaliyyetin fasile-
sizliyi ehtimalımn) qiymetlendirilməsi Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası şurasının 9 sentyabr 2002-ci il tarixli 100/2 saylı qerarla tesdiq 
edilmiş «Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimah» adh audit stan-
dartlannda da öz əksini tapmışdır. Hemin standartlara uyğun olaraq auditor 
audit prosedurlarınm planlaşdınlması, apanlması ve nəticələrin qiymətlən-
dirilməsi zamanı müəssisənin fəaliyyetinin fasiləsizliyi ehtimalma - və 
yaxud fəaliyyətinin perspektivliyi meseləsinə öz münasibətini bildirməli 
və müessisənin potensial fəaliyyetini qiymətləndirməlidir. Çoxiilik təcrü-
bə göstərir ki, bu, psixoloji cehətdən həlli daha çətin olan yoxlama və eks-
pertiza meseləsidir. Auditorun yekun qərannda müəssisənin gələcək 
fəaliyyətinin mümkünlüyünə şübhə ilə yanaşılması bir qayda olaraq vergi 
orqanlannın qarşılıqlı vergi ödənişlərini və onlara bəraber Ödənişleri fəal-
laşdırmaq üçün təcili reaksiyalanna səbəb olur, tədarükçüler borcla xam-
mal və material buraxmağı dayandınrlar, onlann dəyərinin qabaqcadan 
ödənilməsini tələb edirler, alıcı və sifarişçilər öhdəliklərin icrasına şübhə 
ile yanaşmağa başlayn-lar, sifarişlərin həcmi azaldılır ve ya ümumiyyətlə 
onlardan imtina edilir. Bele olan halda banklar kreditləşməni dayandınrlar 
və mövcud olan borcun təcili qaytanlmasını təleb edirlər. Əlavə investisi-
yadan ise heç söhbət gedə bilməz. Digər terəfdən, auditorun müəssisənin 
öz fealiyyətini davam etdirməsine şübhesini ifade etməsi yalnız müvafiq 
milli ve ya beynelxalq audit standartlan esasında formalaşa bilər. O, ye-
ganə şəxsdir ki, bunu rəsmi, peşekarcasraa və yüksək məsuliyyət hissi ilə 
edə bilər, Çünki, riskin mövcudluğu, ehtiyatlı olmağı, itkilərin qarşısını 
alan əlavə teminat və şərtlərin zeruriliyini şərtləndirir. Bu, həmçinin mües-
sise ile maliyyə münasibətleri olan təşkilatlan vaxtında məlumatlandır-
mağı tələb edir. 
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Belə xəbərdarlıq olunmasa, dövlətin və üçüncü şəxslərin ümıımi itki-
si, auditorun yoxladığı təşkilatm itkisindən dəfələrlə çox ola bilər. Bütün 
bunlar audit olunan müəssisənin müvafiq əmtəə və xidmətlər bazarmda 
fəaliyyətini davam etdirməsinin mümkünlüyü haqqında nəticə çıxarmağa 
imkan verən dəqiq və hərtərəfli təhlilin zəruriliyindən xəbər verir. 

Müəssİsonin öz fəaliyyətini davam etdirmək imkanlan haqqında audi-
torun şübholəri ciddidirsə, auditor belə bir nəticəyə gəlirsə ki, müəssisənın 
öz fəaliyyətini davam etdirməsi və yaxm müddətdə öz borclannı ödəməsi 
çox şübhəli görünür, onda o, müəssisənin maliyyə durumunun yaxşılaşdı-
nlması haqqında tədbirlər planı ilə tanış olmahdır və zərurət varsa, müştə-
riyə köməklik göstərməlidir. Bu cür planlann reallaşdınlmasmın effektivli-
yi təhlil olunduqda onlan aşağıdakı bölmələrə ayıxmaq məqsədəuyğundur: 

• dövriyyə və dövriyyədənkənar aktivlərin istifadəsini yaxşılaşdır-
maq üzrə plan; 

• dövlətə və üçüncü şəxslərə ödənişlər üzrə müəssisənin borclan-
nın ardıcıl ləğvi planı; 

• təşkilatın xərclərinin ixtisar edilməsi və ya dayandınlması planı; 
• müəssisənin əmlakının bir hissəsinin reallaşdmlması hesabına 

borc öhdəliklərini ödəmək planı; 
• kreditlər, maliyyə köməyi almaq və kənar təşkilatlardan digər da-

xilolmalar planı. 
Ohdəliklərin nisbətən aşağı səviyyəsində müəssisənin maliyyə fəaliyyə-

tinin çox təsadüf edilən ən zəif yerlərindən biri bank kreditləri və digər 
qısamüddətli borclar almaq imkanıdır. Müəssisənin kritik qiymətləndirmə 
göstəricisinin vahiddən aşağı qiymət aldığı bütün hallar qısamüddətli 
borclann ödənilməsinin mümkünsüzlüyünü göstərmir. 

Cari öhdəliklərin tərkibindən və dövriyyə kapitalının strukturunda pul 
vəsaitlərinin dotasiya səviyyəsindən çox şey asılıdır. Məsələn, cari öhdə-
liklərin elementlərindən biri vergidir. Mövcud vergi qanımvericiliyinə uy-
ğun olaraq bir çox hallarda müəssisələr cari ilin vergilərinin ödənilməsini 
növbəti ildən bir neçə ay keçənədək yubada bilərlər. Başqa sözlə, onlann 
bu vəsaitdən xüsusi ehtiyaclar üçün istifadə etməyə vaxtlan vardır. Hətta, 
əmtəələrin və xidmətlərin tədarükçüləri haqq - hesabın ödənilməsini iki-üç 
ay gözləyirlər. Pul vasitələrinin miqdannm və əmtəə - material qiymətli-
lərinin ehtiyatlannm aşağı səviyyəsinə gəldikdə isə, bu vasitələr intensiv 
hərəkətdə olduqda onlara çatışmazlıq kimi baxmaq olmaz. 
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Əmlakdan, işçi qüvvesİndən və müəssisənin sərəncammda olan bütün 
vəsaitlərindən semərəli istifadə etmək yolu İlə böhran vəziyyətinden 
çıxmaq istehsal-tesərrüfat feaiiyyətinin səməreliliyinin universal vasitə-
sidir. İflasa yaxın bir vəziyyet olduğu halda rəhberlik bacanğı vasitesi ile 
müəssisənin bütün İmkanlarmdan maksimum səviyyede istifadə edə bilər, 
Bu zaman rehbər yaranmış çətin vəziyyetdən çıxmaq üçün bir çox hallarda 
müəssisələrin əsas vesaitlərinin, əmtəə-material ehtiyatlanmn, qiymətli 
kağızlann ve digər başqa aktivlərin satışım planlaşdırır və həyata keçirir. 
Bu cür satışın həyata keçirilməsinin meqsədəuyğunİuğunu və reallığını 
qiymətləndirdikdə auditor təhlil apanb müəyyənləşdirməlidir: bu cür satış 
müəssisənin özünün iqtisadi mənafelərinə zərər gətirmirmi, bu və ya digər 
emlakın satışı nə dərəcədə sərfəlİdir və mümükündür, aktivlərin satışın-
dakı mehdudiyyət, onun mümkün neticeləri necedir? İlk növbədə, artıq 
ehtiyatlar, əsas istehsal fəaliyyətində iştirak etmeyen və məhsul buraxı-
lışının həcminə, onun keyfiyyətine, çeşİdinə, satışma təsir edə bilməyən 
emlaklar satılmalı, ya da icareye verilməlidir. 

Alternativ maliyye sağlamlığı audit olunan teşkilatın müflisləşmə ris-
kidir. Respublİkamızda mövcud olan qanunvericiliyə görə müflisləşmənin 
əlaməti müəssisənin ödəniş müddetinin başlandığı gündən keçən altı ay er-
zində bu ödəniş üzrə təleblerin yerinə yetirilməsini temin etmək iqtidann-
da olmamasıdır. Bu müddət başa çatdıqdan sonra kreditorlann borclunu 
müflis elan etmək haqqında qərar çıxarmaq üçün mehkəmeye müraciet et-
mek hüququ vardır. Bu ise bir çox hallarda məseleyə subyektiv yanaşmaya 
şerait yaradır. Müəssisenin müflisleşmə riskini teyin etmək üçün dərin təh-
lilin neticələrinden və beynelxalq tecrübədən istifadə etmək məqsədəuy-
ğundur. 

Müəssisənin öz fəaliyyətinİ davam etdirməsinə şübhə yaradan esas 
şərtlər və göstəriciler bunlardır: istehsal və satışın xroniki azalması, daimi 
zerərlilik, vaxtı keçmiş debitor və kreditor borclannın mövcudluğu, aşağı 
likvidlik əmsalı və onun azalmağa meylliyi, kapitalın ümumi deyərinde 
borc vəsaitinin payımn tehlükəli həddə qedər artması. Kapitalm dövriyyə 
müddətinin mütemadi olaraq artması, səhmlərin bazar məzənnəsinin aşağı 
düşməsİ ve istehsal potensialımn azalması bu sİyahım tamamlaya bilər. 

Hazırda respublikamızda mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq ödə-
me qabiliyyətini itirmənin ve iflasın diaqnostikası üçün aşağıdakı analitik 
göstəricilerden istifade olunur: cari likvıdlik əmsalı, öz xüsusi dövriyyə 
vəsaiti ile teminatlılıq əmsalı, ödəniş qabiliyyətinin bərpa olunması ərnsah. 

Balansm strukturunun qeyri-qənaetbexş, müəssisənin öz fealiyyətini 
davam etdirməsinin isə şübhəli olduğunu etiraf etmek üçün əsasen bu şərt-
lərin biri movcud olmahdır: 
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- hesabat dövrünüıı axın üçüıı cari likvidlik emsahnm normativdən 
aşağı heddə qedər azalması. Normätik hedd Azerbaycanda - 1,5, Rusiya 
Federasiyasmda - 2, Belorusda - 1,7 qebul olunmuşdur; 

- hesabat dovrünün axın üçün xüsusi dövriyyə vəsaitləri ile temi-
nathlıq əmsalı normatİvdən aşağı qiymət kesb edir: bu göstərici Azərbay-
canda vo Belorus Respublikasmda - 0,3, Rusiyada - 0,1-dir. Azərbaycanda 
cari likvidlik əmsalı aşağıdakı formulla hesablamr: 

„ , Cari aktivlər ~ Gələcək dövrün xərcləri O c . l . — — 
Cari passivlər - Gələcək dövrün gəlirləri 

Müəssisenin xüsusi dövriyyo vəsaitleri (kapitalı) ile təminatı əmsahnı 
aşağıdakı kimi hesablamaq tövsiyə edilir: 

~ , . Cari aktivlər - Cari passivlər Ə x.d.v.t. = -
Cari passivlər 

Əgər cari likvidlik əmsalı normativden aşağıdırsa, cari aktivlərin for-
malaşmasında xüsusi dövriyyə kapitalımn payı normativdən azdırsa, lakin 
bu göstəricilerin yaxşılaşması meyli müşahidə olunursa, təhlil üçün altı ay 
ərzində ödəniş qabiliyyetinin bərpası göstəricisindən (əmsahndan) istifadə 
etmək lazımdır. 

Balansm strukturunun qeyri-qənaətbəxş olmasmı, müəssisənin isə öz 
fəaliyyətini davam etdirmek üçün ödəniş qabiliyyətinə malik olmamasını 
etiraf etmək haqqında auditorun yekun qəran balans mənfi struktura malik 
olduqda və təşkilatın öz ödeniş qabiliyətini bərpa etmək üçün real imkan-
lan olmadıqda çıxarıhr. 

Cari likvidlik və xüsusi vəsaitləri ilə teminatlılıq emsallan kritik qiy-
mətdən yüksek olduqda, ödeniş qabiliyyətliliyinin itirilmosi göstəricisi üç 
aylıq bir dövr üçün hesablanır. Onun komiyyəti vahiddən azdırsa bu, 
müəssisənin ödəniş qabiliyyətliliyini yaxın vaxtlarda itirmək imkanının re-
al olduğunu göstərir. 

Auditor müəssisənin müflisləşməsi mümkünlüyünü nəinki müəyyən-
^əli, hemçinin tehlil materiallan esasmda onu qabaqcadan görməsi 

^unun üçün beynəlxalq auditin təcrübəsinden, o cümlədən 
JƏ sayılan Altman modelindən istifadə oluna bilər. 
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Belə ki, Nyu-York Universitetiııin professoru E, Altraan 1968-ci ildə 
22 maliyyə əmsalının 5-ni seçib təhlil etməklə müəssisənin kredit qabiliy-
yətinin hesablanması modelini aşağıdakı formada təklif etmişdir: 

Z= 1,2x!+ 1,4 x2 + 3,3 x3 +0,6 x4 + 1,0 x5 

Burada xr aktivlərin məbləği hesabı ilə xüsusi dövriyyə kapitalı; 
x2- aktivlərin dəyərinə aid edilən bolüşdürülməyən mənfəət; 
Xj - aktivlərin dəyərinə görə faizlər ödənilənədək mənfəət; 
x4 xüsusi kapitalınborc kapitalına nisbətdə bazar dəyəri; 
x5 - aktivlərin pul dəyərinin hər vahidi hesabı ilə satışın həcmi. 
Belə qəbul olunmuşdur ki, Z-in qiyməti 1,81-dən azdırsa, bu müflis-

ləşmənin və müəssisənin perspektivdə fəaliyyətinin dayandmlması ehti-
mahnın böyük olmasının əlamətidir. Z-in qiyməti 2,7-dən çoxdursa, bu təş-
kilatın Öz fealiyyətini davam etdirməsi imkanlarıntn mübaliğəsiz olduğun-
dan və müflisləşmə ehtimalının az olduğundan xəbər verir. Altman mode-
lindən sehmləri resmi tanınmış qiymətli kağızlar bazannda kotirovka edən 
şirkətlərin perspektivlərini qiymətləndirmək üçün geniş istifadə olunur. 

24.11. Auditin perspektiv maliyyə proqnozları 

Proqnozlu maliyyə məlumatlan dedikdə, müəssisənin bütövlükdə və 
ya onun maliyyə-təsərrüfat fealiyyətinin ayn-ayn tərəflərinin maliyyə və-
ziyyəti, maliyyə nəticələri, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında gələcək 
mülahizələri də nəzərə almaqla hazırlanan məlumatlar başa düşülür. Yeni 
gələcəkde müəyyen malİyyə hadisələrinin baş verməsi və müəssisə rəh-
bərliyinin bu hadisələri nəzərə alması vacibdir. Bu cür məlumatlar bir ve 
ya çoxvariantlı proqnozlar şəklinde hazırlana biler. 

Auditdə proqnozlu maliyyə məlumatlan iki mühüm aspektdə həyata 
keçirilir: birincisində, müəssisənin (müştərinin) maliyye vəziyyətinİn 
proqnozunu auditorun özü tərtib edir, ikİncisində isə, auditor təşkilatlann, o 
cümləden, audit keçirilən teşkilatm başqa mütəxəssislərinin tərtib etdiyi 
maliyyə proqnozunun düzgünlüyünü və əsaslığım yoxlayır. Bu cür təhlil 
sistemi proqnozlaşdırmanın ümumi prinsiplərinə, qaydalarına, məqsəd və 
vezifelərinə tabedir. Pronozlaşdırmanın nəticələri idarəetmə qərarlannın 
variantlannı seçmək üçün istifadə edilir. Onlar məqsədlər, proqramlar, 
planlar, layİhə qərarlan şəklində teqdim oluna bilər. Analitik proqnozlann 
əsas növlerini aşağıdakı sxemdə təsvir etmək olar: 
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PROQNOZLAR 

Məqsədli teyinatma göre 

Meqsedli Proqram Layihe Plan Meqsedli 
xarakterli təyinatlı 

Operativ 

Proqnozla^dıraıa dövrlərinə göre 

Qısamüddətlİ Uzunmüddətli 

Reallaşdırmanıo xarakterine görə 

Axtanş Normativ 

Məqsədli maliyyə proqnozu müəssisənin gələcək fəaliyyəti və inki-
şafı məqsədindən irəli gəlir. O, «müəssisə nə üçün və məhz nəyə naii ol-
malıdur» sualına cavab vennelidir. Bu cür təhlilin nəticələri zəruri olan 
maliyyə qoyuluşlannm qiymətlendirüməsi üçün istifadə olıma bilər. 

Proqramlı proqnozlaşdırma obyektin arzu edilən vəziyyete çatmasmın 
mümkün yollannı, ölçü və şərtlerini müəyyənleşdirmek zəruretini ifadə 
edir. Layihə proqnoz təşkilatın malİyye fəalİyyətinin gəlecək obyekt ve 
subyektlerinin konkret obrazlanm müəyyənleşdirməyə imkan verir. Maliy-
ye veziyyətinin plan-proqnozu qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün 
planlaşdırmanın yönümünü müeyyənləşdirməkle əlaqədardır. Maliyyə təh-
lili üçün proqnozda nezərdə tutulan vaxt müddəti xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Operativ və ya başqa sözlə, cari proqnoz bir qayda olaraq, elə bir za-
man müddeti üçün nəzərdə tutulur ki, hemin müddətdə təhlil obyektinin 
köklü suretdə dəyişməsi gözlenilir. Adeten bu müddət bir ay ve ya bir rüb 
olur. Auditdə bu cür maliyyə pronozuna çox nadir hallarda və əsasən ma-
liyye menecmenti üzrə konsaltinq fəaliyyətində rast gəlmək olar. 

Qısamüddətli proqnozlara adətən təhlil olunan obyektin xarakteris-
tikasına uyğun olaraq kəmiyyət göstəriciləri şamil edilir. Bu cür proqnoz-
laşdırmanın vaxt horizontu adətən bir ildən çox oimur. Uzunmüddətli ma-
liyyə proqnozlan elə bir dövr üçün verilir ki, bu dövr ərzinde təhlil olunan 
müəssisedə təkcə kemiyyet dəyişikliklərinə deyil, hem də keyfıyyət də-
yişikliklərinə baxılır. Bir qayda olaraq, o, 3-5 ili ehatə edir. 
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Maliyyə nəticələrinin proqnoziaşdınlmasının əsası kimi aşağıdakı ası-
hlıqdan istifadə etmək olar: 

Pg=Po + dPQ 
Burada, Pg- proqnozlaşdınlan dövrün axın üçün maliyyə göstəriciləri-

nin gözlənilən qiymətİ; P0 - maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin təhlil olunan 
gostəricisinin inforraasiyam götürmə anında qiyməti; dP0- proqnozu qabaq-
lama dövrü ərzində təhlil olunan göstəricinin dəyişməsi; 

Audit yoxlaması keçirilən təşkilatın iqtısadİ vəziyyətinin və inkişaf 
meylinin proqnoz təhlili auditorun keçirilən yoxlamamn nəticələrinə dair 
müəssisənin rəhbərliyinə təqdim etdiyi yazüı məlumatın tərkib hissəsi ola 
bilər. Audit təşkilatı uçot və hesabat göstəricilərini, digər iqtisadi ınforma-
siyaları öyrenməklə, müəssisənin yaxın gələcək və uzaq perspektiv üçün 
iqtisadi vəziyyəti haqqında xüsusi proqnoz verir. Xarici təcrübəyə gorə 
proqnoz hər şeydən əwəl bir növ təşkilatm gözlenilen gəlirləri və xərc-
lərinin smetasıdır. Bu smetanı auditor öz müştərisinə ve ya üçüncü tərəf 
ondan yaxşı məqsodo istifadə edərsə, digər şəxsə təqdim edilə bilər. 

Auditor maliyyə proqnozu və layihesi tərtib etməklə və onlan yoxla-
maqla əlaqedar iş görmək, hemçinin onlarla işlədücdə xüsusi şərtləşdiril-
miş metodika tətbiq etmək (əgər bu metodika hipotetik fərziyyələrin ey-
niləşdirilməsini istisna edirsə) hüququna malik deyildir. Gelir ve xerclərin 
ilkin smetasını keçmiş dövrün maliyye hesabatı kimi tərtib etmek daha 
yaxşıdır. Smetada ən azı aşağıdakılar əksiııi tapmalıdır: 

a) əmtəə dövriyyəsi və ya məhsul (iş, xidmət) satışının həcmi; 
b) ümumi mənfəət; 
c) satışın maya dəyəri; 
ç) məqsədli ehtiyatlar və ayırmalar; 
d) gelir və xərclərin fövqəladə maddələri; 
e) cari əmeliyyatlardan monfəet; 
ə) vergiləri ve onlara bərabər tutulan tediyələri ödədikdən sonra qalan 

xalİs mənfəət; 
f) səhm hesabı ilə ümumi gəlir və mənfəət; 
g) maliyye vəziyyətinin köklü dəyişməsi; 
ğ) mühüm fərziyyələrin (ehtimallann) qısa təsviri; 
h) uçot siyasətinin mühüm aspektlərinin təsviri; 
l) məlum şəraitdə fərzİyyələrin əsaslandmldığı barədə sübut və ilkin 

smetanın hazırlandığı anda işlərin vəziyyəti; 
i) nəzərdə tutulan nəticələrin eldə ediləcəyi barodə qeyd. 
Auditorun iş sənədlərində belə bir fakt əks olunmalıdır ki, maliyyə 

proqnozlaşdınlması üzrə iş lazımi qaydada planlaşdınlmış və yoxlanmışdır. 
Onun yerinə yetirilməsinİn bütün zeruri prosedurlan həyata keçirilmişdir. 
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25.1. Təsərrüfatdaxili audit və onun müasir idarəetmə sistemində ro)u 

Daxiii audit - müstəqil nəzarətin təşkili forması olaraq özündə iqtisa-
di subyektlərin rəhbərləri və mülkiyyətçİləri üçün operativ informasiya 
sistemi yaratmaqia müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin nəticəsi 
olan mənfəətin maksimuma çatdırılması üçün apanlan operativ yoxlama-
ekspertiza formasıdn. Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin səmərəliliyinin yük-
səldilməsində təsərrüfatdaxiti auditin rolu xarici auditdən böyükdür. 

Müasir şəraitdə daxili audit xarici auditə nisbətən daha geniş imkan-
lara mahkdir. Xarici auditın tədqiqat obyekti ötən dövrə aid olmaqla keç-
mişdə baş vermiş təsorrüfat əməliyyatlannm iqtisadi göstəricilərinin hesa-
bat sənədlərində əksini tapan məlumatlara əsaslanır. Tosərrüfatdaxili audit 
isə cari proseslərin operativ yoxlatnasını həyata keçirməklə iqtisadi proses-
lərdə baş vermiş və verə bİləcək qeyri-səmərəli əməliyyatlann aradan qal-
dmlmasına şərait yaradır. Daxih audit, həmçinin müəssisənin gələcək fəaliy-
yətində mövcud ola biləcək çətinlikiəri qabaqcadan müəyyənləşdirməklə, 
idarəetmə qərarlannda lazımi dəyişikliklər etmək üçün səmərəli təkliflər 
hazırlayır. Xarici auditdən fərqli olaraq müəssisənin xüsusi işçi heyəti 
tərəfındən həyata keçirilən daxili auditin vəzifəsi müəssisənin tabeiiyində 
olan törəmə qurumlarda maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdmlması, xərc məs-
rəflərinin azaldılması, idarəetmə sisteminin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəl-
dilməsi, ehtiyat mənbələrinin aşkarianması və səfərbər edilməsi üçün tək-
liflər hazırlamasından ibarətdir. Daxili audit müəssisənin operativ iqtisadi 
göstəricilərini təhlil edir, gələcək inkişafmının istiqamətlərini müəyyən-
ləşdirir və rəhbərliyə səmerəli idarəetmə qərarlannı qəbul etmək üçün 
imkan yaradan deqiq, real vo operativ məlumatlar verir. Daxili audit müəs-
sisenin perspektiv inkişafının teminatçısı olmaqla biznes-planı, uçot siste-
mini, istehsalın quruluşunu və sair bu kimi hallann təsərrüfat-maliyyə fəaliy-
yetinin nəticəsi olan mənfəətə təsirİni təhlil etməklə iqtisadi prosesləri 
müeyyən olunmuş esas meqsəde nail olmağa istiqamətləndirir. Buna görə 
də daxili audit müəssisə rəhbərliyinin qarşıya qoyduğu məqsədə nail ol-
masında heç də az rol oynamır, 

Diger bir amili də nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, xarici audit bir çox 
hallarda ümumi yoxlamalarla məhdudlaşır. Xarici auditin həcmli təsərrü-
fatlarda daxili proseslərə tam daxil olmaq imkanı (vaxt və diger amillər 
baxımmdan) mehduddur. Ona görə də xarici audit əsas diqqəti maliyyə he-
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sabatlannın dəqiqliyinə, mühasibat hesabatiarımn düzgünlüyüne, təsnüfat-
maliyyə əmeliyyatlannı xarekterize edən sintetik göstericiler üzre iqtisadi 
semərəliliyin müeyyən edilmesinə, dövlet öhdəliklərinin yerine yetirilmesi 
səvİyyesine ve bu kimi vacib məselelerə yöneldir. Daxili audit ise müessİse-
nin operativ hesabat melumatlanm öyrənməkle menfeəti proqnozlaşdınr, 
satışı dəqiqləşdirir. yeni əsas vəsaitlerin istismara daxil edilməsi proqramı-
nın esaslı olmasmı araşdınr, smeta və xerc göstericilerini tehlil edir ve qiy-
mətləndirir, müəssisənin istehsal-tesərrüfat fealiyyetində sosial-iqtisadi in-
kişaf meylləri haqqında operativ məlumat verir və s. 

Daxili və xarici auditin fərqli xüsusiyytelərindən biri də onlann temi-
natı baxımından müxtəlifliyidir. Bildiyimiz kimi, xarici audit müessisenin 
uçot ve hesabat işlerinin vəziyyətini öyrənir, istehsal təserrüfat-maliyye 
fəaliyyətində yol verilmiş qanunsuzluqlan aşkar etmekle beraber, tabe ol-
duğu auditor fırmasına hesabat verir. Təsərrüfatdaxili audit isə tabeçilik ba-
xıtmndan xarici auditden ferqlenmeklə yalnız müessise rəhberinə tabedir. 
Buna gore də, onun iş fəaliyyətinin planı müessisenin, baş teşkilatın reh-
bərliyi tərəfındən tesdiq edilir. Teserrüfatdaxili audit yoxlamasının yekun 
arayışı yalnız müəssisenin rəhbərliyine təqdim olunur. Təserrüfatdaxili audit 
fealiyyətinin başlıca vəzifəsi müəssisənin baş teşkilatı terefindən verilən 
sərəncamlann, qərarlann yerinə yetirilməsi səviyyesini müəyyen etmək və 
onlann icrası haqqında müəssise rehbərliyine məlumat vermekdir. Ona gö-
rə de daxili auditin qarşısmda duran vəzifəler də bir qədər fərqlidir. Yəni, 
daxili audit müəssisedə qəbul olunmuş uçotun forma ve metodlannın eti-
barlılığını ve semerəliliyini qiymətləndirir. Daxilİ audit, həmçinin təsərrü-
fat əməlİyyatmın ilkin qeydiyyatınm düzgünlüyünü, hesabatlarda əks olun-
masını, hesabat sənədlərinin formalaşmasmı, müessisələrin, teşkilatlann 
malgöndərenlərle, alıcılarla, maliyyə orqanlan ve banklarla, sığorta şirket-
leri ilə hesablaşmalannm vəziyyətini öyrənir, müessisə rəhberliyinə maliy-
yə veziyyetınin tehlili və diaqnostikası haqqmda məlumat verir. Daxili 
audit yeri gəldikde müəssisenin idarəetme sisteminin səmərelİIiyinin 
yüksəldilmesi üçün müvafiq təkliflər hazırlayır ve onun tetbiqində iştirak 
edir. 

Qeyd olunan bu ve ya digər prinsipial meseleler daxili audit fəaliy-
yətini zəruriləşdirir. 

Hazırda daxili audit bir iqtisadi kateqoriya kİmİ iqtisadi idareetmə sis-
teminə daxil olmuşdur. Məlumdur ki, daxili auditin mahiyyəti ve məzmımu 
daha geniş şəkildə idarəetme ilə qarşılıqlı əlaqedə açda biler. İdarəetme 
dedikde, rehberliyin istehsalın səmereliliyinin yüksəldilməsi və mehsulun 
keyfiyyetinin yaxşılaşdınlması ilə menfəetin artınlması üçün təsərrüfat 
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proseslərinə təsiri və bunun əsasında müəssisənin əmək kollektİvİnin so-
sial-iqtisadi inkişafının təmin olunması başa düşülür. İdarəetmə xüsusən 
konkret vəziyyətlərin qarşıya qoyulmasına, optimal qərarlann qəbul olun-
masına, operativ tənzimləmənin, nəzarətin təşkilinə və alınmış neticələrin 
qiymətlenidirilmesinə yönelir. Bİldiyimiz kimi, idareetmənin elementləri 
müxtelif olmaqla onlar idarəetmədə birbaşa və dolayısı İlə iştirakına görə 
əsas və köməkçi elementlərə ayrılırlar. Əsas elementlərə planlaşdırma, 
uçot və nezaret aid edılir. Köməkçi elementləre isə iqtisadi təhlil, təşkil və 
tənzimlənmə aiddir. Auditin həyata keçirdiyi nəzarət funksiyası idarəetmə-
nin əsas elementlərindəndir. Buna görə də, audİtin idarəetme funksiyasmın 
əsas mahiyyəti onun nəzarət və yoxlama ilə bağlı fəaliyyətində açıla bilər. 
Müasir şəraitdə ehni-texniki tərəqqinin inkşafı, müəssisələr arasında əla-
qələrin artması, onların bilavasitə fealiyyətinə təsir göstərən amillərin ço-
xalması ilə audit müstəqil ekspert və yoxlayıcı keyfıyyətinə malik olur. 0 
həm də, müəssisənin təsərrüfat proseslərinə tesir edir və idarəetmənin baş-
İıca prinsiplərindən biri olan əks əlaqənin tezahür forması kimi çıxış edir. 
Audit idarəetmə aparatının bütün tedbirtərinin səmərəliliyindən xəbər 
verir, Auditin idareetmə funksiyasına üç mövqeden yanaşmaq olar. Bunlar 
aşağıdakılardır: 

- auditin sərbəst idareetmə fiınksiyası; 
- auditin idarəetmə prosesində elaqəli funksiyası; 
- auditin idarəetmə sistemində mövqeyi və idarəetmə elementləri İIə 

qarşıhqlı münasibətdə idarəetmə funksiyası. 
Təsərrüfatdaxili audit müessisenın təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətini müs-

təqil tədqiq edir, onun (müəssisənin) maliyyə-hesabat sənedlərini yoxlayır 
və idarəetmə sistemini bütövlükdə öyronir. Auditor audit fəaliyyətinin nə-
ticələrinə əsasən müəssisenin təsemifat-maliyyə fealiyyətinə təsir edən 
xarici və daxili amiliəri aşkar edir, onların qiymətlənidirilməsi üçün proq-
ram hazırlayır. Həmçinin müəssisənin daxili nəzarət sistemini qiymətlən-
dirməklə təsərrüfat əməliyyatlarmda baş verən mənfı və müsbət kənarlaş-
malan dərindən təhlil edir. Audit lazım gəldikdə müvafiq qaydada hazır-
lanmış tədbirlər vasitəsilə prosesləri rəhbərliyin təyin etdiyi məqsədə nail 
olmaq istiqamətinə yöneltməyə tesir gösterİr. Bu deyilənlərden göründüyü 
kimi, daxili audit müəssisənin təsərrüfat-maliyyə əmeliyyatlannda maraqlı 
olan terəfe (sahibkara, mülkiyyətçiyə, menecerə) səmərəli idarəetmə qə-
rarlan verməyə şerait yaradan real məlumat təqdim etməklə, verilən qe-
rarların, sərencamlarm yerinə yetiıilməsi barədə əlaqə yaradır ve birbaşa 
idarəetmə funksiyasmdan çıxış edir. 
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Daxili auditin idarəetme funfcsiyasının başlıca xüsusiyyəti onun idare-
etmenin bütün elementleri ile qarşılıqlı elaqədə olmaqla idareetmenin 
ümumi proseslərində mütemadi ıştirak etməsidir. Müasir şeraitde həm 
dövlet, hem də qeyri-dövlet təsərrüfat bölmelərinde istehsal teləb və təklif 
əsasında qurulur. Bu isə bazar iqtisadiyyatına xas olan rəqabet şeraitində 
planlaşdırmadan istifadəye, müəssisənin özünə en yaxşı alternativ seçmə-
sinə zərurət yaradır. Planlaşdırma əsas idarəetmə elementi olmaqla xüsusi 
mülkiyyətin formalaşmasmda və milh iqtisadiyyatm inkişafmda mühüm rol oy-
nayır. 

Müasir şəraitde hər bir müessisə və təşkilat perspektıv inkişaf proq-
ramı ilə yanaşı, mövcud iqtisadi imkanlan və iqtisadi mühiti nezere alaraq 
dinamik planlar tərtib edir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitinde istehsala tesir 
edən amillər durmadan artır və daha mürəkkəb xarakter daşıyır, Ona görə 
də dinamik planlaşdırmanı həyata keçirmək üçün rəhbərliyə mövcud və-
ziyyət haqqında operativ melumat verilmelidir. Çünki, hər zaman bu plan-
da düzelişlər mümkündür, yeni aşkarlanmış ehtiyat mənbələri nezəre alma 
biler. Düzdür, planlaşdırma üçün əsas mənbe uçot məlumatlandır. Lakin, 
elə məlumatlar da vardır ki, onlar heç bir uçotda öz əksini tapmır (gündəlik 
iş normalanmn yerine yetirilmesi seviyyesi, növbəh iş sisteminin təşkili və s). 
Bele melumatlann elde olunmasında daxili auditin rolu böyükdür. Buradan 
aydın olduğu kimi, daxili audit ve planlaşdırma idarəetmə elementleri oldu-
ğu üçün onlarrn hər İkisi müəyyen idareetme funksiyalanmn yerine yetiril-
məsində birleşir ve biri-birini tamamlayır. Onlan biri-birindən fərqlendi-
rən cəhət idareetme prosesinde qarşılannda duran vezifelərin və funksiya-
lann müxtəlifliyidir. 

Iqtisadi idareətmə elementlərindən biri olan mühasibat uçotunun mə-
lumatlannın tərkibi statistik, operativ və mühasibat uçotundan ibarətdir. Bu 
uçot növləri idareetmədə mühüm ehemİyyət kesb edir. Uçot təsərrüfat sub-
yektinin fəaliyyətini tam, ardıcıl və sənədlə müşahide etmək, ölçmek, nə-
zarət etmək, qeyde (uçota) almaq ve sair zeruri prosesləri yerine yetirmek-
le elmi esaslandınlmış idarəetmə sistemini ifadə edir. Uçot vasitesilə təsər-
rüfatın mövcud olan müxtəlif maddi qiymətlileri və pul vəsaitlərinin miq-
dan, başqa təşkilatlarla hesablaşmalann veziyyəti haqqında melumatlar, 
tədarük edilmiş materiallann, məhsullann, istehsahn, satışın hecmİni, maya 
deyerini müəyyen etməkle, teserrüfat fəaliyyetinin maliyye nəticesi olan 
mənfeət və zereri aşkara çıxarmaq olur. Bu da bilavasitə nəzarət fijnksiyasmı 
həyata keçirmeyə imkan verir. Deyilenlerdən belə nətice çıxarmaq olar ki, 
uçot müəssisənin bütün fealiyyetini tam, ardıcıl, senədli və qarşılıqlı ela-
qədə əks etdirməkle onun üzerinde müntezəm nəzarəti teşkil edir. Uçotun 
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bu fiınksİyası təserrüfatdaxili nezaret sisteminin quruimasında mühüm rol 
oynayır. Bma göre de, bir çox hallarda uçotu teserrüfatdaxili nezaretin qa-
ranü (teminatçxsı) hesab edirler. Lakin uçot bütöviükde nezaret funksiyası-
nı, xüsusile daxli audit nəzaretini evəz ede bilməz. Dixili audit baş vermiş 
iqtisadi prosesiəri uçot məlumatlan əsasında yoxlayaraq onlann reallığmı 
müəyyənləşdirir. Kənarlaşmalan və nöqsanlan aşkar etməklə onlann ara-
dan qaldınlması üçün kompleks tedbirler hazırlayır. Bu zaman təsərrüfat-
daxili audit müstəqil surətdə ve ya uçot vasitəsile idarəetməyə təsir göste-
rir. Göründüyü kimi, teserrüfatdaxili auditiə uçot arasında qarşılıqh əlaqə 
oniann her ikisinin idarəetme elementi olmasında özünü göstərir. 

İqtisadi tehlil birbaşa idareetmə prosesində İştirak etmesə də, bir çox 
hallarda onu esas idarəetme elementlərinə daxil edirler. İqtisadi idarəetmə 
elementlərinə daxil olan iqtisadi təhlil tekce qerar və göstərişlərin, plan 
tapşınqlannın, norma ve normativlərin hazırlanması ilə kifayetlənmir. Eyni 
zamanda oniann həyata keçirilməsine nezarət edir. Biznes-plan tapşınqlan, 
qerar və serencamlann həyata keçirilmesi prosesində oian nöqsan və çatış-
mamazlıqlar, normal iş şəraitinden kənarlaşmalar, habelə bunlann aradan 
qatdınlması yoliarı iqtisadi təhlil apanlmaqla müəyyən edilir. Müasir şə-
raitdə elmi-texniki təreqqinın inkişafi, müəssisələr arasında elaqələrin art-
ması, onlann fealiyyətine təsir edən amillerin çoxahnası idarəetməde iqti-
sadi təhlilin zəruriliyini bir daha arttrır. İqtisadi təhlil qebul edilən qərarla-
rın əsasını təşkü edir, daha deqiq desək, iqtisadi təhlii imkan verir ki, qəbul 
olunmuş qərarlarda səhvə yol verilməsin. Həmçinin, iqtisadi təhUl plan 
göstəricilərinin düzgünlüyünü, onlann real xarakter daşımasmı temin etmə-
yə imkan verir. İqtisadi təhlil vasitəsi ilə biz müəssisenin (təşkilatm) öten 
təserrüfat ilinde istehsal-maliyye fealiyyetinin nəticələrini kompieks qiy-
mətləndirməkle teserrüfatda baş vermiş disproporsiyalan aşkar etməklə, 
onlann aradan qaldırma yollannı müəyyən edə bilərik. Nəhayet, iqtisadi 
təhlil vasitəsilə təsənüfat-maliyye fəaliyyetini operativ müşahidə etməkle 
müvafiq proqnozlar vermek mümkündür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi təhlil iqtisadi prosesler, təserrüfat-
maliyye eməliyyatlannı öyrendikcə, təhlil etdikce istifadə edilməmiş ehti-
yat mənbelərini aşkar edir ki, bu da qəbul edilecek idarəetme qərarlannın 
optimallığına teminat verir. İqtisadi təhlil idarəetmə elementi kimi digər 
idarəetmə elementləri ilə - uçot, planlaşdırma və xüsusilə nezarətlə üzvi 
suretdə bağhdır. Mehz iqtisadi tehlil nezaret və yoxlama işlerində iştirak 
etmeklə özünün idarəetmə funksiyasını daha qabanq və praktiki olaraq 
büruzə verir. 
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25.2. Təsərrüfatdaxili auditin təşklli xüsusiyyətləri 

Bazar iqtisadiyyaü münasibətlərinə keçid, mülkiyyətin yeni formala-
nnm meydana gəlməsi, idarəetmə fimksiyalannm dəyişməsi və bu funksi-
yalann ali icraedici orqanlardan (nazirlik və baş İdarələrdən) aşağı idarə-
edici orqanlara (müəssisə və təşkilatlara) verilməsi ilə təsərrüfatdaxili nə-
zarət bir idarəetmə elementi kimi öz təsdiqini tapır. Müəssisə və təşkilat 
rəhbərlərı digər idarəetmə elementləri ilə yanaşı təsərrüfatdaxili audit vasi-
təsi ilə verilən sərəncamların, əmrlərin, qərarlann şöbələrdə, sexlərdə, 
bölmələrdə yerinə yetirilməsinə dair məlumatlar almaqla yanaşı, onlann 
icrasına nəzarət edirlər. Təsərrüfatdaxili audit yeni idarəetmə sistemində 
daha böyük məna kəsb edir. O, bilavasitə nəzarət funksiyası ilə yanaşı me-
necment funksiyasının bir hissəsini özündə əks etdirir. Belə ki, müəssisə-
nin təsərrüfat-maliyyə prosesində baş vermiş hallan operativ qaydada təhlil 
etməklə mövcud vəziyyəti qiymətləndirir və müvafıq təkliflər hazırlayır. 
Təsərrüfatdaxili audit istehsal-maliyyə fəaliyyətini operativ təhlil etməklə 
müəssısənin perspektiv maliyyə proqnozlarmı da hazırlamaq imkamna ma-
likdir. Təsərrüfatdaxili auditin zəruriliyi bir də onunla izah edilir ki, bazar 
iqtisadiyyatı münasibətlərində geniş fəaliyyət şəbəkəsinə malik olan iri 
koorporasiyalar, səhmdar cəmiyyətlər bir çox törəmə və yardımçı müəssi-
sələrə malik ola bilər. Koorporasİyamn və səhmdar cəmiyyətlərin tabeçili-
yində olan törəmə müəssisələrin səmərəli fəaliyyəti haqqında mütəmadi, 
etibarh məlumat əldə etmək və yeri gəldikdə müsbət istiqamətdə onlann 
işini tənzimləmək üçüıı təsərrüfatdaxili auditin xidmətindən geniş istfade 
edilir. İnkişaf etmiş ölkəlerin təserrüfatdaxili audit institutlannın təcrübəsi 
göstərir ki, bu sahədə xüsusi yanaşmaya ehtiyac duyulur. Belə ki, həmin 
ölkələrin iri koorporasiyalan, səhmdar cəmiyyətləri, müxtəlif istiqamətli 
firma və şirkətləri nəinki öz ölkələrində çoxsaylı törəmə müəssisələrə 
malikdirler, onlann həmçinin xarici ölkələrdə də müvafiq filiallan, törəmə 
müəssisəleri, nümayəndəlikləri vardır. Belə çoxşaxəli fealiyyət və xidmət 
sahələrində təsərrüfatdaxili audit peşekar xidmət növü ilə yanaşı təsər-
rüfat-maliyyə proseslərinə nəzarət funksiyasını da icra edir. Ona görə də 
xarici auditden ferqli olaraq təsərrüfatdaxili auditin bir sıra spesifık xüsu-
siyyetləri mövcuddur. Bu spesifik xüsusiyyətlər əsas etiban ilə onlann 
struktur və təşkilati formasında, planlaşdınlmasında, təşkili mexanizmle-
rində, tətbiqi metodikasında və yekun sənədlərində daha qabanq əks olu-
nur. Bele ki, teşkilati və tabeçilik formasından asılı olaraq tesərrüfatdaxili 
audit təftiş komissiyası, daxili audit şöbəsı, nəzarət qrupu və ya rəhbərlik 
yanında mütəxəssis audit kimi fəaliyyet göstərə bilər, Bir qayda olaraq 
məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, səhmdar cəmiyyətlər, iki ve daha çox 
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təsİsçidən ibarət olan müştərək müəssisələr təsərrüfatdaxili auditin təftiş 
komissiyası formasradan istifadə edirlər. Çünki, auditin bu formasında bir 
sıra spesifik əlamətlər mövcuddur. Əlbəttə təsisçilər arasmda neytral xid-
mət növünün (auditin) olması vacibdir. Müştərək müəssisələr tam sahibkar 
hüquqıma malik olmadığı üçün tərəflər arasında maliyyə əməliyyatlanmn 
tam şəffaf olmasım təmin etməkdə təftiş komissiyası bir sıra müstəqil səla-
hiyyətlərə malik olmalıdır. Yəni təftiş komissiyası təsərrüfatdaxili auditin 
digər formalanndan fərqti olaraq baş təşkilatın maliyyə əməliyyatlanna nə-
zarət etmək üçün səhmdar cəmiyyətin tabeçiliyində olan törəmə və yar-
dımçı müəssisəlerdə müstəqil olaraq audit yoxlama-ekspertiza işlərinin 
aparılmasını pianlaşdıra bilər. Müştərək müəssisə və səhmdar cəmiyyətlər-
də auditin formalanndan bİri olan teftiş komissiyası yalnız onlann ali idarə-
edici orqanı olan şura, idarə heyeti, ali məclis və sair qarşısında hesabat 
verir. Eyni zamanda təftiş komıssiyası tabeçilik baxımından müstəqildir və 
o yalnız həmin qurumlann ali idareedici orqanın qarşısmda cavabdehdir. 
Təftiş komissiyası öz işini planlaşdıran zaman obyelaiv mövqedən çıxış et-
məli və səhmdar cemiyyetlerin, müştərek müəssiselərin təsisçilərinin hər 
hansı birinin maraq dairesində olmamalıdır. 

Auditin bu formasından fərqli olaraq təsisçİsi bir hüquqi, yaxud fiziki 
şəxsdən ibarət olan ve geniş həcmli təsərrüfat-maliyye eməIİyyatlanna mahk 
olan iri koorporasiyalar, tabeçiliyində olan törəmə ve yardımçı mües-
sisələrin audit xidmetini icra etmek üçün baş idarənin tərkibində daxili 
audit şöbəsi və yaxud nəzaret qrupu yarada biler. Auditin bu formasınm 
fərqii xüsusiyyeti ondan ibarətdir ki, her şeyden öncə baş idarənin nəzdin-
də yaradılan daxili audit şöbesi və ya nəzarət qrupunun fiınksiyalan təftiş 
komissiyalannın funksiyalarradan məhduddur. Bele ki, admdan göründüyü 
kimi daxili audit şöbəsi bir şöbə olaraq fəaliyyət göstərir və baş idarenin 
idarəetmə funksiyası üzrə bir sruktur bolmedir. Tabeçilik baxımından daxi-
li audit şöbəsi təsisçiye ve yaxud tesisiçinın təyin etdiyi idareedici baş 
direktora tabedir. Burada təsərrüfatdaxili audit nəzarət funksiyalanndan 
çox, idarəetmə funksiyalannı yerine yetirir, yəni baş idarənin tabeçiliyində 
olan törəmə müəssisələr və yardımçı təsərrüfatlann tnaliyyə fəalİyyətinin 
auditini aparmaqla hemin bölmələrdə baş idarənin qəbul etdiyi qerar ve 
sərəncamlann yerinə yetirilmesi səviyyəsini qiymetləndirir. Eyni zamanda 
audit şöbəsinin funksiyası törəmə müəssisələrdə təsərrüfat-maliyye emə-
liyyatlannın apanlması, uçota alınması üzərində nəzarət etmək, bütövlükdə 
bu müəssisələrra və yardımçı təsərrüfatlann təserrüfat-maliyyə fəaliy-
yətinin semerelüiyi haqqında baş idarəyə operativ məlumatlar vennəkdən 
ibaretdir. Teserrüfatdaxili auditin bu formasının, yəni daxili audit şöbəsi ve 
ya nəzaret qrupımun audit işlərinin planlaşdınlmasmda da müeyyən fərqli 
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xüsusiyyətləri vardır. Təftiş komissiyası audit yoxlama-ekspertiza iştərinin 
planlaşdmlmasında ne qədər müstəqil idisə, audit şöbəsi və nəzarət qrupu 
audit yoxlama-ekspertiza işlərinin planlaşdmlmasında bir o qəder məhdud 
selahiyyətlərə malikdir. Bir qayda olaraq iri müəssiselerin terlribində fəaliyyət 
gÖsteren daxili audit şöbəsi və yaxud nəzaret qrupu yoxlama-ekspertiza 
ışlerini planlaşdıran zaman onu müəssisənin rəhbərliyi ile razılaşdırmah, 
yeri gəldikdə isə Öz işini müessİsenin fəaliyyət marağına və yaxud sahib-
kann mənafeyinə ııyğun qurmalıdır. Böyük həcmdə təserrüat subyektlərinə 
malik olmayan müəssiseler audit qrupu saxlama imkanları mehdud olan 
yerlərdə həmin funksiyalann İcrası üçün bir nəfərdon ibaret auditor, nəza-
rətçi, analitİk, mütəxəssis və yaxud təftişçi saxlaya bilər. Auditin bu forma-
sının fərqli xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, həmin funksiyalan yerinə 
yetirən şəxs hüquqi status baxımından şöbə strukturuna malik deyil, lakin 
qeyd etdiyimiz kimi audit şöbələrinin nəzarət qruplarmın bütün funksiyala-
rını icra edir. Təsərrüfatdaxili auditin bu formalannın struktur fealiyyətinin 
nizamlanması üçün qəbul edilən normativ senedlər xarici auditin normativ 
sonədlərinden fərqlidir. Belə ki, xarici audit fəaliyyətinin tənzimlenməsin-
də audit standartlan esas götürülürse, daxili audit fealiyyətinin tənzimlən-
məsində şöbə və təftiş komissiyalanmn esasnamələri, onlann hazırladıqla-
n audit standartlan, auditin keçirilməsinə dair təlimatlar, tövsiyelər esas 
gÖtürülür. 

Qeyd etmek lazımdır ki, təsərrüfatdaxili audit fəaliyyetini tənzimlə-
yen bu sənədlərin özünde də spesifık xüsusiyyətler vardır. Daha doğrusu, 
səhmdar cəmiyyətlərin, müştərək müəssiselərin audit xidmətini icra edən 
teftiş komissiyalannın esasnamələri onlann ali icraedici orqanlan olan ida-
re heyətində, şuralarda, ali məclislərdə və sair bu kimi idarəetmə orqan-
lannda təsdiq edildiyi halda, təsisçi bir nəfərdən ibaret olan iri kooıpora-
siyalar, şirkətlər və firmalann tərkibində fəaliyyət göstəren daxili audit şö-
bələri, nezarət qruplannın fəaliyyətini tenzimləyən əsasnameler, müssise-
nin rəhbəri tərefindən təsdiq edilir. Auditin bu formalannın yoxlama raeto-
dikasının tətbiqində də fərqli xüsusiyyətlər mövcuddur. Yəni ayn-ayrı tə-
serrüfat əməliyyatlannı tenzimləyen daxili audit standartlan hazırlanan za-
roan bu və ya digər təsərrüfat əmoliyyatlannın yoxlanmasmda, qiymetlen-
dirilmesindo seçilən metodika ve auditorun mövqeyi fərqli ola bilər. Bütün 
hallarda daxili audit xidmetini icra eden şöbələr, təftiş komissiyası, nəzarət 
qrupu mezmunca fərqli olsa da, formaca eyni olan bir sıra sənədlərə, o 
cümlədən təqvim iş plam, daxili audit standartlan, audit yoxlamasına dair 
proqram-tezi slər, tematik yoxlamalar üzrə iş planı, müvafıq yoxlamalar 
üçün metodik təlimatlar və sair bu kimi normativ sənədlərə malik olmalı-
dırlar. Təsərrüfatdaxili auditin təşkilinde mövcud spesifık xüsusiyyətlerle 



XXV FƏSİI. .T O S O RK Ü FAT D AX T L-I AUDIT VƏ ONUN 
METODOLOJI ASPEKTLƏRI 

437 

yanaşı, onun aparılması və yoxlama-ekspertiza işlərində tətbiq edilən me-
todikada, auditorun yekun sənədlərində də kifayət qədər spesifık xüsusiy-
yətlər vardır. Belə ki, əgər təftiş komissiyası formasında daxili auditin 
keçirilməsinə xüsusi hazırlıq, yəni yoxlama briqadasının formalaşması, bu 
briqada daxilində vəzifə və öhdəlÜclərin bölüşdürühııəsi, onların sahələr 
üzrə mütəxəssis kimi ixtisaslaşması vacibdirsə, təsərrüfatdaxili auditin di-
gər formalannda (nəzarət qrupu, şöbə, müstəqil auditor) bu funksiyalan bir 
və ya iki mütəxəssis-auditor icra edir. Təsərrüfatdaxıli auditin apanlmasına 
dair proqram-tezisin tərtib olunmasında da fərqli xüsusiyyətlər mövcuddur. 
Daha doğrusu, yoxlama briqadası üçün tərtib olunan proqramda auditin 
keçirilməsinə dair suallar ayn-ayn mütəxəssislər üçün müxtəlif olduğu 
halda, bu proqram-tezis daxili audit şöbəsində və ya nəzarət qrupu üçün 
eyni standart formada hazırlanır. Auditin iş sənədi oian digər bir məsələdə 
də forqli xüsusiyyətiər mövcuddur. Təsərrüfatdaxili auditin şöbə və nəza-
rət qruplan üçün hazırlanan audit standartlan onlann tabe olduğu baş təşki-
latm rəhbərliyi tərəfınden təsdiq edildiyi halda, təftiş komissiyası forma-
sında göstərilən daxili audit xidmətində bu işçi sənədi ümumi prinsiplərə 
əsasən təftiş komissiyasmın özü tərəfındən tərtib və təsdiq olunur. Təsər-
rüfat-maliyyə əməliyyatlannın yoxlanmasında prosedur qaydalarda, tərtib 
edilən metodika və üsullarda da xarici audit, təsəmifatdaxili audit və onun 
formalan arasında fərqli xüsusiyyətlər mövcuddur, Belə ki, xarici audit da-
ha geniş məfhuma malik olmaqla təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlannın ümu-
mi yekun sənədlərinə, maliyyə hesabatlanna əsasən yoxlama-ekspertiza 
işləri apanr. Daxili audit isə cari təsərrüfat əməliyyatlanna əsaslanır. Belə 
şəraitdə yoxlama-ekspertiza işlərində tətbiq edilən metodika da fərqli ol-
malıdır. Cari təsərrüfat əməliyyatlannın yoxlanmasında adətən operativ 
təhlilin forma və üsullanndan istifadə edildiyi halda, xarici auditin yoxla-
ma-ekspertiza işlərində maliyyə təhlilinin metod və üsullanndan daha ge-
niş istifadə edilir. Təserriifatdaxili auditin yekunlaşdınlması və senədləşdi-
rilməsinde də xarici auditə nisbəten fərqli yanaşmalar mövcuddur. Təsər-
rüfatdaxili auditin yekun sənədləri arayış, məlumat, proqnoz ve təklif xa-
rakterli məzmundan ibarət olan nəticə sənədləridir. Halbuki xarici auditin 
yekun senedləri tesərrüfat-maliyyə əməliyyatımn yoxlama-ekspretizasına 
dair xüsusi rəy-arayış və ya akt ola biler. Bu sənədlerin məzmunlannda 
fərqli xüsusiyyetlər ondan ibarətdir ki, təsərrüfatdaxili audit əksər hallarda 
tematik yoxlama xarakteri daşımaqla rehberliyi operativ məlumatlandırmaq 
məqsədi güdür. Xarici audit isə cari təsərrüfat ilində təsərrüfat-maliyyə 
fəaliyyətində yol verilmiş qanun pozuntulannı, kenarlaşmalan və maliyyə 
hesabatianmn reallığını təsdiq edir ve qiymətləndirir. 
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25.3. Təsərrüfat əməliyyatlarımn operativ təhlili və audit 
qiymətləııdirilməsinin metodikası 

Hazırki şəraitdə təserrüfatdaxili auditin qarşısmda duran məsələlərin 
helli üçün təsərrüfatdaxili auditin metodologiyasının durmadan təkmilləş-
dirilməsi və müasir teləblər səviyyəsində qurulması vacibdir. Təsərrüfat-
daxili audit metodologiyası dedikdə, burada tətbiq olunan metodlar sistemi, 
yoxlama prosedur qaydaları,;mexanizraler və üsullaraı mecmusu, onların 
ümumi ve nezeri mənası başa düşüiür. Məlumdur ki, audit yoxlama-eks-
pertiza işlərində geniş ve zəngin formada metodlar sistemindən, üsullann-
dan, texniki vasitələrdən istifadə olunur. Lakin audit fəaliyyətinde fərqli 
olan təsərrüfatdaxili audit yoxlama-ekspertiza işlərində ənənəvi metodlar 
sistemi ilə yanaşı spesiftk üsullardan və yoxlama prosedur qaydalanndan 
da istifadə edilməsi vacibdir. Bu vasitelərdən biri də operativ təhlil və onun 
imkanlanndan istifadə edilməsidir. 

Bazar iqtisadiyyatı şeraitində təsərrüfatlann özünümaliyyələşdirmə 
prosesinin inkişafi, onun miqyasının bölmə, briqada, ayn-ayn iş yerlərine 
qədər genişlənraəsi, müəssisəlerdə iqtisadi fealiyyətin təkmilləşdirilmə-
sində və istehsalın iqtisadi səməresinin yüksəldilməsində operativ iqtisadi 
tehhlin rolu və əhəmiyyətini daha da artırır. Belə ki, müasir şeraitdə müəs-
sisə daxilində olan ayn-ayn bölmələr artıq daxili hesablaşmalara malikdir. 
Hemin bölmələrin rəhbərleri və kollektivləri istehsal prosesində yol veri-
lən nöqsanlann, çatışmamazlıqlann vaxtında aradan qaldmlmasında ma-
raqlıdırlar. Digər tərəfdən, operativ tehlil daimi olaraq çatışmamazhqlan 
aradan qaldırmaq, işin nəticələrini vaxtında ve düzgün qiymetləndirməyə 
imkan verdiyi üçirn daxili kommersiya hesabının möhkəraləndirilməsine 
İmkan yaradır. Buna göre de operativ təhlil müəssisədaxili bölmələrdo da-
ha yüksək səmərə verir. Təhlilin bu növünün əsas vəzifəsi ıstehsal prose-
sində gün erzində vo növbə əızində məhsul buraxılışı və onun yola salın-
ması üzrə tapşınqlann yerinə yetirilməsinə təsir edən amillərin aşkara çı-
xarılması, bu tapşınqlann yerinə yetirilməsində baş verən nöqsanlann ara-
dan qaldmlması üzərində operativ nəzareti təmin etməkdən ibarətdir. Bu-
nunla yanaşı operativ iqtisadi təhlil qarşısında aşağıdakı vəzifələr durur: 

- müəssise və onun bölmələrində gün, həftə və on gundən çox olma-
yan müddətlərde kəmiyyət göstericiləri üzrə ilkin tapşınqlan müəy-
yən etmək; 
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- ayn-ayn gösrəricilər üzrə plandan kənarlaşmalan, onlara təsir edən 
amilləri, onlann təsir dərəcəsini müəyyən etmək və qiymetlendirmək; 

- kənarlaşmalann konkret səbəblərini, işdə buraxılan nöqsan ve çatış-
mamazlıqlan, bilavasite təqsirkar olan şexsləri müəyyən etmək; 

- istehsal prosesinə menfı tesir göstərən amilləri aradan qaldırmaq, 
yeni təcili tədbirlər proqramı hazırlamaq ve onun həyata keçirilmesi 
yollannı göstərmək, qabaqcıl iş təcrübelərini geniş yaymaq; 

- ayn-ayn təsərrüfat bölmələrinin qısa myddətdə yerinə yetirdiyi işlə-
ri yekunlaşdırmaqla, qabaqcıl və yaxud geride qalan istehsal sahələ-
rini müəyyən etmək; 

- müessisənin (təşkilatın) gündelik və ya daimi kommersiya fəaliyyə-
tinin vəziyyetini öyrenmek, qiymətləndİrmək və s. 

Müasir şəraitde müəssisəlerin bazar İqtisadiyyatma xas olan reqabət-
lə fəaliyyət gostərdiyi bir dövrdə təsərrüfat əməliyyatlannın operativ təhli-
li və audit qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiyyet kesb edir. Elmi-texniki 
tərəqqi nəticəsində təserrüfat fealiyyətinə təsir göstərən amillərin sayının 
durmadan artması, məhsul istehsalınm hem kemiyyet və həm də keyfıyyət 
baxımından mürekkebləşməsi istehsal prosesinə operativ nəzarət etmək 
zərurətini yaradır. Diger terefdən, idarəetmenin səmərəli həyata keçiril-
məsi üçün bilavasitə operativ informasiyalann əldə edilməsi və idare olu-
nan obyektin tam xarekterizə edilməsi teləb olunur. Operativ informasiyanı 
isə yalnız operativ təhlil vasitəsilə əldə etmek olar. 

Müəssisənin təsərrüfat-maliyye fealiyyetinin nəticəsi olan menfeəte 
birbaşa tesır edən amillərdən biri məhsul istehsalının həcmidir. İster inzİ-
bati idarəetmədə, istərsə de bazar münasibətləri şeraitinde mehsul istehsa-
lınm həcmi müxtəlif səbəblərden dəyişir. Məhsul istehsalı nadir hallarda 
plan, yaxud keçən günün göstəricilərinə uyğun gəlir. Bu o deməkdir ki, 
mehsul istehsalına bir çox amillər təsir gösterir. Buna göre də auditor, ope-
rativ təhlili əsasen günün yekunlan üzrə aparmaqla məhsul istehsalına təsir 
göstərən menfi amilləri teyin etməli, onlann təkrar olunmaması üçün ope-
rativ tədbirlər hazırlamalı və həyata keçirmelidir. 

Təcrübədən melum olduğu kimi, məhsul istehsalı üç əsas amildən 
asılıdır. Bunlar işçi qüwəsi, xammal-material və əsas istehsal fondlanndan 
ibaretdir. Bu resurslann mövcudluğu ve onlann arasmda optimal əlaqə əsas 
şərtdir. Auditor operativ təhlildən istifadə edən zaman bu təhlilin informa-
siya bazasımn vacib amillerini diqqet merkəzində saxlamalıdır. Məsələn, 
müessisədə əsas vəsaitlerin məsuliyyət mərkəzləri üzrə uçota alınması bir 
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sıra neqativ hallann aradan qaldınlmasma səbeb olur. Auditor əsas vesait-
Iərin məsuliyyət merkəzleri üzre uçota alınan müəssisələri enenevi uçot 
aparan digər müəssiselerlə müqayise etməli və esas vesaitlerin istisman 
üzrə xərcləri qiymetləndirməlidir. Bazar iqtisadiyyatı münasibetleri şə-
raitində hər bir təsərrüfat əmeliyyatlan operativ təhlil olunmalı və onun 
neticeləri daxili audit fealiyyətində istifadə edilməlidir. Bunlan dərk et-
mək ve baş vermiş təsərrüfat əmoliyyatlannın nəticələrinə duzgün qiymet 
vermək, ümumiyyətlə operativ təhlilin apanlması, onun nəticələrinin daxili 
auditdə istifadə edilməsi üçün yüksək ixtisaslı mütəxessisin olması da va-
cibdir. Deyilənlərə yekun vurmaqla qeyd etmek lazımdu ki, gündəlik məh-
sul istehsalına tesir göstərən amilleri ilk növbəde resurslar arasında optimal 
əlaqə yaratmaq ıstiqamətində-qiymətləndirmək lazımdır. 

İstehsal müəssisələrinde və bölməlerində əməyin istifade edilməsi 
ve onun səmereliliyini xarekterizə edən əsas göstəricilərdən biri də əmək 
məhsuldarlığıdır. Əmək mehsuldarlığı işçilərin faydalı fealiyyəti, texnika-
nın istehsala tətbiqi, qabaqcıl təcrübədən istifade edilmesi barədə təsewür 
varadır. Əmək məhsuldarhğımn yüksəldilməsi mikro amillərdən başlayır. 
Bu amillerin ekser hİssəsi öz əksini nə hesabat, nə də uçot sənədlərində 
tapa bilmir. Halbuki, bu amillor emek məhsuldarlığının optimalaşdınlma-
sında mühüm ehəmiyyətə malikdir. Buna görə də emek məhsuldarhğmın 
operativ təhlilində canlı müşahidəlerden, xronometrajdan istifadə edil-
məlidir. Operativ tehlil vasitəsile gün ərzində istehsal olunmuş məhsulun 
miqdanna tesir göstərən amilləri müəyyen etmək mümkündür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin təsərriifat fəaliyyətinin nəticəsi 
olan mənfəetə təsir edən amillərdən biri de əsas istehsal fondlandır, 
Iqtisadi resurslann tərkib hissəsi olan əsas istehsal fondlan və onlann möv-
cud gücünden lazımmca istifadə olunması hemişe diqqet mərkəzində 
olmalıdır. Çünki, az məsrəflo telebata uyğun məhsul istehsalının artırılma-
sınm intensiv iqtisadi yollarınlan biri mövcud esas istehsal fondlanndan, 
texniki vasitələrdən, texnoloji qurğulardan seməreli istifadə edilməsidir. 
İstehsal fondlarmdan seməreli istifadə olunması, həmçinin istehsalın geniş-
ləndirilməsi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, texnoloji qurğulann 
müasir tələblere cavab verməsi iqtisadi semərəlilik göstəricilərini xarekte-
rizə edən amillərdir. İnkişaf etmiş ölkəlerin təcrübəsi göstərir ki, avadan-
lıqlar, istehsal qurğuları, maksimum yükləndikde və onlann gücündən tam 
istifadə edildikdə böyük iqtisadi səmərə əlde etmək mümkündür. Əks 
halda bu avadanlıqlar, texniki qurğular boş dayanaraq böyük itkilerə sebəb 
ola biler. Müəssisələrdə əmək və maliyyə ehtiyatlanna qenaət etmək əsas 
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və dövriyyə fondlanııdan səmərəli istifadə edilməsi İlə birbaşa əlaqədar-
dır. Əsas və dövriyye fondianndan istifadenin daha da yaxşılaşdınlması 
son nəticədə buraxıian məhsulun keyfiyyətinin yükseldilməsinə, onun ma-
ya dəyərinin aşağı salmmasma} ehtiyat mənbələrinin istehsal prosesinə cəlb 
olunmasına şərait yaradır. Yuxanda deyilənlərden belə qenaəte gəlmək 
olar kı, bazar iqtisadiyyatı münasibetleri şeraitində əsas istehsal fondlannın 
operativ təhlİIi günün tələblerindən irəli gəlir. 

Əsas istehsai fondlanndan səməreli istifadə etmək, hər şeydən əwəl 
əlavə kapital qoymadan məhsul İstehsalmı artırmaq deməkdir. Təhlildə is-
tehsal fondlanndan istifadəni xarakterizə eden əsas göstəriciler fondverimi 
və fondtutumu göstəriciləridir. Fondverimi göstəricisi istehsal olunmuş 
məhsulun istehsal fondiannın ilk dəyerinə olan nisbeti İlə müəyyen edilir. 
Müəssisələrdə fondverimi göstericisinin təhlilinə fondverimi göstəricisinin 
dinamikası və cari ilin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirihnəsi ilə başla-
mr. Fondverimi səviyyesi əsas istehsal fondlanndan semərəli istifade edil-
məsi üçün görülən bütün tədbirlərin məcmusunu özündə əks etdirir. 

Fondverimi göstəricisinin istər hesabat ili üçün nəzerde tutulmuş və 
istərsə də keçən ilin hesabat dövründeki plana nisbətən yüksəlməye (art-
mağa) doğru meyli müsbət, yəni əsas istehsal fondlanndan səmerəli istifa-
de olunması, aşağıya doğru meyli isə mənfi, yəni onlardan istifadənin se-
mərəliiik dərəcəsinin aşağı düşməsi kimi qiymətləndirilir və qeyri-məhsul-
dar istifadəni xarakterizə edir. Müəssisələrdə əsas istehsal fondlanndan sə-
mərəli istifadə olunmasına yeni texnika və texnologiyanm istehsala tətbiq 
edilmesi, müəssisenin tələbatına uyğun olaraq lazımi maşın və avadanhq-
larla təmin olunması müsbət təsir gostərir. 

Qeyd etdiyimiz kimi təhlilde fondverimi gostəricisindən başqa fond-
tutumu göstəricisindən də istifadə olunur. Fondverimi göstəricisi bir manat-
lıq əsas istehsal fonduna düşən məhsul istehsalını göstərdiyi halda, fond-
tutumu hər manathq məhsula düşən əsas fondlann xüsusi çekisini əks et-
dirir. Bu iki göstəriciden başqa operativ tehlil zamanı eməyin fondla silah-
Ianma səviyyesi, esas fondlann rentabelliyinin səviyyəsi, avadanlıqlardan is-
tifadənin səviyyəsi ve sair bu kimi amillərin təsiri də qiymətlendirilməlidir. 

Auditor maşın, avadanlıq və dəzgahlann istifadesinin operativ tehli-
lində ekstensiv, intensiv ve inteqral yük emsallanndan istifade etməkle on-
lann İstifadəsinin semərəliliyini dəqiq qiymətləndirməlidir. 

Bazar münasibətləri şəraitində mesariflərin iqtİsadi səmərəsi müəssi-
sənin təserrüfat-maliyyə fəaliyyəti üçün həlledici şərtlərdən biridir. Ona 
görə ki, elmi-texniki tereqqinin istehsala tetbiqi, əməyin ixtisas səviyyəsi, 
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materiallann qənaəti, temərküzləşme, istehsahn intensivleşməsi, idareet-
mənin tekmilləşdirilməsi və sair bu kimi meselələr bilavasite məsariflərdə 
öz eksini tapır. Müasir şeraitdə müessisenin fealiyyəti onun elde etdiyi men-
feetin hecminden asılı olmaqla yanaşı, en başlıca amil mənfeətin keyfiy-
yətidir. Bu amilin, yenİ menfəətin keyfiyyətinin yüksəldilmesinin başlıca 
yolu maya deyərinin aşağı salınması İle reqabete tab gətire bilecek məhsul 
istehsalıdır. Buna göre de müessisenin semereli fealiyyəti üçün məsrəflər 
üzerində tehlil vasitəsilə operativ nəzarətin təşkili vacib ınəsələdir. 

Auditor məsrfələrin operativ təhlıli zamanı esasen məsreflərin eme-
ləgəlmə prosesine diqqət yetirmeüdir. Ona göre ki, operativ təhlil bilava-
sitə bu proseslər üzrə kənarlaşmanı müəyyən etmekle onları qİymetləndir-
melidir. Mesrəflerin operativ tehlili zamanı xərc elementləri üzre mesref-
lərin vəziyyəti öyrənilməklə, onlar maya deyerinin aşağı salınması üçün 
bazırlanmış smeta göstericileri ilə müqayisə olunmalı və kenarlaşmalarm 
səbebləri dəqiqləşdirilməlidir. 

Onu da qeyd edek ki, mesreflerin operativ təhlili zamanı zay məhsu-
lun yaranması, onun hesabına dəyən ziyanın miqdarı diqqəti cəlb etməlidir. 
Əks halda təhlil neticəleri düzgün qerar vermeye imkan verməz. Planlı 
iqtisadiyyatdan fərqli olaraq bazar iqtisadiyyatı münasibətleri şeraitinde in-
formasiyanın mezmununun dəyişməsi istehsal proqramlannın yerinə yeti-
rilməsine, o cümləden onun seviyyəsinə təsir edən ənənəvi amillerden 
başqa yeni amillərin təsirindən irəli gelir. Yəni müəssisə və təşkilatlar hər 
şeydən əwəl qarşılanna qoyduqlan meqsədləri nəzərə almaqla və eləcə 
də istehsal proqrammın yerinə yetirilməsi üçün lazım olan resurslarla nə 
dərəcedə təmin olunmalannı və bazar imkanlannı təhlil etməlidirlər. Yəni 
indiki şəraitdə əwəlki əmtəə çeşidi ile müessisənin resurslanndan nə də-
rəcədə istifadə olunması və bunlann müəssisenin vəzifeleri ile ne derecə-
de uzlaşması qiymətləndirilmelidir. Diger terefdən, əgər əwelki istehsal 
proqramı üzrə buraxtlışı nezərdə tutulan əmtəə çeşidi müəssisə üçün sər-
fəli deyilsə, belə vəziyyətdə hansı əmtəələrin istehsalının dayandınlması 
və hansılannın görkəminin dəyişdirilmesi bir amil kİmi istehsal proqramt-
nın yenidən teşkiline tesir edir. Məsələn, xeyir gətiren mallar fəal təlebe 
malik olan digər mallann saüşınt dayandıra bİlərmi? Xeyirsiz məhsulun is-
tehsalının dayandınlmasmm ümumi mənfəet göstəricisinə müsbət təsiri 
olacaqmı? Ən nəhayət, əgər bu əmtəə nomenklaturu arzu edilən nəticəni 
vermirse, müessisənin bazara yeni emtəə növleri çıxarmaq imkanı nə dərə-
cedə mövcuddur? Bu və ya digər mesəleler auditorun diqqet mərkəzində 
olmalı ve operativ tehlilin vasitəsi ilə öyrənilib qiymətləndirilməlidir. 
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25.4. Kompüter texnologiyasımn tətbiqi şəraitindo daxili auditin 
aparılması xüsusiyyətləri 

Bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində elmi-texniki tərəqqinin 
yuksək inkişafı, informasiya texnologiyalannm avtomatlaşdınlması, idarə-
etmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, kompüter texnikasından istifadə edil-
məsini tələb edir. Belə bir şəraitdə istər daxili audit, istərsə də xarici audit 
fəaliyyətində kompüter texnikası vasitəsilə informasiya texnikasmın isteh-
salı, işlənməsi və mənimsənilməsi zəruri bir amil kimi meydana çıxır. 
Kompüter texnikası audit fəaliyyətində ıki əsas vacib məsələni ön plana 
çəkir: 

1. Audit fəaliyyətinin özündə kompüter texnikasmdan istifadə cdilmə-
si, yeni tipli audİt fəaliyyətinin yaradılması; 

2. Təsərrüfat-malİyyə əməliyyatlanmn audit apanlan müəssisələrdə 
kömpüter texnikasından istifadə olunmuş sahələrdə tətbiq edilən audıtin 
yeni yoxlama metodikasmın işlənib hazırlanması. Yəni hazırki şəraitdə müəs-
sisələrin bir sıra sahələrində, o cümlədən uçot-hesabat işləri, planlaşdırma, 
maddi-texnıki təchizat və idarəetmə sahələrində kompüter texnikasından 
geniş istifadə edilir. Bu sahələrdə təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinə dair in-
formasiya bazalan kompüter texnikasında cəmlənir. Ona görə də audit 
fəaliyyətində informasiya texnologiyalannın kompüter vasitəsilə öyrənil-
məsi və audit qiymətləndirilməsində xüsusı yanaşmaya ehtiyac vardır. Müəs-
sisələrin təsəmifat-maliyyə fəaliyyətinin informasiya texnologiyalannın kom-
püter vasitəsilə işlənilməsi şəraitində audit yoxlama-ekspertiza işləri 3 əsas 
aspekti əhatə etməlidir: 

• planlaşdırmada plan tapşınqlannm hazırlanması, biznes-planm qu-
rulmasına dair kompüter bazasında olan məlumatlann öyrənilməsİ; 

• təsərrüfatdaxili nəzarət sistemİnin avtomatlaşdınlmış idarəetmə 
bazasında proqram təminatlı işləmələrin araşdınlması; 

• təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin faktiki uçota alınmasında uçot-he-
sabat məlumatlarmın kompüter vasitəsilə işlənməsi. 

Bu aspektlərlə yanaşı audit yoxlama metodikasımn ümumi prinsipləri 
də saxlanmalıdır. Daha doğrusu, təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlannın yoxla-
nılmasmda istifadə edilən metodlar sistemindən - üzləşdirmə, inventarlaş-
ma, şəxsi müşahidə, ekspertİza, təhlil və sairəden istifadə etmə prinsipləri 
eyni ilə ənənəvi qaydada qalır. Lakin uçot-hesabat sənədlerinin və avto-
matlaşdınlmış idarəetmə sisteminin melumatlannın audit vasitəsilə öyrə-
nilməsi və qiymətləndirilməsi fərqli yanaşma təleb edir. Ona göre de audit 
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fealiyyətimn özündə məlumatlann kompüter texnikası ile öyrənilmesi, 
işlənmesi və qiymetləndirilmesi üçün yeni metodikamn proqram temİnatı 
olmahdır. Bir çox hallarda müessisəlerde audit yoxlama-ekspertiza işleri 
aparılan zaman iri həcmli təsərrüfat emeliyyatlanna malik olan müessise-
lerin yoxlanması üçün və kompüter bazalannda məlumatlann lazımi seviy-
yedə əlde edilmesi, onlann müvafiq diaqramlara salmması, müqayisəli 
cedvellərin tərtibi üçün kompüter texnologiyasım mükəmməl bilən iqtisad-
çı-mütəxessislerin köməyinden istifadə edilir. Hemin mütexəssislerin 
funksiyası esas etiban ilə kompüter sİsteminde mövcud olan informasiyala-
nn etibarh olmasını, informasiya kodlannın dəqiq ve dəyişməz olmasım, 
həmçinin audit yoxlama-ekspertizası keçirilən müessisədə mühasibat uçotu 
və maliyye hesabatlan üzre proqram teminatının qanuni olmasmı təsdiq et-
məkdir. Qalan cari əməliyyatlar, o cümləden sintetik ve analitik uçot re-
gistrlərinin molumatlan, teserrüfat-maliyyə emehyyatlanna dair diger işçi 
melumatlar auditor tərofındən yoxlanılmahdır. Kompüter texnikasına dair 
ekspert-mütəxəssisin devət olunması rəsmi xarakter daşımalı və onunla 
münasibətlər, şərtler, yerinə yetirilecək işin hecmi bağlanmış müqaviləde 
öz eksini aydm şəkildə tapmalıdır. Kompüter texnikasmm tetbiq edildiyi 
şəraitdo məlumatlann avtomatlaşdınlmış elektron texnikası vasitəsile iş-
lənmesi və ötürülməsi şəraitinde auditorun özü də kompüter texnikasından 
yüksək səviyyədə istifadə etmeyi bacarmalıdır. Hazırki şəraitdə kompüter 
texnikasından istifadə edilməsi audit yoxlama-ekspertiza işlərinin səmərə-
sinə bilavasite tesir edən amıldir. Ona göre de audit yoxlama işində audi-
torlann kompüter texnikasmdan istifadə etmesi ve yoxlama-ekspretiza İşle-
ri üzrə proqram təminatmm olması böyük əhəmiyyət kesb edir. Çünki, 
indiki şəraitdə demək olar ki, müessisə və təşkilatların böyük əksəriyyə-
tində informasiya texnologiyalanmn uçot-hesabat işleri xüsusi proqram tə-
minatı vasitəsilə avtomatlaşdınlmışdır, Eyni zamanda bir sıra müəssisələr-
də məhsul satışı ilə meşğul olan şöbələrdə nəinki uçot-hesabat işleri, hətta 
məhsul buraxılışı, ayn-ayn sifarişlərin yerine yetirilmesi üzre əməliyyatlar 
da avtomatlaşdınlmışdır. Ona göre de müessise ve teşkilatlarda audit yox-
lama-ekpsretiza işleri apanlan zaman təserrüfat-maliyye əmeliyyatlannın 
kompüter vasitəsile işlenmesinin yoxlanması ilə yanaşı bir sıra prinsipial 
məsəlelerə də diqqət yetirmek Iazımdır. O cümlədən: 

• müəssisə və teşkilatlarda uçot-hesabat işlərinin avtomatlaşdınl-
ması səvıyyesi; 

• informasiyalann işlenməsi, saxlanması və arxivləşdirilmesi təminah; 
• müəssisənin idarəetme funksiyasını yerinə yetiren şöbələr arasın-

da (mühasibat uçotu, planlaşdırma, techizat) lokal setin yaradılması; 
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• hər bir sahənİn spesifik xiisusiyyətləri nəzərə alınmaqla proqram 
təminatının vəziyyəti; 

• sahələr üzrə proqram təminatın lisenziyalaşdırılması və tetbiqi se-
viyyəsi; 

• informasiya texnologiyalarımn avtomatlaşduılması və kompüter-
İəşdirilməsi şeraitində təsərrüatdaxili nəzarət sisteminin teşkili se-
viyyəsi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, məlumatların avtomatlaşdınlması və kompü-
terləşdirilməsi şəraitində daxili auditin qarşısında daha ciddi məsələlər du-
rur, Belə ki, təsərrüfatdaxili audit operativ iqtisadi təhlilə və qiymətlən-
dirme sİsteminə əsaslanır. O, əməliyyatlan operativ qiymətləndimıəklə 
müvafıq proqnozlar hazırlayır, cari istehsal prosesində yol verilmiş nöqsan-
lann aradan qaldınlması üçün təklifler və rəylər verir. Daha dəqiq desək 
təsərrüfatdaxili audit cari idareetmə sistemİnə daxil otduğu üçün teserrüfat-
maliyye fəaliyyətində hazırda baş verən yaxud baş verə biləcək hadİsələri 
tehlil edib qiymətləndirir, yol verilmiş və ya yol vcrile biləcək nöqsanlann 
aradan qaldınlması meqsedilə rəhbərlik üçün müvafiq tədbirlər hazırlayır, 
Buna göro də melumatlann daha tez toplanması və operativ qaydada işlən-
mesi üçün kompüter texnikasmdan və müasİr informasiya texnikasından 
istifadənin zəruriliyi bir daha tesdiqlənir. Təserrüfatdaxili audit fəaliy-
yətində məlumatlann toplanması, cari eməliyyatlara qiymet verilməsi üçün 
müvafıq diaqramlardan istifadə edilir. Bu diaqramlar vasitesilə istehsalda 
baş verən proseslərin dinamikası qurulur, artma və azalma meylləri müəy-
yenleşdirilir. Məsəlen, raüəssİsenin fealiyyetində eyni növ məhsul istehsal 
edən bir neçə istehsalat bölmesində iş günleri ve aylar üzrə, ongünlükler 
üzrə, iş həftələri üzrə müqayisəli diaqramlar qurulmaqla orada baş veren 
dəyişikliklər (artma, azalma) bölmenin öz daxilində iş günləri üzrə müqa-
yise olunur, sonradan isə eyni.adlı məhsul istehsal edən bölmələrlə onlann 
raüqayisəli təhlili apanhr. Operativ təhlil vasitəsilə əldə edilen nəticələr 
esasmda baş vermiş nöqsanlann aradan qaldırılması üçün rəhbərliyə müva-
fiq sənədlər hazırlana biler, Məlumatlann kompüter texnikası vasitəsilə iş-
lənməsini ve idareetməde avtomatlaşdınlmış informasiya texnologiyalan-
nın istifadə derəcəsini qiymetləndirmek üçün auditor onu əwəlcədən tər-
tib olunmuş testler vasitəsilə də qiymetləndirə biler. Bu testler təqriben 
aşağıdakı suallan əhatə etməlidir: 

• müəssisə və təşkilatlarda kompüter texnikasından və müasir infor-
masiya texnologiyalanndan istifadə edilmə səviyyəsi (fərdi və ya-
xud her hansı bir təşkilatdan icarəyə götürülmüş qaydada); 



4 4 6 BEŞİNCİ BÖLMƏ. SAHƏLƏR AUDİTİ VƏ ONLARIN 
SPESİFİK XÜSUSİ Y Y ƏTLƏ Rİ 

• kompüter texnikasından təsərrüfat-maliyyə eməliyyatlannın və eyni 
zamanda idarəetmenin bütün aspektlərində istifade edilme səviyyəsi; 

• kompüter texnikasından uçot-hesabat işlərində istifadə olunma sə-
viyyəsi; 

• şöbə və bölmələrde kompüter texnikasından ve müasir informasiya 
texnologiyalarından istifadənin proqram təminatmın səviyyəsi; 

• avtomatlaşdınlmış idareetme sistemi və müasir informasiya texnika-
smdan istifadə edilmeklə məlumatlann işlonməsi və onların arxiv-
ləşdiriiməsi səviyyəsi; 

• ayn-ayn proqram təminatlannda mexfıliyin qorunması üçiin xüsusi 
kodlardan istifadə edilme dərecəsi; 

• kompüter texnikasından istifadeye görə idarəedici heyətin bilik ve 
bacanq səviyyəsi; 

• bütövlükdə lokal şəbəkə üzre xüsusi nəzaret proqramımn olması; 
• müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fealiyyeti ilə bağlı olan spesifik xü-

susiyyetlere göre proqram təminatlannda xüsusi əlavelərin və işlə-
melərin olması; 

• kompüter texnikasına ve informasiya texnologiyasının emahna kə-
nar şəxsin müdaxiləsinin mehdudlaşdırılması və s. 

Auditor təsərrüfat-maliyye eməliyyatlarmı və istehsal prosesinde bü-
tövlükde kompüter texnikasından istifade səviyyesini qiymətlendirən za-
man bu meyarlan esas götürməlidir. Bununla yanaşı kompüter texnika-
smdan istifadə şəraitində təserrüfat-maliyye əməliyyatlannm audit yoxla-
ma-ekspretizası apanlan zaman müvafıq yoxlama metodikası seçilməlidir. 
Təcrübədə bu şərait üçün 3 test sİstemi mövcuddur: 

1. Analitik təserrüfat emeliyyatlanna dair kompüter texnikasmda 
yekun məlumatlan eldə etməklə bərabər, onlann novbeti yoxlama 
mərhəlelərini (yeni ariftnetik hesablama, müqayise) və enenəvi 
qaydalan tətbiq etmek; 

2. Audit yoxlama-ekspertizasında tətbiq olunan proqram teminatı va-
sietsilə müəssisəde mövcud təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlan üzrə 
ayn-ayn sahələrin kompüter məlumatlannı yekun sintetik göstərici 
ilə müqayisə etmek; 

3. Melumatlann işlənmesi ve yekunlann avtomatlaşdınlmış çapı şə-
raitində nezarət sisteminin təşkili. 
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Hal-hazırki kompüter texnikasmın və informasiya texnologiyalannın 
tətbiqi şəraitində audit yoxlama-ekspretiza işlərində yekun-nəzaret melu-
matlannm çap edilməsi ilə onlann növbeti mərhələsinin ənenevi qaydada 
yoxlanması daha geniş tətbiq olunur, Ona görə ki, audit yoxlama-ekper-
tizasında heləlik bütövliikdə bütün sahələr üzrə kompüter texnikasından 
istifade edilməsi imkanlan məhduddur. Maddi və digər əşyalann ölçülmə-
si, müşahidə cdilməsi, əməliyyatlann sənedləşdirilməsi, istehsal olunmuş 
məhsulun kemiyyət ve keyfıyyet baxımmdan qiymetləndİrilmesi hələlik 
kompüter texnikasınm imkanlan xaricindədir. 

25.5. Təsərrüfatdaxili auditin yekun sənədiəri 

Təsərrüfatdaxili auditin yekun sənədləri dedikdə, müəssisə və təşki-
latlarm tərkib hissəsi olan İstehsalat bölmələrində, şöbələrde, yardımçı tə-
sərrüfatlarda apanlan yoxlama-ekspertiza işlərinin yekunlaşdınlması, sə-
nədləşdirihnəsi ve müvafıq tədbirlərin hazırlamb rəhberliyə verilməsi başa 
düşülür. Audit yoxlama-ekspertiza işlərinİn yekunlaşdınlması və yekun sə-
nədi ümumİlikdə təcrübədə olduğu kimi yoxlama aktı, auditor rəyi və ya-
xud yoxlamaya dair yekun arayışmdan ibaret ola bilər. Lakİn təsərrüfatda-
xili auditin yckun sənədlərində də fərqli xüsusiyyətlər mövcuddur. Çünki, 
tesərrüfatdaxili auditin aparılmasının meqsədi, istiqameti, təyinatı xarici 
auditdən fərqli olduğu üçün, tərtib edilən yekun sənədləri də fərqlidir. Te-
serrüfatdaxili auditin yekun senədlerinə yoxlama-ekspertiza nəticələrinə 
əsasən tərtib edİlən arayışlar ve aktlarla yanaşı, tematik qaydada apanlmış 
yoxlamalann noticəlerine dair tərtib olunan məlumatlar, hesabatlar, opera-
tiv təhlil əsasında hazırlanmış proqnozlar, müvafiq çatışmamazlıqlan ara-
dan qaldırmaq üçün praktiki tədbirlər planı və sair aid edilə bılər. Xarici 
auditin yekun senədlerindən fərqli olaraq təsərrüfatdaxili auditin yekun 
sənedləri onun struktur fəaliyyət formasmdan və tabeçiliyindən də asılıdır. 
Belə ki, xarici audit yoxlama-ekspertiza işlərinin bütün formalannda yekun 
sənədləri standart olaraq yalnız arayış, akt və auditorun rəyindən ibarət 
olur. Təsərrüfatdaxili audit fəaliyyətində isə onlann tətbiqi formasmdan 
asılı olaraq təftiş komissiyası akt, müstəqil auditor, mütəxəssis isə arayış 
və yaxud sadəcə yekun melumat üçün hesabatlar təqdim ede biler. Auditin 
bu yekun sənədlərinde təsərrüfatın ayn-ayn şöbəlerinde, bölmələrində, 
yardımçı istehsal sahələrində apanlan müşahidəler, keçirilən eksperi-
mentlər, təcrübə-smaq İşləri haqqında qısa ve konkret olaraq hesabat veri-
lir. Bu hesabatda auditor yalnız apardığı müşahidə və yerinə yetirilən 
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əməlİ tedbirler haqqında faktiki melumat verir, Audİtin yekun senedlerinin 
terkib hissəsi olan hesabat formasında əkser hallarda təklifler ve reylər öz 
əksini tapmır. Hesabat formasından fərqli olaraq apanlan yoxlama-eksperti-
za işlerinin neticesine göre tərtib edilən arayış bir qəder geniş mahiyyete, 
menaya və məzmuna malikdir. Bele ki, arayış formasında tertib edilen 
yoxlama-ekspertiza işlərinin nəticəleri bilavasitə şöbələrdə, bölmelərdə və 
yardımçı təsərrüfatlarda apanlan tematik yoxlamalann nəticəsini özündə 
eks etdirir. Yoxlama-ekspertiza neticəsinə görə tərtib edilmiş arayışda apa-
nlan ekspertıza işİəri xarakterize edİlir, yol verilmiş nöqsanlar təhlil edilir 
ve onlann aradan qaldtnlması üçün müvafıq təkliflər verüir. 

Audit yoxlama-ekspertizasınm neticəsi üzrə təftiş komissiyasınm ne-
zarət qrupunun tertib etdiyi akt auditin yekun senedİ olan melumatdan, 
arayışdan, hesabatdan fərqlidir, Akt bir qədər ciddi xarakter daşıyan hüquqi 
senəd sayılır. Əgər yoxlama-ekspeniza işinin neticəsi üzrə nəzaret teftiş 
komissiyası ve yaxud yoxlama qrupu akt tertib edirse, hemin aktı mütləq 
terkibi en azı 3-5 neferdən ibaret olan səlahiyyetli şexslər imza etmelidir. 
Yoxlama-ekspertiza yekunlanna dair tərtib edilən akt geniş məzmun ve 
mahiyyəte malikdir. Akt teserrüfat-maliyye fealiyyetinin bütün sahələrini 
əhatə etməlidir. Aktın tərtib edilmesində 2 amil əsas rol oynayır. Əger tö-
reme müəssiselərin tesərrüfat-maliyye fealiyyeti ve yaxud yardımçı təser-
rüfatlann fəaliyyeti haqqmda akt tertib edilerse bu, yalnız sənədli təftişin 
ve yaxud kompleks yoxlamanın neticesinde mümkün ola bilər. Aktın bir 
qayda olaraq geniş müzakireyə ehtiyacı vardır. Aktda töremə müəssisələ-
rin və ya yardımçı teserrüfatlann bütün fealiyyət növləri, təşkilati və mül-
kiyyət formalan, uçot-hesabat senədlərində əks etdirilən sintetik göstericİ-
lərin müvafıq təhlüi və müqayisəsinin nəticələri əks etdirilməlidir. Yox-
lama-təfitiş komissiyasının və yaxud nezaret qrupunun tertib etdiyi aktlann 
esasında mütəxəssislerin verdikleri rey və təkliflər dayanmalıdır. Bu tək-
liflər əsasında buraxılmış nöqsanlann aradan qaldmlmasına dair tədbirler 
planı hazırlanır, Audit yoxlama-ekspertizası nəticəsində tərtib edilmiş ara-
yışlar üzre hazırlanan praktiki tədbirlərin yerine yetirilməsinə dair nəticə 
arayışlanm da auditin yekun sənədi hesab etmək olar. Auditin yekun sə-
nədlərindən hesab edilen praktikİ tedbirler planı esas etiban ile yoxlama 
arayışında ve aktında əks etdirilen kənarlaşmalann aradan qaldınlmasına 
yöneldilir. Auditin yekun sənədi olan tedbirlər planının icrasına daİr öhdə-
liklerin maddi məsul şəxslər üzrə bölünməsi yoxlama-neticelerin tetbİqi 
səməreliliyini yükselde bilər. 
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XXVIFƏSİL. SAHƏLƏR AUDİTİNİN SPESİFİK 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

26.1. Sahələr auditinin spesifık xüsusiyyətlərinin raahiyyəti 

Tətkibi müxtəlif sahələrdən ibarət olan milli iqtisadiyyatımız kom-
pleks struktura malikdir. Bu sahələr milli iqtisadiyyatm inkişafında və 
sosial problemlərin həllində tutduğu mövqeyə görə müxtəlifdirlər. Bütöv-
lükdə onlan 4 istiqamətdə qruplaşdırmaq mümkiindür: 

•maddi nemətlər istehsalı ilə məşğul olan sahələr; 
• xidmət sahələri; 
• sosial-mədəni və yardımçı sahələr; 
• yardımçı təsərrüfatlar, 
İstehsal sahəsi dedikdə, buraya bilavasitə maddi nemətlər sferasına 

daxil olan sənaye istehsalı, kənd təsərrüfatı məhsullan istehsalı, emal səna-
yesi və sair daxildir. 

Xidmət sahəsi dedikdə, maddi nemətlər istehsalı ilə bilavasitə məşğul 
olmayan, laJcin istehsal prosesinin baş tutmasına birbaşa təsir edən sahələr, 
o cümlədən rabitə, nəqliyyat, ictimai-iaşə, məişət xidməti və sair bu kimi 
xidmət sahələri daxildir. 

Sosial-mədəni və yardımçı sahələr dedikdə isə, bura elm, təhsil, sə-
hiyyə xidməti sahələri, habelə bütövlükdə milli iqtisadiyyata xidmət edən 
yardımçı sahələr daxildir. Bu sahəiər bir neçə İstiqamətlərə bölünür. Mə-
sələn, sənaye istehsalı, ağır sənaye, yüngül sənaye sahələrinə, kənd təsər-
rüfatında isə heyvandarlıq, bitkiçilik, tərəvəzçilik, quşçuluq və sair sahə-
lərə bölünürlər. Göründüyü kimi, iqtisadiyyatın belə zəngin struktura malik 
olması nəinki sahələrarası spesifik xüsusiyyətlər, həmçinin sahələr daxi-
lində də fərqli xüsusiyyətlər meydana gətirir. Ona görə də audit yoxlama-
ekspertiza işləri təşkil edilən zaman ümumi yoxlama prinsipləri ilə yanaşı, 
müəssisələrin sahələrarası və sahədaxili (müəssisələrarası) spesifik xüsu-
siyyətləri də nəzərə alınmalıdır. Çünki, hər bir təsərrüfat subyektinin isteh-
sal-maliyyə fəaliyyətini xarakterizə edən iqtisadi göstəriciləri bu spesifik 
xüsusiyyətlərlə birbaşa və ya dolayı yolla əlaqəlidir. Digər tərəfdən, tabe-
çiliyindən və mülkiyyət formasmdan asılı olaraq müəssisələrdə uçot-hesa-
bat işlərinin təşkili, təsərrüfatdaxili nəzarətin qurulması da müvafıq fərqli 
xüsusiyyətlər meydana gətirir. Bununla bağlı olaraq yoxlama-ekspertiza 
işlərində yeri gəldikdə hər bir təsərrüfat subyektinə bu və ya digər məsələ-
lərdə fərdi yanaşma tələb olunur. Daha doğrusu, yeni iqtisadi şəraitdə audi-



450 BEŞİNCİ BÖLMƏ. SAHƏLƏR AUDİTİ VƏ ONLARIN 
SPESİFtK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

tin obyekti olan fırma və şirketlər, müştərək müəssisolər, müstəqil xarici 
firmalar, xarici ölkələrin bu və ya digər formalarda iqtisadiyyatm inkişafına 
qoyduqlan sərmayələr, xüsusı mülkiyyəte esaslanan kommersiya struktur-
lan, kiçik və orta istehsal müessiseləri, satış teşkilatian, qanşıq ve kollek-
tiv mülkiyyətə əsaslanan tikinti təşkilatları, nəqliyyat və xidmət obyektle-
rinin hər birinin mülkiyyət formalan İlə bağlı olan xüsusiyyətləriiə yanaşı, 
sahevi xüsusiyyetləri də vardır. Bütün bunlar auditin təşkilində tebii olaraq 
müvafiq çətinliklər yaradır. Başqa sözlə, auditin teşküi zamanı bütün sahə-
lərə standart yanaşılmamahdır və hər bir sahənin xarakterik xüsusiyyətləri 
nəzərə ahnmalıdır. Əks halda, audit yoxlaması nəticəsinde tərtib olunmuş 
yekun arayışlannda verilən təklifler qeyri-obyektiv olmaqla yanaşı, göz-
lənilən səmereni vermez. 

ölkəmizde kiçik və orta müəssisələrin inkişafi, yeni və çevik texno-
logiyanın maneəslz və sürətlə istehsala tətbiq edilməsi bilavasitə milli iqti-
sadiyyatın semərəliliyinin yüksəldilməsinə helledici tesir göstərir. Diger 
tərofdən, kiçik və orta müəssisələrdə yeni texnologiyanm mənimsənilmesi 
üçün iri müəssisələre nisbətən kapital qoyuluşu az teləb olunur. Kiçik və 
orta müəssisələrin geniş fealiyyeti infrastrukturun və kommunikasiyanm 
inkişafına müsbət təsir göstərir, elmi-texniki terəqqinin nəticelerinin bir-
başa istehsala tətbiqini sürətləndirir və nəhayət, ən vacib amil olan insanın 
yaradıcı əməyinin formalaşmasında həlledici rol oynayır. 

Bu kateqoriyalı təsəmifat obyektlərinin audit yoxlaması təşkil edilən 
zaman ona məxsus olan xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır, kiçik mües-
siselerin profilinə uyğun fəaliyyet gösterməsi, onlann kateqoriyasına mü-
vafiq düzgün müəyyənleşdirilməsi, kiçik müəssisələrin uçot-hesabat işləri-
nin düzgün qurulması, vergi kateqoriyalanna uyğun olaraq vergi dərəcələ-
rinin düzgün tətbiq edilməsi, vergi sistemi üzrə sahənin xüsusiyyətləri nə-
zərə alınmaqla güzəştlərin tetbiqi, uçot və hesabat işlərinde yayınma halla-
n, xidmetsiz gəlirlerin eldə edilməsi, satışdan əldə edilen nağd pul və-
saitinin vaxtında və düzgün mədaxil edilmesi diqqəti cəlb etməlidir. 

Qeyd etmek lazımdır ki, hər bir kiçik müəssisənin kateqoriyası üzrə 
texnoloji incəlikləri, müvafıq üstünlüldəri, güzeşüəri vardır. Burada həmçi-
nin mülkiyyət münasibetleri ilə bağlı məsəlelərdən meydana çıxan xüsu-
siyyətlər idareetme ile bağlı problemlər də mövcuddur. Bütün bunlar audit 
yoxlama-ekspertiza işinin təşkili zamanı nəzərə alınmalıdır. 

Bazar İqtisadİyyatı münasibətlərinə keçid dövründə milli iqtisadiy-
yatımızın əsasını təşkil edən sahələrdən biri də tİkinti-quraşdırma işleridir. 
Bazar iqtisadiyyatınm tələblərinə uyğun müasir tipli sənaye obyektlərinin 
tikilməsi beynəlxalq standartlara cavab veren texnoloji avadanlıqlann qu-
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raşdmlmasına geniş meydan verir. Burada nəzerdə tutulan geniş hecmli 
işlerin yerine yetirilməsinde dövlət, həmçinin xüsusi və qarışıq mülkiyyetə 
esaslanan yerli və xarici tikinti-quraşdırma şirkətlərinin öhdəsinə böyük 
vezifeler düşür. 

Tikinti-quraşdırma işlərinin audit yoxlama-ekspertizası xüsusi diqqet 
tələb edən sahələrdən biridir. Çünki tikinti-quraşdırma işləri mürəkkeb 
struktura malik olan bir kompleksdir. Bu kompleksə müstəqil struktur ve 
istehsalat vahidleri ile yanaşı müvafiq bölmeler, briqadalar, yardımçı təser-
rüfatlar, tikinti-təmir maşınları tesərrüfatı, müxtəlif istehsalat sexləri daxil-
dir. Tİkinti kompleksinin belə bir mürekkəb struktura malik olması tikinti-
quraşdırma işlerinin xarakterik xüsusiyyəti ilə bağlıdır. Yəni tiken, quraş-
dıran təşkilatlar öz tərkibində yuxanda göstərilən istehsalat və struktur 
vahidlerinİ cəmləşdirmesə, tikintİ ilə bağh müvafiq işlərin yerinə yetiril-
mesi üçün kənar təşkilata sifarişlər etməlidirlər. Bu isə tikintİ-quraşdırma 
İşlərinin səmərəli təşkilinə mənfi təsir göstərməklə yanaşı, onun yüksək 
maya dəyərile başa gəlməsinə səbəb olar. Ona görə de audit yoxlamasının 
təşkili zamanı tikinti-quraşdırma İdarəsinin strukturu və konkret fəaliyyet 
istiqameti ilə derinden tamş olmaq lazımdır. Her bir tikinti-quraşdırma işi-
nin, meselen, bina tikintisi ile kommunal-teserriifat ve ya xıdmət obyektlə-
rinin tikintisinin Özünemexsus xüsusiyyetləri vardır və onlara eyni mövqe-
dən yanaşmaq olmaz. Lakin ele məseləler mövcuddur kİ, audit yoxlama-
ekspertiza işlərinde bunlara standart formadan yanaşıla bilər. Bu standart-
lara tikinti-quraşdırma idaresinin tikinti ilə məşğul olması üçün xüsusi razı-
lığın (lisenziyanm) olması, apanlan tikintİ-quraşdırma işleri üzre smeta se-
nədləşmələrinin tertibi ve müvafiq xerclerin smetaya daxil edilməsi, mü-
qavİlələrin bağlanması, tikinti üzrə kapital qoyuluşunnn texnoloji struktura 
uyğun yöneldilməsi, tikinti-quraşdırma işlərinin maya dəyərinin və yerinə 
yetirilən iş xidmətlərinin faktiki hecminin müeyyen edİlməsi aid edilə 
bilər. 

Tikinti-quraşdırma işleri üzrə yerinə yetirilən iş və xidmətlərin maya 
dəyerinin hesablanmasının xüsusiyyətlərindən biri də müqavilə bağlanılan 
zaman müvafıq şərtlərin, o cümləden obyektin vaxtından qabaq verilmesi 
ilə əlaqədar müvafiq mükafatlann smeta xerclerinde nəzerde tutulması ve 
yaxud tikinti-quraşdırma işlərinin bir təşkilat tərəfindən bütövlükde podrat 
tikintiyə götürülmesi və sair bu kimi mesəlelərin şərtleşdirilməsidir. Nə-
zerdə saxlamaq lazımdır ki, quraşdırma işləri apanlan zaman hazırlıq ve 
yoxlama işleri ile bağlı xərclər, məsəlen, hazır obyektin buraxıhşı ilə əla-
qədar qurğulann-inşaat maşınlarının sökülmesı və qablaşdınlması, yoxla-
ma-sınaq işleri ilə bağlı tedbirlər zamanı meydana çıxan çatışmamazlıq-
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larm aradan qaldırılması ilə əlaqədar məsrəflər tikinti-quraşdırma işləri 
üzrə maya dəyərinə daxil edilməməlidir. 

Yerinə yetirilən iş və xidmətlərin faktiki həcminin müəyyən edilməsi 
tikinti-quraşdırma işlərİndə auditin təşkili xüsusiyyətlərinin əsas istiqamət-
lərmdən biridir. Faktiki yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi 
ekspertiza edilon zaman bütövlükdə tikilən və quraşdınlan obyektin struk-
turuna hissə-hissə baxılmahdır. Bu zaman aşağıdakı məsələlərə ayrı-ayrı-
lıqda diqqət yetİrilməlidir: kapital qoyuluşuna daxil edilən məsrəflər, maya 
dəyərinə daxil edilon məsroflər, maya dəyərinə deyil, qaimə xərclərinə 
daxil edilən məsrəflər, məsrəflərin proporsional şəkildə birbaşa və əlavə 
xərclərə bölünməsi, köməkçi, yardımçı təsərrüfatla bağh xərclərin düzgün 
müəyyən edilməsi, gələcək dövrün xərcləri, inşaat və güc maşınlannın 
saxlanması, hesabat sənədlərində buraxılış obyektinin, başa çatmamış ti-
kintinin həcminin düzgün göstərilməsi, smetada nəzərdə tutulan işlərin ye-
rİnə yetirilməsi üzrə xərclərin proporsional silinməsi, faktiki yerinə yeti-
rÜən İşlərlə çəkilən məsrəflərin uzlaşması və s. 

Ticarət və ictimai-iaşə xidmətləri maddi-texniki təchizat istehsal sa-
həsi olmasa da, maddi istehsalla çox sıx bağlı olan və istehsal edilmiş məh-
sulun dövriyyəyə yönəldilməsində xüsusi əhəmiyyətə malik olan sahə-
lərdir. Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçid bu sahələrin inkişafma 
geniş meydan vermişdir. Hazırkı dövrdə ticarət və ictimai-iaşə ilo məşğul 
olan hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətinə nəzarətin təşkili kortəbii xarak-
ter daşıyır, mal dövriyyəsindən, xidmətdən əldə edilən vəsaitlər bir çox 
hallarda uçotdan, nəzarotdən qismən və tamamilə kənarda qalır. Bu da döv-
lət öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində öz mənfı nəticələrini verir. Belə 
şəraitdə auditin düzgün təşkili müsbət nəticə verə bilər. Mülkiyyət müna-
sibətlərindən və təşkilati-tabeçilik formalarından asılt olmayaraq, bütün ti-
carət, İctimaı-iaşə xidməti sahələrində audit yoxlaması təşkil edilən zaman 
üç əsas məsələ - mal-material dövriyyəsi, satışdan əldə edilən vəsait və 
onlann hərəkəti, mal-material qaliğt diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Ticarət və ictimai-İaşə təşkilatlannda mal dövriyyəsinin yoxlanması 
zamanı mal-materialın almmasına dair ilkin sənədlərin düzgün tərtibi, on-
lann anbara ilkin sənədlər (mal-material qaimələri, hesab-faktura) osasında 
qəbulunun analitik uçotunun məlumatlan ekspertiza edilməli, həmin sə-
nədlərdə mal satan (göndərən) təşkilatın bütün rekvizitlərinin düzgün əks 
etdirilməsi, malm sənədlər üzrə düzgün sayı, qiyməti, ahnmış malın bütöv-
lükdə anbara mədaxil edilməsi, anbar uçotunun aylar üzrə dövriyyəsi, an-
bardan mal buraxılışının düzgün sənədləşdirilməsi, etibarnamələrin olması, 
digər norma və sənədləşmələrə əməl edilməsinə nozarət edilməlidir. Bu-
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nunla yanaşı, ekspertiza zamanı mal dövriyyəsi iizrə mühasibatlıqda anali-
tik uçotun apanlması, hər bir mal növü üzrə mühasibatlıqda aylar üzrə qalı-
ğın çıxanlması, müvafiq kənarlaşmalar üzrə inventarlaşma və qarşılıqlı üz-
ləşmə yoxlamaİanna da nəzər salınması vacibdir. 

Ticarət və ictimai-iaşə xidmətlərində əldə edilən vəsaitlerin hereke-
tinin yoxlanılması auditin bu sahədə təşkili xüsusiyyətlərindən biridir. Bir 
çox hallarda ticarətin ve ictimai-iaşə xidmetlərinin satışı seyyar formada 
təşkil edilir. Bu zaman mallann tİcarət əlavəsinə, qiymətinə, ölçüsüne, 
keyfıyyətinə heç də eməl olunmur. Satışdan əldə edilən pul vəsaiti ise 
vaxtlı-vaxtında kassaya mədaxİl edilmir, nəzarət-kassa aparatlan fəaliyyət 
göstermir. Burada təbii ki, bir çox norma və standartlara əməl edilmir. Be-
lə şərait audit üçün ekspertiza çətinliyi yaradır və audit inzibati alətə çev-
rilir, Yaranmış belə veziyyətde auditor öz nüfiızunu saxlamaq üçün optimal 
mövqe seçməlidir. 

Ticarət və ictimai-iaşə xidməti ilə məşğul olan təşkilatlarda ümumi 
mal qalığının aylar üzrə çıxanlması ve mühasibat uçotunda düzgün eks et-
dirilmesi esas məsələlərdən biridir. Mal qalığının yoxlanması və eksperti-
za edilmesi, mesuliyyət mərkəzləri üzrə apanlması məqsədəuyğıradur. 
Ona görə de auditin təşkili zamanı həmin məsuliyyət mərkəzləri üzrə döv-
ri inventarlaşdırmamn apanlmasına diqqet yetirilməlidir. 

Auditin təşkili zamam ticarət və ictimai-iaşe teşkilatlannda uçotun 
bezi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Burada uçotun xüsusiyyətle-
rinden biri xarici valyuta eməliyyatlan ile mallann alınması və bu emeliy-
yatlar üzrə uçotun apanlmasıdır. Nezerde saxlamaq lazımdır ki, audittəşkil 
olunan zaman bu eməliyyatlara xüsusİ diqqet yetirilməsİ və ticarət üçün 
alınan malın valyuta kursu ilə manat arasında olan dəyər fərqi mənfeət və 
zərərler hesabına yazılmalıdır. 

Qeyd etmək lazımdır kı, ümumi standart xüsusiyyətlərlə yanaşı, her 
bir fəaliyyət növünün özünəməxsus xarakterik xüsusiyyətləri vardır. Onlar 
auditin teşkili zamanı nəzərə alınmalıdır. Məsələn, müstəqil xarici hüquqi 
şəxsin maliyyə-təserrüfat fəaliyyətinin auditor ekspertizası zamanı yerine 
yetirilən iş və xidmətlər, mehsul satışından eldə edilən gəlirlər üzrə vergi 
bəyannaməsinin düzgün tərtib edilmesi, uçot-hesabat işlərində məsrəflərin 
ve maya deyərinin düzgün eks etdirilmesi birinci dəreceli məsələler 
olmalıdır. Xarici hüquqi şəxsin fəaliyyəti üzre əldə edilən maliyyə nətice-
lerinin bir qismi respublika daxilindeki fealiyyetle, digər qismi isə respub-
lika xaricindəki fealiyyətlə bağlı ola bilər. Ona görə də nezərə almaq la-
zımdır ki, menfəətdən vergi yalnız respublika daxilindəki fəaliyyət üzrə əl-
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də olunan maliyyə nəticələrinə aid edilməlidir. Lakin bu, uçot və hesabat 
işlərində öz əksini tam tapmalıdır. Yəni xarici-hüquqi şəxsin respublika xa-
ricindəki fəaliyyətindən elde etdiyi gelir ve monfəət xüsusi hesabatda eks 
etdirilmesi vacibdir. 

Audit yoxlama-ekspertiza işlərinde sahelerarası və sahəiərdaxili spe-
sifık xüsusiyyətlər nəzəre alınmaqİa yoxlama strategiyası qurulmah, hər 
bir sahənin təsərrüfat-maiiyyə fəaliyyətinə kompleks qiymet verilmesi 
təmin edilməlidir. Bunun üçün isə auditor her bir sahənin fərqli xüsusiy-
yətinin əsas amiUerindən xəbərdar olmahdır. 

26.2. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin auditində 
spesifik xüsusiyyətlər 

Milli iqtisadiyyatm əsas sahələrindən biri də kend təsərrüfatıdır. Öl-
kənin ərzaq məhsulları ilə senayenin bir sıra sahələrinin xammalla təmin 
olunmasında kənd təserrüfatı müəssisələrinin müstesna rolu vardır. Kənd 
tesərrüfatı müəssisəlerinin fəaliyyeti qarşılıqlı əlaqəli olmaqla bərabər, 
müeyyən fərqli cəhətlərə də malikdir. Kənd təsərrüfatı müessisəlerinm 
fəaliyyət datrəsinə biri-buinden ferqlənən, lakin funksional elaqədə olan 
üç əsas sahə daxiidir. Bunlar əkinçilik, heyvandarhq vo emal sənaye isteh-
salı sahələridir. Kend teserrüfatımn səciyyəvi xüsusiyyətlerinə istehsal 
prosesinin müddəti və təbii faktorla şərtləşməsi (mövsümilik xarakteri), 
əmək sərfi prosesi ilə məhsutun yetişdirilməsi vaxtının üst-üstə düşmemə-
si, məhsullann faktiki maya dəyərinin her ay hesablanmasının qeyri-müm-
künlüyü və sair daxildir. Bu ümumi xüsusiyyətlərlə yanaşı, ayn-ayrı sahə-
lərin də özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bitkiçilik sahəsinde canlı və 
əşyalaşmış əmək demək olar ki, bütün il boyu sərf edilir, əmeyin nəticesi, 
yəni məhsul istehsalı ise ilin müeyyen bir qısa dövründə alınu:. Bundan 
əlavə istehsalın mövsümi xarakter daşnnası üzündən kənd təsərrüfatı müəs-
sisələri maddi qiymətlilər ehtiyatlarmm (yem, toxum və gübrə və sair bu 
kimi məhsullann) çoxunun bitməmiş istehsal qalığmın ilin axınna qalması, 
eləcə də əmək, material və maliyyə resurslarınm il ərzində bərabər istifadə 
edilməməsi kimi spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Bütün bu sadalanan xü-
susiyyetlər uçot-hesabat işlerinde də özünü bİruzə verir. Mesolən, kənd 
təsərrüfatının ayrı-ayn növ mehsullannın faktiki maya deyəri bütün iş döv-
rü başa çatdıqdan sonra, praktik olaraq teserrüfat ilinin sonunda hesablanır. 
İ1 erzində alınan bitkiçilik, heyvandarlıq mehsullan isə uçotda plan maya 
dəyəri ilə əks etdirilir və ilin sonunda faktiki maya deyərine çatdırılır. 
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Kənd təsərrüfatı müessisəlerində istehsal mesrəflərinin uçotu 20 say-
lı «Əsas istehsalat» sintetik hesabında aparıhr və onun tərkibinde «Bİtkiçi-
lib>, «Heyvandarlıq» və «Kend teserrüfatı məhsullannın sənaye emalı» ki-
mi subhesablar açılır. 

Kənd tesərrüfatı müəssiselerinde mühasibat uçotunun qarşısmda bir 
sıra spesifık vəzifəler durur. Bu vəzifelər aşağıdakılardan ibarətdir. 

- kend təserrüfatı istehsalında baş verən bütün əmeliyyatlann (məhsul 
istehsalı ve satışı ilə bağlı olan məsrəflərin aşkara çıxanlması, qeyri-
məhsuldar xərcler və itkiler, maliyyə nəticələri) vaxtında, tam və 
düzgün uçota alınması; 

- kənd təsərrüfatı məhsullan istehsalı ve satışı zamam material, əmək 
ve maliyyə resurslanndan səmərəli ve qənaətlə istifadə olunması 
üzərində nəzaretin heyata keçirilmesi; 

- əmlakın mühafizəsi üzərində nəzarətin icrası; 
- kənd təsərrüfatı məhsullan istehsalı üzre verilmiş tapşınqlann yeri-

ne yetirilməsinə nəzarət etmək; 
- idarəetmə aparatmın və idareedicİ heyetin operativ informasiya İle 

təmin edilməsi. 
Kənd təsərrüfatı müəssisələrində audit yoxlama-ekspertiza işləri apa-

ran zaman istehsalm spesıfik xüsusiyyətleri ilə yanaşı, uçot-hesabat işlərin-
də mövcud olan xüsusiyyətler de diqqet mərkəzində olmahdır. Qeyd olu-
nanlarla yanaşı, təsərrüfat prosesinin başqa hallan da audit-tədqiqat obyek-
tine çevrilməlidir. Məsələn, kənd təserrüfatında əsas vesaitlerin əks etdi-
rilmesİ onlann uçotunu nizamlayan ümumi qaydalara uyğun olaraq həyata 
keçirilsə de, burada esas istehsal təyinatlı fondlann tərkibi sənaye müəssi-
səlerinden xeylİ ferqlidir. Kend təsərrüfatında istehsal təyinatlı əsas vesait-
lərin tərkibi aşağıdakı qruplara aynlır: işçi və məhsuldar mal-qara, çoxillik 
əkmələr, torpağın yaxşılaşdınlması üzrə esaslı məsrəflər, maşmlar, qurğu-
lar, binalar, tikililər, avadanlıqlar, istehsalat və təsərrüfat inventarlan, nəq-
liyyat vasitelerİ və s. Burada fərqli xüsusiyyətlərden biri də onunla izah 
edilir ki, esas vəsaitlərin satm alınması, gətirilməsi və quraşdınlması ilə 
əlaqədar olan bütün xerclər 08 saylı «Kapital qoyuluşu» sintetik hesabın 
müvafiq subhesablannda uçota alımr. Kapital qoyuluşlannm icrasmın pod-
rat və yaxud təsərrüfat üsulu ilə apanlmasmdan asılı olmayaraq, tikinti iş-
leri başlayandan qurtaranadək çekilen xərclər 08 saylı «Kapital qoyuluş-
lan» hesabında toplanır. İstismara verilmə aktına esasen 08 saylı «Kapital 
qoyuluşlan» hesabımn kreditindən 01 saylı «Əsas vəsaitler» hesabmm de-
betinə silinir. 
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Əsas foııdlanıı tərkib hissələrindən biri də əsas sürii (iri buynuzlu 
mal-qara) hesab olunur. Əsas sürünün formalaşması üçün sərf edilən məs-
rəflər kapital qoyutuşunun əsas növlərindən biri hesab olunur ve xərclərin 
uçotu da 08 saylı «Kapital qoyuluşlan» sintetik hesabda apanlır. Bu hesa-
bın nəzdİnde 7 saylı «Cavan heyvanlarm əsas sürüyə keçiritməsi», 8 sayh 
«Yaşlı heyvanların elde edilməsi» və «Əvəzsiz olaraq almmış heyvanlann 
gətirilməsi» xərcləri subhesabları açılır. 08 saylı hesabın 9-cu subhesabının 
debetində başqa teserrüfatlardan satm alınmış heyvanlann deyəri uçota 
alınır. Heyvanlann gətirilmesi ilə bağlı olan xərclərin uçotu kenar təşkilat-
lar tərəfinden çəkilərsə bu, 60 salyı hesabın kreditində uçota alınır. Əgər 
həmin əməliyyat müəssisənin özünün nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçiri-
lərsə, bu zaman daşınma ilə bağlı neqliyyat xərcləri 23 saylı hesabın kredi-
tinə yazılır. 

Əsas sürüdəki heyvanlann satın alınması ilə əlaqədar xercler kənd tə-
sərrüfatı müəssiselərinin xüsusi vesaiti, çatışmayan hissəsi isə bank krediti 
hesabma maliyyəleşdirilir. Xüsusi vəsaitin mənbələri - yaşlı İş heyvanlan 
üçün hesablanmış amortizasiya məbləği, çıxdaş edilmiş məhsuldar və iş 
heyvanlannın satışından əldə edilən pul geliri, xüsusi fondlann vəsaiti, 
ehtiyat fondu vəsaitləri hesab olunur. Bu vəsaitlərin hamısı hesablaşma 
hesabında toplamr və saxlamhr. Xüsusi vəsait çatışmadığı hallarda bankdan 
kredit alına bilər və bu kredit 51 saylı hesablaşma hesabının debetində 90 
yaxud 92 saylı hesabın kreditində uçota ahnır. Kənd təsərrüfatı müəssisələ-
rinin spesifık xüsusiyyetlərdən biri də istehsal ehtiyatlannın uçota alınma-
sındala bezi məqamlardır, Düzdür, kənd teserrüfatı müəssiselərində mate-
rial qiyraətlilərinin uçotu qəbul edilmiş ümumi qaydalara uyğun olaraq 
apanlır. Lakin istehsal ehtiyatlannm tərkib hissəsi hesab edilən əkin mate-
rialları, yem, gübrə, yanacaq, ehtiyat hissələri, tara, tara materiallan, zəhər-
li maddələr, biopereparatlann kənardan alınması və ya müəssisənin özünün 
istehsalında fərqli xüsusiyyətlər mövcuddur. Hər iki halda 10 saylı «Mate-
riallar» adh sintetik hesabından və onun müvafıq subhesablanndan istifadə 
edilir. Lakin kənardan alman istehsal ehtiyatlan faktiki maya deyəri ilə 
uçota alındığı halda, öz istehsalından daxil olan material ehtiyatlan il ərzin-
də plan maya dəyəri ilə uçota almır və ilin sonunda isə onlar faktiki mäya 
dəyərinə çatdırılır. Audit yoxlama-ekspertiza işlərində bu kimi xüsusiyyət-
lər mütləq nəzərə alınmalıdır. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində cavan ve 
kökəldilməkdə olan heyvanlann uçota alınmasmda da spesifık xüsusiyyət-
ler mövcuddur. Belə ki, kənd təserrüfatı müəssisələrində bütün növ hey-
vanlar, o cümlədən vəhşi heyvanlar, an ailələri, eləcə də əsas sürüyə keçi-
rilenedək cavan mal-qara onlann vahidinin qiymetindon asılı olmayaraq, 
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dövriyyə vəsaitlərinİn tərkibində 11 saylı «Böyüdülməkdə ve kökəldil-
məkdə olan heyvanlar» adlı sintetik hesabda və onlann növləri üzre müva-
fıq analitik hesablarda uçota alımrlar. Bu analitik hesablann terkibinə cavan 
və kökəldilməkdə olan heyvanlar, quşlar, vəhşi heyvanlar, dovşanlar, an 
aileləri, satılmaq üçün əsas sürüden çıxdaş edilmiş yaşlı heyvanlar, əhali-
dən qəbul edilmiş mal-qara daxildir. 

Heyvanlarm qruplan, baş hesabt ile sayı, diri çəkisi və dəyerləri üzrə 
uçotu da yuxanda qeyd olunan analitik hesablarda apanlır. Yeni doğulan 
bala cavan heyvanlann tərkibində uçota alınır, 11 saylı «Böyüdülməkdə və 
kökəldilmekdə olan heyvanlar)> adlı sintetik hesabın debetinə və 20 saylı 
«Əsas istehsal» hesabmın müvafiq subhesabmın kreditinə yazılır. Ahnmış 
bala iki nüsxədən tərtib edilmiş aktla rəsmiləşdirilir. Bala mədaxil edilər-
kon kənd təserrüfatında məhsulun (iş və xidmetin) planlaşdınlması, uçotu 
və kalkulyasiyası üzrə metodik gösterişe uyğun olaraq qiymətləndirilmə-
lidir. 

Kənardan satın alınmış cavan heyvanlar, quşlar, vəhşi heyvanlar ve 
an ailələri onlann satın alınma qiymətləri ile (teserrüfata getirilmə xərci 
nəzerə almmaqla) qiymətlendirilir. Əsas sürüdən çıxdaş edilmiş və kökel-
dilməyə qoyulmuş heyvanlar balans dəyəri ilə mədaxil edilir. Sonra İse hər 
ay onların çeki artımlan müəyyən edilir və plan maya dəyəri ilə ilk çəkilə-
rinin üstünə gəlinir. 

İlİn axınnda çeki artımmın və yaxud böyümə artımının faktiki maya 
dəyəri təyin edildikdən sonra cavan heyvanlann ilin ewəlinə hesabat ilin-
də doğulan balalann doğulduğu günə plan maya dəyərləini faktiki maya 
deyərinə çatdırmaq üçün müvafiq diizəliş etmək lazımdır. Bu zaman faktiki 
maya deyeri plan maya dəyerinden yüksek olarsa adi qaydada, aşağı olarsa 
fərq məbləğinə qırmızı storno üsulu ilə yazılış vermek lazımdır. Cavan 
heyvanların, kökəldilməkde olan yaşlı heyvanlann, bütün yaşda olan vehşi 
heyvanlann və quşların diri çəkilərinin maya dəyəri onların böyüdülmə-
sinə, kokəldilməsinə cari ildə çəkilən xərclər, ilin əwəlinə olan heyvan-
lann ve quşlann dəyəri, eləcə də cari ildə alman balasımn dəyəri əsasmda 
təyin edilir. 

Yaşlı quşlann, vehşi heyvanlann ve an ailələrinin saxlanılmasma sərf 
edilən xərclər məhsul istehsah ile elaqədar olduğu üçün 40 saylı «Hazır 
mehsul» hesabına silinir. İ1 ərzində kənara verilmiş heyvanlar eyni zaman-
da iki qiymətlə - ƏDV də daxil olmaqla müəyyən edilmiş satış qiymeti ilə 
və plan maya dəyəri ilə eks etdirilir. 

Təbii fəlakət yaxud yoluxucu xəstəliklər nəticəsində məhv olan hey-
vanlar istisna olmaqla, ölmüş, məcburi kəsilmiş heyvanlar sayı, çəkisi, 
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məbləği üzrə uçota almır, bu zaman 84 saylı «Servətlərin əskik gelmesİ ve 
xarab olmasından itkiler» adlı hesabın debetinə və 11 saylı «Böyüdülmek-
de və kökeldilmekde olan heyvanlar» adlı hesabın kreditine yazılış tertib 
etməkle resmileşdiriÜr. Audit yoxlama-ekspertizası zamanı çatışmayan ya-
xud ölmüş heyvanlann maddi-mesul şəxsler hesabma silinməsinin uçotu 73 
saylı «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyyəti ilə hesablaşmalar» hesabımn de-
betində və 84 saylı «Sərvətlərin əskik gəlmələri və xarab olmasından itki-
lər» adlı hesabın kreditində göstərilməli, sənədləşmələr seçme üsulu ile 
ekspertiza edilib qiymətlendirihnelidir. 

Kend teserrüfatı müəssiselərinin spesifik xüsusiyyətlərindən biri de 
məhsul istehsahna çəkİlən xərclərin (məsrəflərin) uçota alınmasında olan 
fərqli cehetlərdir. 

Digər sahələrdə olduğu kimi, kənd tesərrüfatı müəssisələrindo də is-
tehsal məsrəflərinİn uçotu 20 saylı «Əsas istehsal» adlı sintetik hesabında 
aparılır. Lakin kənd təsərrüfatı müessisəsinin daxİli uçot siyasətinə esasen 
20 saylı hesabın nezdİndə «Bitkiçilik», «Heyvandarlıq» və sair subhesab-
ları açıla bilər. 20 saylı hesabda analitik uçot 13 saylı «Xidmətedicİ isteh-
salat və təsərrüfatlar üzrə analitik uçot» cedvelində aparılır. Yardımçı kend 
təsərrüfatmda istehsal olunan mehsullara, iş ve xidmetlərə sərf olunan 
məsrəflerin uçotu briqadalar, fermalar və sexlər üzrə, bitkiçilikdə 18 saylı 
formada, heyvandarlıqda isə 18a saylı formada aparılır. 

Kend təsərrüfatı istehsahnın esas sahəlerinden biri olan bitkiçilikde 
mesrəflərin uçotunun bezi spesifik xüsusiyyətləri də audit yoxlama-eksper-
tizasının diqqət merkezində olmalıdır. Bitkiçilik özü tərevəzçilik, üzüm-
çülük, gülçülük, meşəçilik sahelerine aynlmaqla, onlara çəkilən məsreflər 
20 saylı hesabın müvafıq subhesablannda uçota almır. Lakin mesrəflərin 
ve mehsul çıxımının analitik uçotu ayn-ayn bitkilər üzrə apanlır. 

Bitkiçilikdə istehsal olunan məhsullann maya deyerinin kalkulyasiya 
edilməsində məsrəflərin tərkib strukturu nezerə alınmalıdır. Bura daxildir: 

• əmek ödenişi, sosial müdafiə fonduna edilən ayırmalar; 
• toxum və əkmə materiallanna edilən xərcler; 
• mineral və üzvi gübrelərə çəkilen məsrəflər; 
• əsas vəsaitlərin elde edilməsi və saxlanılması xercləri; 
• yardımçı işlər və xıdmətlər; 
• istehsalın teşkili və idarəetmə xərcleri; 
• kredit ödənişləri ve faizlər; 
• bitkiçilik istehsalı ilə bağlı sair xercler. 



XXVIFƏSİL. SAHƏLƏR AUDİTİNİN SPESİFİK XÜSUSİYYƏTl.ƏRİ 459 

Hər bır bitki və yaxud iş növünün yerine yetiribnesi üzre məsrəflər 
haqqında məlumatları ümumileşdirmək üçün iş və mesrəflər uçotu jurna-
lından istİfadə edilir. 

Bitkiçilikdən alman məhsullara dair 40 saylı «Hazır mehsul» hesabı-
nın debetinde və 20 saylı «Əsas istehsal» hesabının kreditində yazılışı veri-
lir. Denli və dənli paxlalı bitkilərin maya dəyərinin hesablanmasmın ob-
yekti 1 sentner taxıl hesab olunur. Mehsul vahidinin maya deyerini hesab-
lamaq üçün məsrəfləri ancaq təmizlənib qurudulmuş taxılın fıziki çəkisinə 
bölmək lazımdır. 

Bİtkiçilik məhsullannın faktiki maya dəyəri hesablandıqdan sonra plan 
maya deyəri ilə faktiki maya dəyəri arasındakı fərq tapılır. Kalkulyasiya 
fərqi üçün 20 saylı «Bitkiçilib> hesabının kreditində 08 saylı «Çoxillik 
əkməlerin (itkilerin) əkilməsinə sərf olunan toxum və əkmə materialı», 
ilin sonuna qalan 40 saylı «Hazır mehsul», 46 saylı «Mehsul (iş və xidmət-
lərin) satışı», 84 saylı «Sərvətlərin əskik gəlməsi və xarab olmasmdan itki-
lər» adlı hesablann debetinde mühasibat yazılışlan apanlmalıdır. 

Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri olan heyvandarlıq və hey-
vandarlıq mehsullanna çəkilən mesrəflərin uçotu ayn-ayn növ məhsullar 
üzrə 20 saylı hesabın «Heyvandarhq» subhesabında, lakin həmin məhsul-
ların ayn-ayn növləri üzre isə subhesabın aşağıdakı müvafiq analitik he-
sablannda uçota alınır: 

• südlük istiqametli iri buynuzlu mal-qara; 
• ətlik istiqametli iri buynuzlu mal-qara; 
• donuzçuluq - əsas sürü; 
• qoyunçuluq; 
• xezli vəhşi heyvanlar, atçılıq, balıqçılıq, ipəkçilik və s. 

Bitkiçilikde olduğu kimi, heyvandarlıqda da bütün məsreflər aşağı-
dakı kalkulyasiya maddələri üzrə əks etdirilir: 

• emək ödenişi və sosial müdafıə fonduna edilən ayırmalar; 
• heyvanlann xəstəliklerinə qarşı mübarizə üzrə edilen xərclər; 
• yem tədarükü xərcləri; 
• əsas vesaitlerin əldə edilməsi və saxlanılması xərcləri; 
• yardımçı işlər və xidmətlər; 
• kredit ödenişleri və faizlər; 
• heyvanlann məhv olmasından itkilər və ziyanlar; 
• heyvandarhq məhsullan istehsalı ilə bağlı sair xərclər. 
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Heyvandarlığın ümumi istehsalat xercieri obyektler arasında yemə 
olan mesrefləri çıxmaq şertİ ile müstoqim xerclerin mebleğİne mütenasıb 
olaraq bölüşdürülür. Ümumtəsərrüfat xərcləri ilin axmnda saheler (bitki-
çilik ve heyvandarlıq) və diger kalkulyasiya obyektleri arasında toxum və 
yem xerclerini çıxmaq şərti ile mesreflerin ümumi mebləğine mütenasib 
olaraq bölüşdürülür. 

Heyvandarlığa müstəqim xərclərin uçotu il erzində 20 saylı hesabın 
müvafıq sub hesabında aparthr. Ümumtəsərrüfat xərclərinin uçotu ise 26 
saylı hcsabda apanlır və ilin axırmda heyvandarlıq məhsulları arasında bÖ-
lüşdürülerək mehsullann maya dəyerine daxil edilir. 

Heyvandarlıq məhsulları istehsalına məsrəflərin uçotu il ərzində plan 
maya dəyəri ilə aparılır və ilin axınnda 20 saylı hesabın kreditindən 40 
saylı «Hazır məhsul» hesabımn debetinə silinir. Heyvandarlıq məhsulları 
əsas, əlaqəli və əlave məhsullara bölünür. Burada əsas ve əlaqəli məhsul-
lar (süd, yumurta, yun və s.), eləcə də alınmış balalar, çəki artımı, kökel-
mədə olan mal-qaramn çekisi kalkulyasiya obyekti kİmi götürülür. Əlavə 
məhsullar ise mümkün satış qiymətləri üzre qiymətləndirilir. Bir senmer 
südün və bir baş balanın maya dəyəri südlük istiqamətli mal-qaramn sax-
lanılmasına çəkilən xərclərə əsasən hesablanır. Südlük istiqamətli maldar-
hqda məsreflerin ümumi mebleğİnden peyinin və tükün dəyəri çıxılır, 
qalan məbləğ yemin deyerinə mütənasib olaraq süd və bala arasmda bölüş-
dürülür. Bu halda xərcin 90%-i süde, 10 %-i ise aluımış balaya aid edilir. 

26.3. Ticaret və iaşə xidmətlori müəssisələri auditinin 
spesifık xüsusiyyətlərı 

Maddi istehsal sahələri ilə yanaşı bir sıra xidmet sahəleri vardır ki, 
onların fealiyyəti maddi istehsala bərabər tutulmaqla yanaşı, sosial-iqtisadi 
sferanın tərkib hissəsi sayılır. Bu sahəlerə ticarət, iaşe xidməti, təchizat və 
meişet xidmeti saheləri daxildir. Ticaret ve ictiraai iaşə sahələrinde maddi 
nemətlər istehsal edilməsə də, burada göstərilen xidmətlər, yanmfabri-
katlar istehsalı bilavasİtə maddi nemətler istehsalına bərabər tutulmahdır. 
Bununla əlaqedar ticarət və iaşə müəssisələrində formalaşan iqtisadi gös-
təricilər hemin müessisələrin təsərrüfat-maliyye fealiyyetinın nəticelərini 
müeyyənləşdirib qiymetlendirmek üçün mehsul istehsahnm həcminə dair 
müvafiq iqtisadi göstəricilərlə İfade edilməlidir. Ticaret və iaşe müəssi-
sələrinin fəaliyyətinin spesifık xüsusİyyətlərini səciyyeləndirən amillərdən 
biri də bu müəssisələrin yerinə yetirdiyi iş və xidmetlerin deyərinin pul 
İfadəsində həcminin istehsal olunmuş məhsulun həcminə bərabər tutulma-
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sıdır. Lakin ticarət və iaşə müəssisələrmdə məhsul istehsalı (yerinə yetiri-
lən iş və xidmətlər) sənaye müəssisələrində olduğu kimi mühasibat uçotu 
hesablar plamnda 20 saylı «Əsas istehsal» hesabında yox, 41 saylı «Mallar» 
(əmtəələr) hesabında uçota almır. Əgər satın alınmış emtəələr, məhsullar 
tekrarən emaldan keçirilersə ve yaxud yarımfabrikat formasından hazır 
məhsul şəklinə saiınarsa, bu halda da həmin məhsullar istehsal təyinatlı 
hesablardan sayılan (iaşə müessiseleri üçün) 41 saylı «Mallar» (əmtəəlor) 
adlı sintetik hesabm müvafıq subhesablannda uçota alımr. 41 saylı «Mal-
lan> (əmtəəler) hesabının 5 subhesabı vardır: 

41-1 «Anbarlarda emteəler»; 
41-2 «Pərakəndə ticarətdə olan əmtəələr»; 
41-3 «Dolu və boş taralar»; 
41-4 «Satın alınmış məmulatlar»; 
41-5 «Prokat əşyalar» və s. 
Yuxanda qeyd olunanlarla yanaşı, ticarət və iaşə müəssisələrində bir 

sıra spesİfık xüsusiyyətlər de vardır ki, onlar audit yoxlama-ekspertiza işlə-
rində diqqet mərkəzində olmalıdır. Bu spesifik xüsusiyyetlerdən biri de 
xidmetlə bağlı olan üstəlİk xərclərin ayrıca sintetik hesabda uçota alınması-
dır. Yəni sənaye müəssisələrindən fərqli olaraq ticarət ve iaşə müəssiselə-
rində xidmətle bağlı olan xərclər, məsrəflər göstərilən xidmətin faktiki 
hecmini müəyyenləşdirən 41 saylı hesabda yox, aynca 44 saylı «Tədavül 
xərcləri» adlı sintetik hesabda uçota alımr. Ay ərzində baş vermiş mal 
dövriyyəsi üzrə çəkilən məsrəfləri və gəlirləri müəyyənləşdirmək üçün 44 
saylı «Tədavül xərcləriw adlı sintetik hesabda toplanmış xərclər realizə 
edilmiş məhsullann nisbətində 80 saylı «Mənfeət ve zərərler» hesabı ilə 
müxabirələşir. Göründüyü kimi, sənaye müəssisələrindən fərqli olaraq 
ticarət və iaşə xidmətlərində üstəlik xərclər bölüşdürülüb məhsulun maya 
deyerine daxil edilmir, birbaşa mənfəət və zərərler hesabına silinir. Üstə-
lik xərclerin tərkibinin araşdınlması və qiymətləndirilməsi audit yoxlama-
ekspertizasınm tedqiqat obyektinə çevrihnəlidir. Çünki, bir sıra hatlarda 
ticarət müəssisələrinin mənfeetinin azaldılması ve vergilerden yayınmaq 
üçün hemin xərclər süni surətdə artınlır. 

İaşə müəssisələrində əmtəələrin, xammalm və yeyinti məhsullannın 
anbar uçotunda da müvafiq spesifık xüsusiyyətlər vardır. Bele ki, iaşə 
müəssisələrində mühasibat uçotu müəssısələrin özlerinin uçot siyasətİnə 
dair əsasnaməyə uyğun heyata keçirilir. Bu əsasnaməyə görə anbarlarda 
olan mehsul və əmtəələrin uçotu operativ-mühasibat (qalıq) metodu ilə 
apanlmalıdır ki, bunun üçün də mütləq uçot qiymətini müəyyən etmək la-
zımdır. Anbarlarda olan məhsul və emtəelər, əlavələr də daxil olmaqla pə-
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rakəndə qiymətilə, yaxud alış qiyməti ilə uçota alınmahdır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, istehsalatdan buraxılan məhsullann (xörəyin) maya dəyəri 
məhsuIİann (xammalın) dəyəri ilə əlavə xərclərin dəyərindən əmələ gəlir. 
Iaşə müəssisələrində istehsal məsrəfləri müəyyən edilmiş ümumi qayda-
dan fərqli olaraq 44 saylı «Tədavül xərcləri» sintetik hesabında uçota alm-
mır. Ona görə də İstehsalatdan buraxılan məhsulun dəyərinə bu məhsula 
düşən tədavül xərcləri də əlavə edilir. Alınan maya dəyəri satış qiymətinə 
çatdınlır. Bu əməliyyatlar mühasibat uçotu hesablannda aşağıdakı kimi əks 
etdirilir: 

- mətbəxdən hazır məhsul buraxıhşı - Debet 42-1 «Pərakəndo ticaret-
de əmtəələr» hesabı, kredit 20 saylı «Əsas istehsalat» hesabı və 42-1 
«Ticarət əlavesi» subhesabı. 

İctimai iaşə müəssisəsi öz istehsalımn mehsulunu satqıda əmteənin 
satış qİyməti ilə alış qiyməti arasındakı ferqə ƏDV hesablayır. Bu fərqə 46 
saylı «Mehsul (iş və xidmətlər) satışı» hesabmın debetində, 68 saylı «Büd-
cə ile hesablaşmalan> hesabınm kreditində əks olunur. 

Ticaret və iaşe müəssiseləri özlüyündə bir qedər sadə tesərrüfat-ma-
liyye fealiyyetinə malikdir. Yeni burada teserrüfat əmeliyyatlan əsasən 
mal dövriyyesi, alış-satış qiymətləri, mesrəflər, tədavülle bağh olan xerc-
İər, ticaret güzeştleri ve elavələrden ibarətdir. Ticarət və iaşə müəssisəle-
rində audit yoxlama-ekspertizası keçirilen zaman göstərilən bu amillər 
audit yoxlama proqrammda mühüm yer tutmahdır. Meselen, ticarət müəs-
sisələrində əldə edilen mallar (əmtəeler) onlann satış və yaxud alış qİy-
metləri ilə uçota alınır. Bu müessisələrdə gelirin hesablanması ve audit 
qiymetlendirilməsi üçün əmteelerin satış qiyməti ilə alış qiyməti dəyərləri 
arasındakı fərqi müəyyənleşdirmək, bununla da müəssisənin cari dövrdə 
fəaliyyetindən elde etdiyi gəliri qiymətlendirməkmümkündür. 

Ticarət və iaşe müəssisəlerində əmteelərin perakendə ve topdansatış 
qiymetleri mövcuddur. Bir qayda olaraq əmtəələr topdansatış vasitesi ile 
eldə edilir, perakendə satış xidməti ilə istehlakçıya çatdmhr. Əmteelərin 
topdansatışı ilə onlann perakənde satışı arasmda müəyyən mesafe ve 
prosesler mövcuddur. Bu proseslərin yerine yetirilməsİ ticarət xidmeti ad-
lanır. Hemin xidmətin yerinə yetirilməsi üçün müvafİq xərclər və məs-
rəflər edilir. Bu mesreflere mallann bazadan alınması, yiiklənməsi, müva-
fiq yerlere çatdınlması, qablaşdınlması ve sair daxildir. Bu ticarəte çəkilen 
xərcleri ödəmək və müvafıq gəlir əldə etmək üçün mallann topdansatışın-
da ticaret güzəştləri edilir. Mallann (emtəələrin) topdansatışı üzrə verilmiş 
güzəştler və əlavəlerlə bağlı əməliyyatlar müessisələrin mühasibat uçotu-
nun hesablar planında 42 saylı «Ticarət əlavəsi (güzəşti)» adh sintetik 
hesabda uçota almır. 
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Ticarət və iaşə müəssisələrinin gelir mənbəyinin əsasını ticarət gü-
zəştləri təşkil edir. Lakin ticaret satış qiymetlərinin sərbəstləşdirilməsi, li-
berallaşdınlması ile ticarət və iaşe müessisələrində gelirlərin artmasına 
yaxud azabııasına tələb və təklif əsasında formalaşan qiymətlər də bilava-
sitə təsir edə bilər. Ticaret və iaşə müəssisələrinde rentabellik səviyyəsini, 
yəni müəssisənin perspektivii inkişafını temin etmək üçün onlann əldə 
etdİyi menfeət do vacib amil hesab edilir. Ona göre də ticarət və iaşə müəs-
sisələrinde audit yoxlama-ekspertiza işləri apanlan zaman onlann əidə 
etdiyi gəlir mənbəyi tehlil edilməlidir. Daha doğrusu, gəlirlərin sabitliyini, 
perspektivliyıni qiymətləndirmək üçün gəlirlərin tərkibində sabit vergi 
güzəştlərinin xüsusi çəkisi müəyyənləşdirilməli və qiymətləndirilməlidir. 

Qiymət amİli ticarət və iaşe müəssisələrinde diqqəti cəlb eden esas 
məsələlərdən biridir. Çünki, bir çox hallarda ticarət müəssisələrinin əldə 
etdiyi gəlir mal qıthğının hesabma formalaşan qiymətlərdən meydana gəlir. 

Hazırki şəraitdə Azerbaycan Respublikasında ticaret və iaşe müəs-
sisələrinin fəaliyyəti müəyyen normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir. Bu 
qanunverici aktlara aşağıdakılar aiddir: 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Antiinhisar fəaliy-
yəti haqqında» 1993-cü il tarixli Qanunu və ona müxtəlif dövrlərdə 
edilmiş dəyişilikləri; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetİnin «Antiinhisar qanun-
vericiliyinin pozulmasına dair işləre baxılması haqqmda» 29 may 
1998-ci il tarixli qaydaları; 

• Azərbaycan Respublikasının «Təbii inhisarlar haqqında» 15 dekabr 
1998-ci il tarixli Qanunu; 

• Azorbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Təbii inhisar sub-
yektləri tərefındən istehsal olunmuş məhsullann (işlərin, xidmətle-
rin) qiymətlerinin, taariflərinin formalaşması və dövlət tənzimlən-
mesi haqqmda» 20 sentyabr 2002-ci il tarixli qəran; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Güzəştlərin həcmi 
və tətbiqi qaydasına mallann (işlerin və xidmətlərin) qiymətlərində 
dəyişiliklərin satınalınma müqavilesinə təsirinin hesablanması üsu-
lunun təsdiq edilməsi və bölünən hissesinin məbləğinin müəyyen 
edilmesi haqqında» 28 oktyabr 2|Ö02-ci il tarixli qaydalan; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Xam neftin və neft 
məhsullannın qiymetlərinin respublika daxilinde tenzimlenməsi haq-
qmda» 10 fevral 2003-cü il tarixli qəran və s. 
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Ticarət və İaşə müessisələrinm fealiyyetinden elde edilən gelirier və 
bu gəlirlerdən dövlət büdcəsinə edilən ödenişlər də mövcuddur. Bele ki, 
emtee satişından sonra ticaret elavəsinden yaranan ümumi gelir hesablama 
yolu ile müəyyən edilir və orta faize mütenasib olaraq satılmış emteelerle 
ayın axırma anbarda, mağazada qalıq mal arasında bölüşdürülür. Uçota alrn-
ma üsulundan (alış ve yaxud satış uçot qiyməti ilə) asılı olmayaraq ümumi 
gelir, əmteelerin satış pulu bankdakı müvafiq hesablara daxil olduqca və 
yaxud mallar yüklənib yola sahndıqca mühasibat uçotunda eks etdirilməli-
dir. Qalan bütün emeliyyatlar mühasibat uçotu haqqındakı qanunun qüwe-
də olan hesablar planmın tələblərinə uyğun olaraq heyata keçirilməlidir, 

Ticaret ve iaşə müessiselerinde audit yoxlama-ekspertiza aparılan za-
man aşağıdakı məqamlar da dıqqət mərkezində olmalı və qiymətləndiril-
melidir: 

- emteelerin anbara medaxil edilməsini rəsmiləşdirən ilk sənədlərin 
(əmtəə nəqliyyat qaiməsi, hesab-faktura, yük qəbzi, akt) tertib edilməsinin 
düzgünlüyü; 

- emtəəlerin anbara daxil olmasının tamhğını müəyyenləşdirən sə-
nədlərə əsasən malalan təşkilatla mal göndərən müessiselərin qarşıhqlı üz-
leşdirmə ve yoxlama aktının mövcudluğu; 

- mühasibathqda emtəəlerin analitik uçotunun apanlmasımn və qalıq-
Iann vaxtında çıxanlmasmın düzgünlüyü; 

- faktiki qəbul edilmiş əmteələr üzre malsatan teşkilatın müşayətedici 
senedlerinde göstərilen miqdar, dəyer ölçüleri arasında fərq olarsa, bu ba-
rədə malsatan təşkilata qarşı iddia sənədlərinin mövcudluğu; 

- ixtisaslaşdınlmış müvafiq müəssisələrdə terozi təsərrüfatinın möv-
cudluğu; 

-pərakənde ticarətde emteelerin uçota alınması qaydalarına əməl 
edilməsi; 

- satilmış məhsullara qoyulan pərakəndə qiymətlərin düzgünlüyü; 
- tara ilə elaqedar eməliyyatlann düzgün əks etdirilməsi; 
- təbii itkinin silinməsinin düzgün rəsmiləşdirilmesi; 
- əhali ilə pul hesablaşmalan həyata keçirilerken nezaret-kassa ma-

şınlannın tetbiqi qaydalanna, nəzarət-kassa maşınlannm tətbiqi ile alman 
satış pulunun uçotu məlumatlannm istifadəsi üzrə tövsiyelere və bu maşın-
lann istismar qaydalanna riayet olunmasL 

Audit yoxlama-ekspertiza işleri apanlan zaman yuxanda qeyd edilen 
məseleleri qiymetlendirmək üçün təcrübede mövcud olan bəzi meqamlan 
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da tıəzərdən qaçırmaq olmaz. Belə ki, əmtəələrin anbara daxil edilməsinə 
dair sənədləri araşdıran zaman burada mallan rəsmiləşdirən qaimələrin 
tərtibinə dair bütün rekvizitlərin doldurulması, yəni malsatan təşkilatm adı, 
malm miqdan, hər bir malın ölçü vahidinin qiyməti, ümumi məbləği, təhvil 
alan və təhvil verən şəxslərin imzalan, malsatan təşkilatlann möhürü və 
sair bu kimi lazımi məlumatlann dəqiq və tam olması qiymetləndirilməlidir. 

Ahnan və mədaxil edılen mallann rəsmiləşdirilməsi zamanı qaimə, 
keyfiyyət sertifikatlan, laboratoriya analizlərinin neticəlerini əks etdirən 
sənədlərin olması vacibdir. Bir çox hallarda göndərilən mallann əskik gəl-
məsi təbii itkilərlə əsaplandınhr. Auditor göndərilən mallar üzrə (ebii ıtki 
normalannın malsatan təşkilatm sənədlərinde əks etdirilmesi, bu itkilerin 
malsatan teşkilatın hesabma silinməsinə diqqət yetirməli və qiymətlendir-
məlidir. Alınmış mallann (əmtəələrin) anbarda düzgün uçota alınması ve 
nağdlıhğım qetileşdirmek üçün auditorun seçme üsulu ile inventarlaşma 
aparması məqsədəuyğundur. 

Audit yoxlama-ekspertiza işleri apanlan zaman qanunla müeyyenləş-
dirilmiş bir sıra ticarət-iaşə qaydalanna eməl olunması qiymətləndirilmeli-
dir. O cümləden; 

- nəzaret-kassa maşmlannın istismanna dair nümunəvi qaydalann 
gÖzlənilməsi; 

- nağd pulun inkasasiya edilmesi ve vaxtında müvafiq baııklara təhvil 
verilməsi; 

- kassa əməliyyatlannın apanlması qaydalanna eməl edilməsi; 
- maddi-məsul şəxsler terefinden əmteə hesabatlannm düzgün tertibi; 
- inventarlaşmanın vaxtında ve düzgün apanlması; 
- ƏDV və xüsusi vergilərin düzgün hesablanması. 
Qeyd etmek lazımdır ki, nəzaret-kassa maşmlanmn istisman qaydala-

nna uyğun olaraq əhali ilə pul hesablaşmalan apanlarkən hesablayıcı ma-
şınlann göstəricilerinin söndürülməsi yalnız yeni maşınlann istifadəye ve-
rilməsi, inventarlaşma apanlması onlann təmiri zamanı ola bİlər. Bu işlərin 
hamısı dövlət vergi orqanlannın nəzareti altında apanlmalıdır. Mövcud 
qaydaya uyğun olaraq toplayıcı pul hesablayıcılannm göstəricilərinin de-
yişilməsi müvafiq forma üzre aktla resmiləşdirilmeiidir. Nezarət-kassa 
maşmlanmn tətbiqi üzre əsasnaməyə uyğun olaraq əhali ilə pul hesablaş-
malan heyata keçirilerken qəbul edilmiş nağd pul mebleğim təsdiq edən 
nəzaret lentleri, çeklerin suretleri ve diger senədler bağlanmış şekilde so-
nuncu inventarlaşmaya qəder saxlamlmalıdır. 
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Kassada nağd pulun saxlanılması müəyyən həddə ola bilər. Bu və ya 
digər müessisənin kassasında nağd pulun saxlanılmasının həddi həmin 
müəssiseyə xidmet edən bank tərefinden teyin oluna biler. 

Pərakənde ticarət mərkezlerində elavə dəyər vergisinə celb olunan 
dövriyyeye aşağıdakılar daxildir: 

a) Sərbəst perakende satış qiyməti İlə satılan əmtəələr üzrə - əmtəe-
nin qiyməti vergi məbleği də daxil olmaqla alış qiyməti arasındakı fərq; 

b) Dövlət tərəfindən tenzimlenen qiymətle satılan əmtəəler üzrə - ti-
carət güzəşti. 

Pərakəndə ticarət müəssisələri öz əmtəələrini ƏDV daxil olmaqla 
satarsa, bu zaman gəlirlərdən ƏDV üzre büdcəyə ödəmələr əvezləşdiril-
melidir. Ticarət ve iaşə xidmeti müəssisələrində ƏDV-nin analitik uçotu-
nun aparılması məqsədəuyğundur. Əmtəələrin müəyyən edilmiş ƏDV də-
receləri üzrə uçotunun ayn-ayrılıqda aparıldığı hallarda verginin hesablan-
ması və Ödənilmesi müvafıq hesablama dərəcəsi üzrə hər bir növ emtəənin 
satışından alınan gəlirdən çıxış edilərək hesablanır. Təcrübə göstərir ki, bir 
sıra hallarda tİcaret və iaşə müəssiseləri ƏDV-ni bütövlükdə 68 saylı 
«Büdcə ilə hesablaşmalar» adlı sintetik hesabda aparırlar. Bu da Öz növbe-
sində alınan, ödənilən və ya əvezləşdirilən ƏDV-də qeyri-müəyyənlik və 
qanşıqhq yaradır. Bu, hər şeydən əwəl onunla izah edilir kİ, ticarət xidme-
tinde qalıq olmadığı üçün ƏDV-nin aynca uçota alınmasına ehtiyac yaranır. 

Düzdür, xidmətin ekser hissəsinin qalığı olmur, Lakin bu, nəqliyyat 
xidmətine aid edilmir, çünki neqliyyat xidmeti ile elaqədar olan xercler ay 
ərzində satılmış məhsulla ayın axınna qalıq emtəələr arasmda bölüş-
dürülür. Ele ona görə də hesabat dövrünün tedavül xerclərine bütün nəq-
liyyat xidməti daxil edilmir. Demeli, əmtəə qalığına düşən nəqliyyat xid-
metine daxil edilən ƏDV və xüsusi vergi 19 sayıl hesabda qalıq kimi gös-
tərilməlidir. Bundan əlavə, ticarət müessiseləri fəaliyyətlərini normal 
həyata keçirmək üçün deyərinə ƏDV ve xüsusi vergilər de daxil edilen 
əsas vəsaitlər, materiallar, az qıymetli və tez köhnələn əşyalar da alırlar, 
Bir sıra ticarət ve iaşə müəssİsəleri bəzən qeyri-maddi aktivler de alırlar. 
Yuxanda göstərilən aktivlerin dəyərinə daxil edilən ƏDV və xüsusi vergi 
19 saylı hesabm müvafiq subhesablarında uçota alınmalıdır. Bu subhesab-
larda uçota alınan məbləğler büdceyə ödəmelərin azalmasına silinir. Bu 
subhesablarda ƏDV və xüsusi vergilərin qalığı da ola bilər. Məsələn, ərzaq 
malları üzrə təbii itki ehtiyatlanmn yaradılmasının düzgünlüyünü və qanu-
nauyğunluğunu aşkar etmək vacib şərtdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, təbii 
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itki ehtİyatiannı yalnız tərəvəz və erzaq malları bazarlan, soyuducuları ve 
dondurma kompieksləri olan ticarət müessisəleri yarada biler, Müəyyen 
edilmiş qaydalara uyğun olaraq hesablanan ehtiyatlar tedavül xərclerine 
silinir. Digər terəfden, ərzaq mallannın satışı müddetinə riayet edilmədiyi 
halda saxlanma vaxtı keçən əmtəelərin satışı apanlmadığı üçün tebii itki 
normalanndan artıq həcmdə xarab olan ərzaq mallannın üzərinde ƏDV-nin 
müvafiq məğbləği qaiır, 

Əmtəelərin yenidən qiymətləndirilməsi qiymetin aşağı salınması 
hallannda da ƏDV-nin məbləği diqqeti colb etməlidir. Ümumiyyətlə bütün 
hallarda yenidən qiymetlendirmənin nəticələri aktla resmileşdirilməlidir. 
Bu aktda əmtəenin adı, miqdan ve diger informasiyalarla yanaşı, onun 
köhnə ve yeni qiyməti, bu qiymətlerle emtənin deyeri, qiymetin artması 
noticəsində əmteenin artım məbiəği, azalması nəticəsində azalan məbleği 
və sair göstərilməlidir, Audİt yoxlama-ekspertiza işlerində bu kimi hallar 
araşdınhb qiymetlendirilməlidir. Yoxiama-ekspertiza üçün məlumat mən-
belerinden biri kimi 14 saylı «Maddİ servetlerin yeniden qİymətlendiril-
məsi» adlı sİntetik hesabın debet və kredit məlumatlanndan istifadə etmək 
olar, 

Ticarət müəssisələrinin audit yoxlama-ekspertizası zamanı komisyon 
qaydasında satılan emtəə qiymətlilerinin uçotda əks etdirilməsinin düzgün-
lüyünə de diqqət yetirmək lazımdır. Komisyon qaydasmda satılmaq üçiin 
emtəelər 004 saylı «Komissiya tərəfmdən qəbul edilmiş mallar» adlı ba-
lansarxası hesabda əks etdirilir. Komissiya tərefindən qebul edilmiş əm-
teələr balansarxası hesabda uçota almmalıdır. Əmtəələrin komissiya təre-
findən qəbul edilmesi xüsusi qaydada rəsmiləşdirüir. Bütün buıüar auditra 
tədqİqat obyekti olmahdır. 

Ticarət müəssisələrinin auditinin spesifik xüsusiyyətlərinden biri de 
xarici valyuta İle aparılan ticarət əməiiyyatlandır. Burada başlıca xüsusiy-
yətlərdən biri xarici ticaret eməliyyatlannm düzgün sənedləşdirilmesidir. 
Nezere almaq lazımdır ki, ticarət müəssisələri xarici ölkələrdən aldıqlan 
emtəələri mühasibatiıqda həm milli, hem də xarici valyuta ilə uçota 
almalıdtr. Lakin həmin mallar (emteələr) respublika daxilində milli valyuta 
ilə satılır. Xarici valyuta ilə ödenilən mallann valyuta qiyməti müqavilə-
dən götürülür ve Milli Bankm kursuna əsasən manata çevrilir. Xarici val-
yuta ilə alınan əmtəələr üzre emele gəlen məzənne fərqi 80 saylı «Mən-
fəət və zərərlər» hesabma silinir. Auditor ticarət və iaşe müessisələrində 
yoxlama-ekspertiza işleri aparan zaman bu meqamlan da araşdtrmalı ve 
qiymətləndirməlidir. 
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26.4. Məişət xidməti və fərdi təmir işləri auditinin 
spesifik xüsusiyyətləri 

Məişət xidmətləri dedikdə, əhaliyə göstərilən fərdi trikotaj tikiş işlə-
rinin yerinə yetirilməsi mənzil təmiri, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və tex-
niki xidməti, xırda metal əşyalann hazırlanması, mebellərin bərpası, üzlən-
məsi, elektrik avadanlıqlannın təmiri, texniki qulluğu, musiqi alətlərinin 
təmiri və sair bu kimi pullu xidmətlər başa düşülür. Məişət xidməti və 
fərdi təmir işləri əhaliyə göstərilən ümumi pullu xidmətlərin tərkibində 
boyiik xüsusi çəkiyə malikdir. Bu xidmətlər planh sosialist təsərrüfatında 
dövlət tərəfindən bilavasitə təşkil edİIib tənzimlənirdi. Bazar iqtisadiyyatı 
münasibətlərinə keçid şəratində bu xidmət sahələrinin demək olar ki, 
hamısı özəlləşdirilmiş, liberallaşdırılmış və sərbəstləşdirilmişdir. Mülkiy-
yət formasının dəyişilməsi, təşkilati-tabeçilik strukturunun yenisi ilə əvəz 
olunması bu sahədə də bir sıra münasibətlərin dəyişməsinə və yeni spesifik 
münasibətlərin formalaşmasma səbəb olmuşdur. Belə ki, planlı sosialist tə-
sərrüfat sistemində məişət xidməti və fəıdi təmir işlərinin böyük əksə-
riyyəti onlann yerli struktur bölmələrində uçota alınırdı, bilavasıto bu və 
ya digər formada hüquqi şəxs statusu ilə fəaliyyət göstərirdi. Ona görə də 
məişət xidməti və fərdi təmir işləri ilə bağlı olan əməliyyatların hamısı 
xırdahğına qədər uçot və hesabat obyektinə çevrilmişdi. Hazırki şəraitdə 
qeyd etdiyimiz kimi, bu sahə tamamilə özəlləşdirilmiş və mülkiyyətin bü-
tün formalannm tətbiqinə geniş meydan verilmişdir. tndı bu sahədə çoxlu 
kiçik müəssisələr, məhdud məsuliyyətli səhmdar cəmiyyətləri, kollektiv 
müəssisələr, kooperativlərlə yanaşı, fıziki şəxs statusu ilə sahibkarlıqla 
məşğul olan saysız-hesabsız xidmət növləri vardır, Göründüyü kimi, mül-
kiyyət münasibətlərinin dəyişməsi özü ilə bərabər məişət xidmətinin təşki-
lində, idarə olunmasında, uçot-hesabat işlərinin apanlmasında və xidmət-
lərin keyfiyyətinin yüksəldilməsində bir sıra yeni münasibətlər gətirmişdir. 
Artıq məişət xidməti və fərdi təmir işləri bir mərkəzdən yox, azad formada 
tərəflər arasında münasibətlərin qurulması əsasmda təşkil edılir. Digər 
tərəfdən, bu sahəde tətbiq olunan çoxukladlı mülkiyyet forması əhaliyə 
göstərilən məişət xidmətlərindən əlde edilen gelirlərin, məsrəflərin, men-
fəətin əmələ gəlməsi ve bölüşdürülməsinde müvafıq spesifik xüsusiyyət-
ler yaradır. Məişət xidmətinin və fərdi təmir işlerinin özəiləşdirilməsi, bu 
sahedəki mövcud münasibetlər məişət xidməti və fərdi təmir müəssisələri-
nin uçot-hesabatında özünəməxsus xüsusiyyetler yaratmışdır, Məişət xid-
məti və fərdi təmir işləri xırda iş olmaqla çox da böyük diqqet cəlb etmə-
yən bir sahədİr. Əslində isə bu sahələr milli iqtisadiyyatımızm xüsusi sahə-
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lərindən biri hesab edilir. Onlann ümumılikde fealiyyetı iqtisadiyyatın di-
gər sahelərinin inkişafında və insanlann sosial şeraitinin yükseldilməsinde 
rolu böyiikdür. Ona görə də meişət xidməti və fərdi təmir işlərinin keyfİy-
yetinin yükseldilməsinə nezarətin təşkili de əsas məselelerden biri hesab 
edilməlidir. Yeni ı^tisadi münasibətləre keçid bu sahedə də nəzaret funksi-
yalannı ve formalannı deyişdirmişdir. Yuxanda qeyd edilənleri nezere ala-
raq auditor məişet xidmeti ve fərdİ təmir işleri ile məşğul oian müəssise-
lerdə (firmalarda) yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman ümumi mesələ-
lərİ, yəni müessisəlerin fəaliyyətinə dair normativ hüquqi bazasını, tesər-
rüfat əməliyyatlannın yoxlanılması metodikasım, tesərrüfatdaxili nəzarət 
və uçot-hesabat işlərinin təşkilinin vəziyyetini qiymətlendirmekle bəraber, 
bir sıra spesifik xüsusiyyətləri də ekspertiza edib qiymetləndirmelidir. 
Auditor, meişət xidməti və fərdi temir işləri ilə məşğul olan müessisələri 
ekspertiza edən zaman ilk növbədə qanunverici normativ hüquqi bazaya 
uyğun olaraq həmin müəssisələrin mülkiyyət-təşkilati və tabeçilik formala-
rından ireli gələn prinsipleri ekspertiza etməh və qiymətləndirməlidir. Əgər 
məişət xidməti ve ferdi təmir işleri hüquqİ şexs statusu ilə kiçik müəssisə, 
kooperativ və sair formalarda fəaliyyət göstərirsə, bu zaman təsis sənədle-
rinin mövcud normativ hüquqi aktlann tələblərinə uyğun olması araşdınlıb 
qiymətləndirilməlidir. 

Bazar iqtisadiyyatı münasibetlərinə keçid şəratində məişət xidməti 
ve ferdi təmir işəlri ilə məşğul olan müəssisələrde yaranan münasibətlərdə 
bir yenilik de meişət xidmeti və fərdi temir işleri ilə məşğul olan müəs-
sisələrin sifarişçi ilə birbaşa ikitərəfli münasibət qurması, təreflər arasmda 
bağlanmış müqaviləyə əsasən fəaliyyət göstərmələridir. Hazırki şəraitdə 
bu müqaviləler üzrə yerinə yetirilən iş və xidmətlərin deyəri sərbəst və 
razılaşdırılmış qiymetle icra edilir. Bir çox hallarda müqavilelerdə gös-
tərilen qiymət, yerine yetirilən iş ve xidmetlerin hecminə nisbeten aşağı 
olur və yaxud şişirdilərək heç bir mentiqe sığışmayan qiymetlərlə əks etdi-
rilir. Yoxlama-ekspertiza işləri zamanı belə hallar seçmə üsulu ise müşahi-
də edilməli və bir sıra meyarlar vasitəsilə qiymetlendirilməlidir. Bu sahədə 
müeyyen xidmet növləri üzrə vahid taarif sisteminin olmaması qiymətlərin 
tələb ve təklif esasında formalaşmasına sebeb olmuşdur. Lakin auditor 
yerinə yetirilən iş və xidmətlərin fərdi temir və texniki xidmətlər üzre 
qebul edilmiş sİfarişe əsasən tertib edilmiş smeta sənədlərini yoxlamalıdu:, 
Bu smeta senədlərinde yerine yetirilen iş ve xidmətlərə serf olunan mate-
rial, ehtiyat hisseleri, digər detallann qiyməti satış qiymətləri ilə üzləşdi-
rilməli, burada tətbiq olunan material qİymeti və əmək haqqı ödənişlərinin 
dəyeri müqayisə edilmelidir. Yoxlama-ekspertiza zamam bu sahede yol 
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verilmiş ciddi qiymət şişirtmeleri, yaxud azaltmalarımn məqsədi aydın-
laşdırılmah ve qiymətlendiriimelidir. 

Meişet xidmeti ve fərdi temir sahəsinin spesifik xüsusiyyetlərinden 
biri də bu fealiyyətdən əlde edilmiş gelirlərin mədaxil edİlməsidir. Təcrü-
be gösterir ki, bir çox haliarda məişət xidməti və fərdi təmir işlerində 
gəlirlərin mədaxil edilməsində böyük nöqsanlar və çatışmamazlıqlar möv-
cuddur. Göstərilən xidmətlərdən əldə edilən gəlir tam mədaxil edilmədiyi 
üçün burada Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin bir sıra bəndləri 
də kobud surətde pozulur və nəticədə gəlirlərdən, mənfəetdən vergilər 
üzrə yaymma hallarına yol verilir. Audit yoxlama-ekspertizasında məişət 
xidməti və fərdi təmir işləri üzre əlde edilen gəlirlərin mədaxilinə kom-
pleks yanaşılmalıdır. Burada gelirlerin mədaxil edilməsinə dair kassa mə-
daxİl orderi və bank köçürmələrində mədaxil edilmemiş fərqlər müəyyən-
ləşməlidir. Bundan sonra yerinə yetirilen iş ve xidmetlərin maya dəyərinin 
kalkulyasiyasına diqqet yetirmək lazımdır. Kalkulyasiya mövcud xidmet 
taariflərinə, razılaşma qiymətlərinə və faktiki bazar qiymətlərinə esaslan-
malıdır. Bu qiymət formalannın hər hansı biri tətbiq edilmişdirsə, bu haqda 
smeta sənədlərində konkret olaraq şerh verilmelidir. Çmki, qiymətlərin 
tetbiqində qarışıqlığın ve ya şərhsiz istənilən formanın tedbiqi son nətice-
də gelirlərin müəyyənləşdirilməsində anlaşılmazlıq yaradır. Nəzəre almaq 
lazımdır ki, hər bir məişət xidməti, yerine yetirilən ferdi temir işləri üzrə 
analitik uçot apanlmalıdır. Məişət xidmətinin böyük bir hissəsi sahibkarlıq-
la meşğul olan fıziki şəxslərin fəaliyyeti ilə bağlıdır. Əlbəttə, burada audit 
nəzarəti bir sıra çetinliklerle üzləşə bilər. Belə ki, məişət xidməti və ferdi 
təmir işlərini yerinə yetirən fıziki şexslerin fəaliyyetİ Vergi Məcəlləsi üzrə 
sadeleşdirilmiş vergı sisteminin tərkib hissesi hesab edilir. Burada yerinə 
yetirilən iş və xidmətlər üzrə uçot-hesabat işləri aparılmadığı üçün faktiki 
yerinə yetirilmiş təmirin, xidmətin həcmini müəyyən etmək bir qədər çetin-
dir. Vergi qanunvericiliyine əsasən bu fəaliyyət növü ile meşğul olanlar sa-
dəce olaraq vergi orqanlanna öz fəaliyyətinden elde etdikləri gəlirlər haq-
qında bəyannamelər teqdim edir. Auditor yeri gəldikdə bəyannamədə gös-
terilən gəlir məbləği ilə sifarişçilər üzrə yerine yetirilən iş və xidmətlərin 
həcmini üzleşdirə bilər. Bu qayda da yoxlama seçme üsulu ilə apanla biler. 
Əgər nəticədə kəskin kənarlaşmalar aşkar edilərsə, bu zaman başdan-başa 
yoxlama üsulundan istifadə etmek vacibdir. 

Məişət xidmetİ və fərdi təmir üzrə yoxlama-ekspertiza işlərinİn spe-
sifik xüsusiyyətlərindən biri də bu sahədə uçot-hesabat işlərinin apanlması 
və tesərrüfatdaxili nəzaret sisteminİn təşkilinin qiymətləndirilməsidir. Ma-
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liyyə Nazitliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli emri ile tesdiq ediimiş 
«Müəssisəlerin mühasibat uçotunun hesablar plam və onun tetbiqi»ne dair 
təlimata uyğun olaraq məişət xidməti ve ferdi təmir işləri üzrə əməhy-
yatlar 29 saylı «Xidmətedici istehsalat ve işçi heyeti ile hesablaşmalar» adh 
hesabda uçota alınır. Hemin telimata uyğun olaraq bu sintetik hesab 30-a 
qədər digər sintetik hesablaria müxabireləşir. Məişət xidməti və fərdi te-
mir İşleri ilə meşğul olan müəssiselerin teserrüfat əməliyyatlarını uçota 
alan bu hesabm terkibinde xidmet növlerinə göre müxtelif subhesablar ve 
analitik hesablar açıla bilər. Bir qayda olaraq yerine yetirilən iş və xidmet-
lere çəkilən məsrəfler 29 saylı hesabın debetində toplanmaqla cari dövrün 
sonunda 46 saylı «Məhsul (iş ve xidmətlərin) satışı» hesabı ilə müxabirələ-
şir. Məişet xidməti və fərdi təmir işləri ilə məşğul olan müəssisələrin 
fəaliyyetinin spesifik xüsusiyyətlərindən biri de odur ki, bu müessisələr 
faktiki yerinə yetirilmiş iş ve xidmetlərin deyerini uçot-hesabat formalann-
da əks etdirməklə yanaşı, bitməmiş temir işlerinin qahğtm da müeyyənləş-
dirməlidir. Audit yoxlama-ekspertiza işi apanlan zaman öten dövrün başa 
çatdınlmamış iş və xidmetlərinin həcmi müəyyənləşdirilməlidİr. Çünki, 
həmin müəssisələrin illik fealiyyetine yekun vurulan zaman maliyyə nəti-
cələrinin müəyyənİəşdirilməsində bitməmiş məsrəfler vacib ehemİyyət 
kəsb edir. Bir çox hallarda menfəəti azaltmaqla vergi öhdeliklərinden 
yayınmaq məqsedilə başa çatmamış iş və xidmətlərə dair məsreflər süni 
surətdə şişirdilir. Neticədə isə vergi qanunvericiliyinin tələbləri pozulur. 

Meişet xidməti və fərdi təmir işləri ilə məşğul olan müəssisələrin 
fealiyyətinde xidmət işləri üzrə bir çox qəbzlər, sifariş vərəqələri və digər 
ciddi uçot blanklanndan da istifadə edilir. Yerinə yetirilen iş və xidmətler-
də tətbiq olunan ciddi uçot blanklanndan mövcud qaydalara əsasən istifadə 
edilmelidir. Auditor məişət xidməti və fərdi tikinti işləri ilə meşğul olan 
müəssisələrdə yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman həmin müessiseler-
də ciddi uçot blanklannın saxlanması, istifadəsi, ləğv edilməsi və bütöv-
lükdə həreketine nezaret etməlidir. 

26.5. Tikinti-quraşdırma müəssisələri auditinin spesifık 
xüsusiyyətləri 

Milli iqtisadiyyatın əsas və apancı sahələrinden biri tikinti-quraşdır-
ma işleridir. Tikinti-quraşdırma işleri çoxşaxəli, mürekkəb bir quruluşa 
malikdir. Tikinti-quraşdırma fəaliyyəti hem istehsala, həm de köməkçi xid-
met sahələrinə bölünür. Tikinti işləri dedikdə, bina ve qurğulann tikintisi-
nin vahid layihə-smeta senedləri əsasında həyata keçiren müessiselərin iş-
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lərinin məcmusu başa düşülür. Tikinti obyektləri dedikde ise binalara aid 
olan avadanlıqlar, alot ve inventarlar, estakadalar, su techizatı, qaz və İstilik 
kemerleri, elektrik təchizatı, radiolaşdırma, yardımçı-köməkçi tikililer, abad-
laşdırma elementleri və digər bu kimi işlərin həyata keçirilməsi üçün ne-
zərdə tutulan ümumi məsrəflərə daxil olmaqla hər biri aynlıqda tikİlmiş 
binalar, yaxud qurğularm ümumi kompleksi nezərdə tutulur. 

Tikintilerin və tikİnti ilə məşğul olan müəssiselərin fəaliyyətində bir 
sıra spesifık xüsusiyyətlər mövcuddur. Beİe ki, tikinti özlüyündə 2 hissə-
dən ibarətdir: obyektİərin tikintisi ve ona müvafıq olaraq qurğulann quraş-
dınlması. 

Tikİnti bir sıra sahələrə bölünür və bu sahələrin struktur tərkibi ol-
duqca zengin və rəngarəngdir. Hər bir tikınti sahəsinin özünün spesİfik xü-
susiyyetləri mövcuddur. Bu spesifik xüsusiyyətlər smeta və texniki sənəd-
ləşmələrində, layihə-tədqiqat işlərinde, geoloji kəşfıyyat və layihə-quraş-
dırma işlərində özünü göstərir. Çünki, bir sıra sahələrdə tikinti-quraşdırma 
ilə bağlı olan müvafiq xərclər (avadanlıqlann gətirilməsi, qurulması) ve 
digər xerc layihə-smeta senedlerinə daxil edilmədiyi halda, başqa sahəler-
de avadanlıqlann aiınması, getirilməsi və qurulması ilə bağlı olan xərcler 
lahiyə-smeta sənədlərində nəzərdə tutulur. 

Tikinti-quraşdırma işlərinde ən başhca spesifik xüsusiyyet maya də-
yərine daxil edilə biləcək xərclerin müəyyənleşdirilmesİ və əldə edilən 
mənfəətin qiymətləndirilməsidir. Ona görə də tikinti-quraşdırma işləri ilə 
bağlı olan vacib məqamlar audit yoxlama-ekspertiza işlərində nəzərə alın-
malıdır, Auditor hər şeydən ewəl tikinti-quraşdırma işlərinin strukturu 
haqqında müfəssəl məlumata malik olmalıdır, Azərbaycan Respublikasmda 
mövcud qanunverici normativ hüquqi aktlanna əsasən tikintinin struktur 
tərkibinə aşağıdakı sahələr daxil edilə bilər: 

• sənaye istehsalı və kənd təsərrüfatı mehsulunun emalı obyektlərinin 
tikintisi; 

• daimi və müvəqqəti binalann, qurğulann tikilməsi, genişləndirilmə-
si, yenidən qurulması, bu işlərlə əlaqədar olaraq dəmir, beton, ağac 
və digər tikinti konstruksiyalann quraşdırılması üzrə işlər; 

• daxili və xarici su techizatı, kanalızasiya, istilik, qaz və eneıji techi-
zatı, ətraf mühitin çirklenmesinin qarşısını almaq üçün xüsusi qur-
ğulann tikilməsi; 

• neft-qaz kemerləri, hava və kabellər vasitesilə elektrik ötürücüləri, 
rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə işlər, körpülərin tikilməsi, yol-nəq-
liyyat vasitələrinin hərəkəti üçün müxtelif tipli yolların çəkilməsi, 
sualtı və suüstü xüsusi qurğulann tikilməsi; 
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• saııitar texniki avadanhqların qurulması ile bağlı olan işlər, tİkinti 
sahələrinin istifadəsi, tikinti ərazisinin hazırlanması, tikintilərin sö-
külməsi və bu sahədə digər tikinti tədbirləri; 

• tikilən binaların və eləcə də qəsəbə-şəhər ərazilərinin abadlaşdırıl-
ması, yaşıllaşdınlması üzrə işlər; 

• meliorasiya və torpağın erroziyasınm qarşısmı almaq üçün xüsusi ti-
kintilər; 

• daş karxanalan və tunellərin tikilməsi; 
• geologiya və hidrologiya işləri; 
• xüsusi nəqliyyat və sərnişindaşıma xətləri, metrolann tikintisi. 
Qeyd olunan tikinti işləri ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikasımn möv-

cud qanunverici normativ hüquqi aktlan ilə kanallann çəkilməsi və derenaj 
qurğulannın quraşdmlması işlərinin strukturu müəyyənləşdirilmişdir. Bu, 
aşağıdakı tərkibdə nəzərdə tutulur: 

• texnoloji energetika, qaldıncı nəqliyyat, nasos və kompressorlann 
yerlərdə quraşdınlması ilə bağlı olan işlər; 

• avadanlıqlara müvafıq ötürücülərin quraşdınlması ilə apanlan işlor 
(soyuducu mayelərin doldurulması, kabel açılma kontaktlarmın qu-
raşdınlması, elektrik və rabitə xətlərinin avtomatik açılması üçün 
kontakt birləşdiricilər və s.); 

• texnoloji metal konstruksiyalann, xidmət meydançalannın, estaka-
dalann, avadanlıqlann quraşdınlması ilə bağlı olan konstruksiya 
qurğulan üzrə işlər; 

• quraşdınlmış avadanlıqlann və texnoloji boru kəmərlorinİn errozi-
yadan qorunması üçün müxtəlif materiallarla rənglənmosi və izolya-
siya edilməsi. 

Tikinti-quraşdtrma işlərinin yerinə yetirilməsinə çəkilən məsrəflərin 
tərkibinin düzgün müəyyən edilməsi audit yoxlama-ekspertiza işinin vacib 
məqamlanndan biridir. 

Tİkinti-quraşdırma işlərinə çəkilən məsrəflər 2 yerə bölünür: maya 
dəyərinə daxil edilə bilən məsrəflər və maya dəyərinə daxil edılə bilmə-
yən məsrəflər. 

Tikinti teşkilatlanmn əsas xüsusiyyətlərindən biri də tikinti məhsulla-
nnın (yerinə yetirilən iş və xidmətlərin) maya dəyərinin əmələ gəlməsinin 
düzgünlüyünün yoxlanılmasıdır. Yəni, hansı məsrəflərin maya dəyərinə 
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daxil edile bilmesini və hansı məsrəflərin daxil edılməməsini müəyyənləş-
dirməkdir. Maya dəyerine daxil edile bilən məsrəflərə aiddir: əsas xerclər, 
üstəlik xercler, kömekçi istebsala çekilən xərclər, idarəetmə ile bağh olan 
miisteqim xərclər, tedarük-anbar xərcleri, gələcek dövrün xərcləri, qarşı-
dakı dövrün ödenişlerinin ehtiyatlan, tikinti-maşm mexanizmlerinİn istİs-
marma ve saxlanmasına çəkilən məsrəflər. Auditor tikinti işlerinin maya 
dəyərine daxil olan məsrəflərin tərkibi və tesnifatım «Tikinti işlərinin raa-
ya deyərinin planlaşdınlması və uçotuna dair nümunəvi metodik tövsi-
yələr»in köməkliyi ilə de müeyyən edə bilər. 

Tİkinti işlərinin maya deyərinin audit-yoxlama ekspertizası apanlan 
zaman məsrəflərin uçotuna, bölüşdürülməsinə ve ayn-ayn kalkulyasiya 
obyektlerinə aİd edilməsine xüsusi diqqət yetinnək lazımdır. Burada bir 
sıra məsrəfler kompleksi ümumilikdə və aynlıqda ekspertiza edilməlidir. 
Məsələn, üstəlik xerclər - tikintinin struktur bölmələrində əsas İstehsahn 
üstelik xərcləri hər ay müstəqim məsrəflerə mütənasib olaraq tikinti işləri-
nin 20 saylı «Əsas istehsal» hesabınm debetine və 30 saylı «Qeyri-əsaslı 
işlər» hesabının kreditinə silinir. 

Tikinti-maşm və mexanizmlərinin istismar xercleri ise her ay müste-
qim məsrəflərə mütenasib olaraq tikinti obyektleri arasında bölüşdürülür 
ve 25 saylı «Ümumi istehsalat» hesabının kreditine yazılmaqla 20 saylı 
«Əsas istehsal» hesabmın debetine silinir. Üstəlik xərclerin uçot obyektləri, 
müqavileler, layihələr, tikinti obyektleri arasında bölüşdürülməsi tikinti 
təşkilatmm uçot siyasətine uyğun olaraq apanlır. 

Xərclər uçot obyektləri arasmda müstəqim məsrəflərə, fəhlələrin 
əmek haqqı rnəbləğinə, yerine yetirilmiş işlerin müqavile dəyərinə, işlənil-
miş maşm növlərinin miqdarına əsasən de bölüşdürülə biler. Əsas istehsa-
latın əlavə xərclərini bölüşdürmək üçün aşağıdakı hesablamalan aparmaq 
lazımdır: 

• əlavə xərc mebleğinin əsas istehsalatın müstəqim məsrəflərinin və 
qeyri-əsaslı məsrəflerin cemine olan nisbətini (faizlə) təyin etmək; 

• hesablanmış faizi 20 və 30 saylı hesablarda uçota alınmış müsteqim 
məsrəflərin məbləğinə vurmaqla hər bir hesab üzre üstəlik xərc 
məbleğini tapmaq, sonra İsə 20 və 30 saylı hesablara silinen əlavə 
xərc məbleğlərini müəssisənin uçot siyasetinin teleblerinə uyğun 
olaraq obyektler arasında bölüşdürmek. 

Ümumi tikintiyə dair idarəetmə xərcleri müessisədə qəbul edilmiş 
metodikaya uyğun olaraq bölüşdürülməlidir. Müəyyen bir dövrün tikinti 
İşlərinə aid olan sabit üstəlik xərcləri birbaşa 46 saylı «Məhsul satışı» adlı 
hesabın debetinə silmək olar. 
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Köməkçi istehsalatm üstəlik xercleri onların növiəri üzrə müstəqim 
mesrəfləre mütenasib olaraq, istehsalatın daxilində isə tikinti təşküatmda 
istifadə edilən metoda uyğun olaraq buraxıian mehsullarm və gösterilən 
xidmətlerin növiəri üzrə bölüşdürülür. 

Xərciər tikinti təşkilatında qebul edİlmiş metodlara uyğun oiaraq is-
tehsalm, işlerin və xidmətlərin növiəri üzrə də bölüşdürülə bilər. Xərclər 
istehsal, iş və xidmətlər arasmda müsteqim mesrəflərə, işçilərin əmək haq-
qına, onların sayına, göstərilmiş xidmətlerin miqdanna və digər metodlara 
əsasən də bölüşdürülə biler. Deməli, kömekçi istehsalatda buraxılan məh-
sulun, göstərüən xidmetin maya dəyəri onlann istehsalı və satışı ilə bağlı 
olan məsrəflərin tam həcmində formalaşır. Həmin məhsul və işlər kənara 
satılarsa real maliyye nəticəsi aşkara çıxarılır, Bu isə ayn-ayn fəaliyyət 
növiərində məhsul və xidmət satışından alınan mənfəətin müxtəlif qayda-
da vergiyə celb olunması şoraitinde mühüm əhəmiyyət kesb edir, 

Tədarük - anbar xərcləri də maya dəyorinə daxil olan xərc komplek-
sİnə aiddir. Tikinti obyektiərinin smetalannda materiallann tədarükü və is-
tifadə üçün hazırlanan xərclər də onlann əldə ediimə xərclərinin deyərinə 
daxil edilir. Bu işleri yerinə yetirmək üçün xüsusi ixtisaslaşdınlmış təchizat 
struktur bölməİəri yaradüır. İstehsal-texniki komplektləşmənin idarə olun-
ması ilə bağlı olan doiayı xərciərin hecmi onlann tikinti smetasında əks 
etdirilən ümumi mebləğindən çox olmamalıdır. Tedarük-anbar xərcləri 44 
saylı «Tədavül xercleri» adlı hesabda uçota ahnır və hər ay bu hesabın 
kreditinden 10 saylı «Materiallar» hesabının debetinə silinir. 

Tikinti-quraşdırma işlərində gələcək dövrün xərcləri əsas xərc mad-
dələrindən biri hesab ediiir. Məhsul, iş və xidmətlerin istehsatı və istifa-
dəsi ilə bağlı olan məsrəflər onlann serf edilmə vaxtından asılı olmayaraq 
serf edildikləri toqvim dövründə istehsal olunan məhsullann maya dəyəri-
ne daxil edilir. 

Tikinti təşküatlan və onlann struktur bölmələri tərəfindən hesabat 
ayında sərf etdikləri və geləcək dövrlərə aid olan məsrəfler gəlecək döv-
rün xerclərinə aid edilirlər. 

Xidmətedici istehsala çəkilən məsrəflər də tikinti işlərinin maya 
dəyərine daxü edilən xərclərdən biri hesab edilir. Tikintidə xidmətedici is-
tehsalat və təsərrüfat xərcləri dedikdə, elə sahələr nəzərdə tutulur ki, on-
lann fealiyyeti tikinti istehsalı, məhsul buraxıhşı və istehsal xarakterli xid-
mət göstərilməsi ilə bağlı olmur. Məselən, mənzil-meişet teserrüfatı, ye-
məkxana, məktəbəqədər uşaq teşkilatlan, istirahet evleri, sanatoriyalar və s. 

Tikinti-quraşdırma işləri ile məşğul olan müəssisə ve teşküatm isteh-
sal-maliyyə fəaliyyetinin audit yoxlama-ekspertizası edilən zaman bəzi 
xərclərin hərəkəti üzerində nəzarət etmək vacibdir. Çünki, bir sıra tikinti-
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quraşdırma işləri və ona çəkilən məsrəflər tikinti-quraşdırma işlərinin ma-
ya dəyərinə daxil edilməməlidir. Bu cür məsrəflərə aiddir: 

• işəsalınma və saztama zamanı avadanlıqların qurulmasına və sökül-
məsinə sərf edilon məsrəflər; 

• tikinti maşm və mexanizmlərinin qurulması və sökülməsi üzrə işlər; 
• quraşdıımaya qədərki ışler, avadanlıqda olan nasazlıqlann və zedə-

lərin aradan qatdınlması ilə bağlı olan tədbirler. 
Avadanlıqlar, alət və inventarlara sərf edilən xərclər də iki yerə bölü-

nür: tikintinin smetasına daxil olan və daxil olmayan avadanlıqlara sərf 
olunan xərclər. 

Tikintinin smetasına daxil olan avadanlıqlara fəaliyyətdə olan raüessi-
sələrin texniki cəhətdən yenidən qurulması vo genişlendirilməsi üçün 
tərtib edilmİş smetalarda və layihelərde nezerdə tutulmuş qurğular, maşın-
lar və mexanizmlər aiddir. Bura eyni zamanda tikintinin smetasma daxil 
olan, mənəvi və fiziki cəhətden köhnəlmiş qurğuları əvəz etmək üçün sa-
tın alınmış texniki vasitelər də aiddir. Auditor bu texniki vasitələrin (ava-
danlıqlarm) layihə-smeta sənədlerinde əks etdirilmesini müşahidə etməli 
və qiymətləndirmelidir. 

Tikintinin smetasma daxil edilməyen avadanlıqlara eyni zamanda, hə-
min sahə üçün işlənib hazırlanan layihe smetalannın sənedleşdirilmesi 
qaydasma uyğun olaraq müessiso ve obyektlərin tikintisinin smetasına da-
xil edilmeyən avadanlıqlar, maşın ve mexanizmler de aid edilir. 

Tikinti-quraşdırma işlerinin spesifik xüsusiyyetlerindən biri de esaslı 
tikintmin maliyyəleşdirilmesi üzrə kapital (investisiya) qoyuluşlanndan 
irəli gəlir. İnvestisiya qoyuluşları ikİ menbəden-müəssisənin xüsusi vesaiti 
ve kenardan celb edilmiş vəsaitler hesabma formalaşa bilər. Kənardan celb 
edİlən vəsaitlərin bir mənbeyi de tikintİ üçün bank kreditləridir. Kredit 
üçün banka ödənilən faiz məbləğleri kapital qoyuluşunun texnoloji struk-
turu üzre bölüşdürülmeli və mövcud qanunçuluğa uyğun olaraq obyektlərin 
inventar dəyərine daxil edilməlidir. 

GÖründüyü kimi, tikinti-quraşdırma işlərinde bir sıra spesifik xüsu-
siyyetler vardır ki, onlar audit yoxlama-ekspertizası apanlan zaman digər 
vacib məselelerle yanaşı yoxlama proqramında nəzerə ahnmalıdır. Ona 
göre də audİt yoxlama proqramı tərtib edilen zaman tikinti-quraşdırma işlə-
ri ilə meşğul olan müəssiselerin normativ hüquqİ bazası, təserrüfat-maliy-
ye əməliyyatlan və uçot-hesabat işlerinin vəziyyeti ilə yanaşı, tikinti-
quraşdırma işləri ile meşğul olan müəssisələrin spesifik xüsusiyyətlərindən 
ireli gələn məqamlar da qiymətləndirilməlidir. 
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2 6.6, Nəqliyyat və rabitə müəssisələri auditİDİn 
spesiflk xüsusiyyətiəri 

Milli iqtisadiyyatımızın hazırki inkişaf prosesində məhsul istehsalının 
intensiv təşkili, müəssisələr ve dövlətierarası elaqelerin qurulması, yük 
daşınmalann semereli teşkili, informasİya-kommunikasiya texnologiyala-
nnın tetbiqi vasitəsilə dünya iqtisadiyyaüna inteqrasiya olunması üçün nəq-
liyyat və rabitə xidmətinin müasİr tələbler seviyyəsinde qurulması vacib-
dir. Nəqliyyat və rabitə istehsal sferasına daxil olmasa da, milli iqtisadiy-
yatımızın ən vacib xidmət sahələrindən biridir. Nəqliyyat və rabitə nəinki 
respublika daxİIində iqtisadi münasibətlərin qurulmasında, həmçinin bey-
nəlxalq iqtisadi münasibətlerin qurulmasında bir sıra prinsipial və həyati 
əhemiyyətli məsələləri hell edir. Neqliyyat ve rabitə öz fəaliyyət stnık-
turunda bir sıra spesifık xüsusiyyetlərə malikdir. 

Nəqliyyat xidmətinin tərkibi, quruluşu yükdaşıma, sərnişin daşınma 
və digər fəaliyyət novünden ibaret olmaqla bir sıra neqliyyat növlərini, o 
cümlədən avtomobil neqliyyatı, hava nəqliyyatı, su nəqliyyatı, demir yol 
nəqliyyatı, boru nəqliyyatı vasitələrini əhatə edir. Nəqliyyat xidməti ilə 
yanaşı rabitənin də istehsalın təşkilİnin səmərəliliyini yüksəltməkdə, idarə-
etmə texnologiyasını təkmilləşdinnək, avtomatlaşdırmaq vasitəsi ilə elmi-
texniki tərəqinin indiki səviyyəsində məlumatlann əlde edilməsi, işlənmə-
si və ötürülməsində xüsusi xidmeti vardır. Rabitə vasitələri nəinki maddi 
nemətlər istehsalı prosesində, həmçinin dövlət idareetme sisteminde, ölkə-
nin müdafie qüdrətinin artınlmasında və təhlükəsizliyinin təminatında da 
həlledici rol oynayır. Rabitə vasiteləri əhalinin sosial-mədəni inkişafmda 
dünyada baş verən hadisələrin bir sıra kanallar vasitəsilə əhaliyə ötürülmə-
sinde vasiteçi rolunu oynayır. Rabitə xidmətlərində bir sıra vasitələrdən, o 
cümledən radio və televiziya yayımı, poçt, teleqraf, telefon, xüsusi rabite 
vasitələrindən istifadə edilir. 

Apanlan müşahidələr göstərir ki, respublikamızın bazar iqtisadiyyatı 
münasibetlərinə keçməsinin sürətləndirilməsində və onun dünya iqtisadiy-
yatına inteqrasiya olunmasında nəqliyyat ve rabitə vasitəlorinin böyük rolu 
vardır. Azərbaycan Respublikası müstəqillik elde etdikden sonra bu sahə-
lərdə baş verən dəyişikliklər, nəqliyyat və rabite sahelərinə qoyulan inves-
tisiyalar diqqəti cəlb edir. Hazırda beynelxalq neqliyyat dehlizinin yaradıl-
ması üçün Böyük İpək yolu lahiyəsinin icrasma başlamış TRASEKA proq-
ramı çərçivəsinde beynəlxalq hava, su neqliyyatiannın yaradılması Azər-
baycanm malik olduğu coğrafi məkan şəraitinden behrəlenerək bütün nəq-
liyyat növləri üzrə Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin yaradılması üzrə ciddi 
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işlər aparılır. Dəgər tərəfdən Azərbaycan Respublikasmm eneıji resurslan-
mn istifadəsinə cəlb edilmiş xarici investisiyalann səmərəliHyini artırmaq-
da nəqliyyat və rabitə xidmətinin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasım 
zəruri edir. Çünki, hər bir xarici investorun ölkəmizin bu və ya digər sahə-
sində İnvestisiya qoyuluşlanm həyata keçirərkən sərbəst fəaliyyəti üçün 
rabitə xidmətlərinin ve dıger komunikasiya xetlərinin müəstəsna əhəmiy-
yəti vardır. Yalnız belə ilkin şerait olduqda onlar növbeti mərhelelerdə iş 
aparmağa meyilli olurlar. Ona görə də nəqliyyat ve rabitə xidmətlərini 
yalnız sosial sfera xidmətləri ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Onlar bilavasitə 
dövlətın strateji məsələləridir və siyasi xarakter də daşıyır. Neqliyyat növü 
2 hissədən ibarətdir: maddi nemətlərin daşınması; sernişin daşınmalan. Bu 
xidmət növlərinin teşkilinde demək olar ki, bütün nəqliyyat növləri iştirak 
edir. Lakin nəqliyyat növlərinin tərkibinden asıh olaraq yük daşınma və 
səmişin daşınma xidmətlərində bir sıra spesifik xüsusiyyətlər vardır. Onlar 
audit yoxlama-ekspertiza işlerinde de nezəre alınmalıdır. Neqliyyat və yük 
daşımamn spesifık xüsusiyyetlerindən biri nəqliyyat xərclərinin tərkibinin 
müəyyən edilməsidir. Bütövlükdə götürdükdə sərnişin ve yükdaşıma xərc-
lerinin tərkibinə semişinlerin özlərinin daşınması ilə bağlı olan xərclər, 
sərnişinləre göstərilən iaşe xidmətləri, onlann təhlükəsizlik təminatı İlə 
bağlı olan xərcler, yüklerin daşınma formasmdan asılı olaraq elavə xərclər, 
yüklərin yüklənməsi və boşaldılması ile elaqedar olan xercler, sərnişinlə-
rin aerovağzallara, deniz portlarına, minik dayanacaqlanna, vağzallara geti-
rilməsi ilə bağlı olan xerclər və sair bu kimi xidmətləre çəkilən xərclər 
aiddir. Göründüyü kimi, xərclər müxtelifdir. Onlann göstərdiyi xidmətlər 
nəticəsinde əldə edilen gelirlerin müəyyənləşdirilməsi, xərclerin düzgün 
planlaşdmlmasmdan, teyinatı üzrə istifadesindən çox asılıdır. Çünki, bu məs-
refter neqliyyat xidmeti göstərən müəssiselerin təsərrüfat-maliyyə fealiy-
yetinin son neticeleri olan mənfəət və rentabelliye birbaşa tesir göstərir. 
Auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman müəssisenin xərcler plam-
nı nezerdən keçirməli, bu xerclərin və çekilən faktiki mesrəflərin düzgün-
lüyünü qİymətlendirməlidir. Nezerə almaq lazımdır ki, hər bir nəqliyyat 
növündə bu xərclər müxtəlif ola biler, Məselən, avtomobil nəqliyyatının 
ümumi xerclerinin tərkibində yanacaq-sürtkü materiallanmn xüsusi çəkisi-
nin, demir yolu və su nəqliyyatma nisbətən daha yüksək, olması nəzərə 
almmalıdır. Auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman xidmət xərclə-
rinin maya dəyərinin aşağı salmması, gelirlərin artınlmasma dair rəy və 
təkliflər hazırlamalı, avtomobil neqliyyatında yanacaq ve sürtkü materialla-
nna çəkilən məsrəflərin azaldılması yollannı gösterməlidir, Digər tərefden 
həmin avtomobil nəqliyyatı müessisəlerində mənimsemelerin, dağıntılann 
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mənbələriııdən biri də yanacaq və sürtgü materialiannm qeyri-səmərəli 
istifadəsi ola biiər. Ona görə ki, yük və sərnişin daşımaian üzrə atomobil 
nəqliyyatmın ber bir kilometri rentabelli olmalıdır. Auditor bu göstəricini 
diqqət mərkəzində saxlamalıdır. 

Neqliyyat növiərinden biri də boru kemeri nəqliyyatı hesab edilir. Bu 
nəqiiyyat növü ilə neft-qaz və digər kimyevi maddələr ölkə daxiiində ve 
Öİkədən xarici bazarlara nəql edilir. Azərbaycan Respubiikası müstəqillik 
əldə etdikdən sonra bu neqliyyat növü daha aktuallaşmışdır. Yeni neft epo-
peyasmın terkib hissələri oian Əsrin Kontraktı, Bakı-Tbüisi-Ceyhan neft 
boru kəmərinin çəkilişi, Bakı-Ərzurum qaz-ixrac kəmərlerinin çekilişleri 
ölkəmİzi dünya iqtisadiyyatına qovuşmasını reallaşdırmışdır. Boru kemə-
rinin üstün cəhəti ondadır ki, burada uzaq mesafələrə ixrac edilən xam 
neftin, qazm və digər kimyəvi maddələrin nəqli asanlaşır, nəql intensivliyi 
yüksəlir, fasiiəsiz neqletmə prosesi gedir. Lakin bu nəqliyyat növünün 
spesifik xüsusiyyəti onunla izah olunur ki, o sistemli, kompleks xidmət tə-
ləb edir. Bu nəqliyyat növünün çəkilişinə sərf edilən məsrəflər onun istis-
marına çekilen məsrəflərdən qat-qat yüksək olur. 

Ümumiyyetle nəqliyyat növlərinin əldə edilməsi və istismarraa çəki-
len məsrəflərdə də spesifik xüsusiyyətlər vardır. Məselen, su nəqliyyatının 
əldə edilmesinə çəküen xərclər istismanna çəküən xərclərden qat-qat yük-
səkdir. Avtomobil nəqliyyatında isə əksinədir. Audit yoxlama-ekspertiza 
işlerində bu kimi hallara diqqət yetirüməlidir. Nəqliyyat xidməti dövlət 
miqyasında strateji əhemiyyət kəsb etməklə yanaşı sosial xarakterlidir. 
Ona göre də nəqliyyatın xidmət növlərinden asılı olaraq bu sahədə mülkiy-
yetin digər formalan da iştirak edə bilər. Nəqliyyat xidmətləri sosial yö-
nümlü olduğuna görə xİdmet taarifləri dövlət tərefindən tənzİmlenir. Audi-
tor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman müəssisələrin yük və sərnişin 
daşımasında qüwədə olan taarif dərəcəlerinİn düzgün tetbiq olunmasını, 
qanşıq və serbest taarif dərəcelərindən istifadə edilməsini qiymətləndir-
məlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sernişin daşımada taarif dərəcəleri, 
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Taarif Şurası tərəfın-
dən işlənib haznrlanan taarif dərəcələri ile tenzimlənir. Taarif dərəcələrinin 
tətbiqinə nezaret Azərbaycan Respublüiası Nəqliyyat Nazirliyi və onlann 
struktur terkibinə daxü olan departamentlər tərəfindən İcra olunur. Nəqliyyat 
xidmətləri üzrə taarif dərəcələri tək avtomobil nəqliyyatjna şamil edilmir. Bu 
digər neqhyyat xidmətiəri üzrə fealiyyet gösteren nəqliyyat növlərinə də 
aiddir. Ona göre də auditor nəqliyyat müessisəlerinin fəaliyyet istiqamə-
tindən və xidraet növündən asılı olaraq göstərilen faktiki işler üzre taarif 
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dərəcələriniıı tətbiqini ekspertiza etmeli və eldə olunan gəlirlərin tərkibini 
müeyyənləşdirraəlidir. Yoxlama-ekspertiza işleri aparılan zaman neqlİyyat 
xidmətleri üzre elde edilən gelirlerin terkibleri də tədqiqat obyektinə 
çevrilmelidir. Bele kİ, neqliyyat xidmetleri ilə məşğul olan müəssiselərin 
teserrüfat-raaliyye fealiyyətinin audit ekspertizası zamanı gelirler, onlarm 
elde edilmesi menbeleri, terkibi, gelirlerin daxil edilmesi kimi teserrüfat 
əmeliyyatlan ümumi ve spesifik metodikalar tətbiq olunmaqla yoxlanılma-
Iı, qiymətlondirilmelidİr. Ümumi metodika dedikdə, neqliyyat xidmetindən 
əldə edilən gelirlerin plan və proqnozlannın, xidmətlərin yerinə yetirilmə-
sinə dair xərclərin yoxlanması başa düşülür. Yəni, digər sahələrdə olduğu 
kimİ, nəqliyyat müessiselerində də eldə edilən gəlirlər ümumi qaydada 
planlaşdınlmalı, rüblər üzrə bölünmeli, gəlir plamnın yerinə yetirihnəsi 
üçün ahəngdarlıq təmin edibnəlidir. Lakin gəlirlərin medaxil edilməsi, ye-
rinə yetirilən iş və xidmətlərə görə pul vesaitlərinin almmasında spesifik 
hallar mövcuddur. Belə ki, nəqliyyat xidmetinin sərnişin ve yük daşınmada 
dəyərinin ödənilməsində müxtəlif formalardan istifadə edilir. Burada say-
ğac maşınlannın tətbiqi ile yanaşı qiymətli kağızlar, qebzler, çekler, bilet-
Ierden de istifade olunur. Bele ki, ehaliye meişət xidmeti kimi şəhərdaxili 
taksi xidmetinde hesablayıcı sayğaclardan istifadə edildiyi halda avtobus, 
hava neqliyyatı, demir yolu nəqliyyatlannda kassa biletlerinden istifade 
olunur, Auditor taksi-sernişin xidmetinde gəlirlerin mədaxil olunması üçün 
müessisənİn tesərrüfatdaxüi nəzarət formasında keçirilən qefləti reydlerin 
neticelərini müşahidə etməkle de müvafiq qenaetə gələ biler. Əgər reyd-
lərdən sonrakı birinci beşgünlükde taksi sərnişin xidmetinde gelirlərin mə-
daxil edilməsinde ferqli surətdə artım raüşahide olunarsa, belə qenaətə 
gəlmək olar ki, gəlirlərin mədaxil edilmesində müvafiq neqativ hallar 
mövcuddur. Nəqliyyat xidmeti müəssisələrinin spesifık xüsusiyyetlerindən 
biri de yükdaşınmada istifadə edilen ciddi uçot verəqəleri - çeklər, qəbz-
ler, qaimeler və sair bu kimi sənədlərin tərtibi və xidməti üzrə vesaitin 
medaxil edilmesidir. Təcrübədə bir sıra hallarda yük daşınmada faktiki 
daşınan yüklərin çekisi, ölçüsü, növü gizlədilərek məqsədli ve ya məqsed-
siz dəyişdirilir. Bütün bu kimi hallann sonunda xidmətlərden əldə edilen 
vəsaitin məqsedli azaldılması yolu ile pul vesaitlərinin mənimsənilməsinə 
nail olunur. Auditor yükdaşıma xidməti ilə məşğul olan neqliyyat təşkilat-
lannda yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman yüklənen mallann faktiki 
təlebnaməleri ılə uyğunluğuna, edilmiş xidmətə ve yerine yetirilmiş işlərə 
göre elde edilen gelirin qıyməth kağızlar (qebz, kassa mədaxil orderi, biletlər) 
vasitesüə düzgün rəsmileşdirüməsme nezarət etməlidir. Bu sahede audit 
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nezareti seçme üsulu ile apanlır. Seçme üsulu ilə apanlan yoxlama nəti-
cesinde gəiirlərin mədaxil edilməsinde eiddi kənarlaşmalar müşahide edi-
lərsə, auditorun həmin sahəni daha ciddi tedqiqat aparmağa esası vardır. 
Yükdaşıma nəqliyyat xidmətinde boş dayanmalann ve yüksüz nəqliyyat 
vasitələrinin herəkəti audit yoxlama-ekspertizasınm tərkib hissəlerindən 
biri olmalıdır. Nəqliyyat xidmətinin fəaliyyətini xarakterizə edən iqtisadi 
göstəriciiərin təhlili nəticesində nəqliyyat, müəssisenin təsərrüfat-maliyyə 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi audit yoxlama-ekspertizasının əsas göstə-
ricilərinden biridir. Neqliyyat xidməti fəaliyyətini xarakterizə eden göstə-
riciler nəqliyyat növlərindən ve gösterilən neqliyyat xidmətindən asılıdır. 
Bütövlükdə neqhyyat müəssiselerinin fəaliyyətini xarakterizə eden neq-
liyyat göstericilərini iki qrupa bölmək olar. Bu göstəricilərin birinci qrupu 
yerinə yetirilen ış və xidmətlərin keyfiyyətini xarakterizə edir. Digər qrupu 
ise kəmiyyət göstəriciləridir. Bu göstəricilər milli iqtisadiyyatımızın digər 
sahəlerine aid edilməyen spesifik göstəricilərdir. Nəqliyyat xidməti mües-
sisələrinin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətini bu göstericilersiz tesewür et-
mək çetindir. Bu göstəricİler sisteminə sərnişinlərin sayı, yüklerin daşmma 
məsafəsi, yüklərin həcmi, maşınlann yüklü qaçışı (ton km-lə) və sair aid-
dir. Bu göstəricilər nəqliyyat xidməti müessisələrinin kemiyyət gösterici-
leri hesab edilİr. Yük dövriyyəsi, yerine yetirilən işlerin həcmində ton km-
lər, boş dayanmalar və nəqliyyatın yük götürmə gücündən maksimum isti-
fadə olunmasını xarakterize eden göstericilər: ton km-lərdə daşınan yüklə-
rin həcmi və miqdan nəqliyyat vasitələrindən səmərəli istifadə olunmasnm 
keyfiyyət göstəricİIeri hesab edilir. 

Sernişin daşınmalarda da neqliyyat xidmetinin keyfıyyət gostəricİləri 
daşınmış sornişinlərin sayı, gedilmiş səmişin-km-lərin həcmi hesab olunur. 
Düzdür, sərnişİn daşmma xidmətlərinin Özündə bir sıra fərqli xüsusiyyətlər 
mövcuddur. Yəni, şeherdaxili, şəherlerarası, şəbərətrafı, beynəlxalq sərni-
şin daşımasında istifadə edilen göstəricilər və nəqliyyat növləri müxtəlif 
olduğu üçün fərqli meyarlardan istifadə edİlə biler. Məsələn, səmişinlərm 
yüngül minik avtobuslan ilə daşınmasını xarakterizə eden keyfiyyet göstə-
ricisi sərnişin km-ri ilə Ölçülürsə, dəmiryol nəqliyyatı müəssisələrinin 
fəaliyyətində onlann işini keyfıyyet baxımından xarakterizə edən göstərici 
vaqon dövriyyəsi hesab edilir. Digər vacib bir amil güc maşmlanndan se-
merəli istifadə olunmasını xarakterizə edən göstərici dartı gücündən istifa-
de olunma əmsalı hesab edilir. Bu və ya diger spesifik göstəricilər təbii ki, 
neqliyyat xidmeti ile məşğul olan müessiselərin fealiyyətində nəzere alın-
malıdır. Audİt yoxlama-ekspertizasmda nəqliyyat xidmeti müəssiselerinin 
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təserrüfat-maliyyə fealiyyetinin yekun göstericiləri qİymətləndirilən za-
man bu spesifık göstəricİlərden istifade edilmelidir. 

Milli iqtisadiyyatımızın terkib hissələrindən biri de informasiya tex-
nologiyaları və rabitə xidmetidir. Rabitə, xidmət sferasına daxil edilmekle 
milli iqtisadiyyatm inkişafinda böyük əhəmiyyətə malikdir. Elmi-texniki 
təreqqinin hazırki inkişaf mərhələsində dünyada baş verən iqtisadi proses-
lərə dair məlumatlann toplanması, əldə edilmesində, istehlakçıya ötürül-
mesinde en önemli vasitə rabitə vo informasiya texnologiyaları sistemi 
sayıhr. Qeyd etdiyimiz kimi, rabitə sisteminin struktur tərkibine bir sıra 
xidmət növləri daxildir. Bunlann içərisinde əsas etiban ilə poçt, telefon, 
teleqraf, şəhərlərarası telefon rabitəsi, radio ve televiziya yayımı daha çox 
diqqəti cəlb edİr. Müəssisə və təşkilatlara, əhaliyə yuxanda qeyd olunan rabitə 
xidmətlərinin göstərilraəsi rabıtə sistemində ixtisaslaşdınlmış müessiseler 
tərəfindən heyata keçirilir. Rabitə xidmətləri olduqca çoxnövlü və zəngin 
bir şebekeye malikdir. Ona göre də rabitə və informasiya texnologiyala-
nnın tənzimlenməsi üçün möhkəm qanunverici baza olmahdır. Azərbaycan 
Respublikasında rabite ve informasiya texnologiyalanmn tənzimlənmesi 
üçün 20-yə yaxın qanun, həmçinin bu qanunlann icra mexanizmlərini ten-
zimləyən qərar və sərəncamlar mövcuddur. Bu qanunlar aşağıdakılardır: 

• «Rabitə haqqında» Azərbaycan Respublikasmın 20 iyun 1997-cı Ü 
tarixli Qanunu; 

• «Poçt rabitesi haqqında» Azərbaycan Respublikasmın 29 iyun 2004-
cü il tarixli Qanunu; 

• «Poçt bağlamalan haqqmda sazişə qoşulmaq barede» Azərbaycan 
Respublikasının 4 aprel 2002-cİ İİ tarixü Qanunu; 

• «İnformasiya eldə etmək haqqmda» Azərbaycan Respublikasının 30 
sentyabr 2005-ci il tarixli Qanunu; 

• «Telekoramunikasiya haqqında» Azərbaycan Respublikasmın 14 
iyun 2005-ci il tarixli Qanunu; 

• «Elektron ticarət haqqında» Azərbaycan Respublikasının 10 may 
2005-ci il tarixli Qanunu; 

• «İctimai televiziya ve radio yayımı haqqında» Azərbaycan Respub-
likasımn 28 sentyabr 2004-ci il tarixli Qanunu; 

• «lntersputnik» Beynelxalq Kosmik Rabitə Təşkilatı haqqında» 
Azərbaycan Respublikasımn 21 may 2004-cü il tarixli Qanunu; 

• «Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqmm Nizamnaməsinə və 
Konvensİyasına, habelə düzəliş sənədlərinə qoşulmaq barede» Azər-
baycan Respublikasınm 14 mart 2000-ci il tarixli Qanunu; 
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• «Ümumavropa poçt ve telekommunikasıya Administrasiyalannın 
konfransını tesis etmek üçün əsasnameyə və göstərilen konfransın 
prosedur qaydalarına qoşulmaq barədə» Azərbaycan Respublika-
sının 2 may 2000-ci il tarixli Qanunu; 
• «İnformasİya, informasiyalaşdırma və informasiyamn mühafizəsi 
haqqında» Azərbaycan Respublikasımn 3 aprel 1998-ci il tarixli Qa-
nunu; 
• «Ümumdünya Poçt İttifaqınm Nizamnaməsinə qoşulmaq haqqm-
da» Azətbaycan Respublikasımn 30 aprel 2002-ci il tarixli Qanunu. 

Bu qanunverici aktlann icrası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin müvafıq qərar və serəncamlan ilə tenzimlenir, Bunlara aiddir: 

• «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetİnin Azerbaycan Res-
publikası Taarif (qiymət) Şurasının yaradılması haqqında» 31 yanvar 
2002-ci il tarixli qəran; 
• «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Res-
publikasında poçt xidməti məqsedi ilə nəqliyyat vasitələrindən isti-
fade Qaydalannın təsdiq edilməsi haqqında» 20 aprel 1998-ci il ta-
rixli qərarı; 
• «Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Rabitə müəssisə-
ləri (operatorlar) tərəfındən rabitə vasitələrinin satışı və istifadesi 
zamam teleb olunan şertlərin təsdiq edilməsi haqqında» 7 iyul 2005-ci 
il tarixli qəran; 
• «Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respub-
likasının Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının Əsasnamesinin 
təsdiq edilməsi haqqında» 3 oktyabr 1998-ci il tarixli qəran; 
• «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinİn Azerbaycan Res-
publikasında rabitə vasitələrinin və qurğulannın miihafizə qaydala-
rrnın təsdiq edilmesi haqqında» 19 dekabr 1997-ci il tarixli qeran; 
• «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azerbaycan Res-
publikasında rabitə vasitelərinin sertifikatlaşdınlması Qaydalanmn 
təsdiq edilmesi haqqında» 21 avqust 1998-ci il tarixli qəran. 
Bu qanunlar və normativ hüquqi aktlar respublikamızda rabitə infor-

masiya texnologiyalannın ümumi məzmununu, rabitə fealiyyətinin təşkİlİ-
ni, iqtisadi ve hüquqi esaslannı müəyyənləşdirməkle yanaşı, eyni zamanda 
ayn-ayn rabite növləri üzre xidmət fəaliyyətlərini tənzimləyir. Rabite 
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xidməti fəaliyyətində informasiya texnologİyalannm bir sıra spesifik xüsu-
siyyətləri var kı, hemin xüsıısiyyətlər eyni zamanda rabitə müəssisələrinin 
teserrüfat-maliyye fealiyyətinin ıqtisadi göstəricilerine birbaşa ve dolayı 
yolla tesir göstərir. Rabitə xidməti ilə bağlı spesifık xüsusıyyətler 2 qrupa 
bölünür: birinci qrup xüsusiyyətler rabitə və informasiya texnologiyaları 
sistemini iqtisadiyyatın diger sahələrindən fərqləndirir, ikinci qurup xüsu-
siyyətlər isə rabitə xidmetlərini biri-birindən ferqləndirir. Bu xüsusiy-
yətləri müəyyən etmək üçün rabitənin ayn-ayn sahələrinin xidmətlərinin 
torkibini müşahidə etmək kifayətdir. Məsələn, rabitə xidmetlerinin torki-
binde poçt rabitesi diqqəti celb edən sahəlerdən biridir. Poçt rabitəsİnin 
terkibində bir sıra xidmət novləri, o cümleden pul baratlanmn qəbulu və 
göndərilməsi, çap nəşrleri, bağlamalann qəbulu, gönderilməsi, teleqramlar, 
müxtəlif növ (sifarişli, sifarişsiz, adi) moktublann göndərilməsi, saxlanma-
sı, daşmması, konkret ünvanlara çatdınlması və sair bu kİmİ xidmetler 
movcuddur. Hər bir poçt xidməti növünün yerine yetirüməsinde və dəyəri-
nin ödənilməsində ferqli xüsusiyyətlər vardır. Poçt rabitəsinin fərqli xüsu-
siyyətlərindən bİri də Azərbaycan Respublikası dövlət hakimiyyətinin, o 
cümledən müdafıə, təhlükəsizlik, ictimaİ asayişin mühafıəzəsi orqanla-
rının, habele diplomatik nümayəndeliklərin etibarlı poçt xidmətinə olan 
tələbatmx ödemək üçün canlı poçt rabitəsi - feldeger (kuryer) xidmətlə-
rindən istifadə edilmesi ilə səciyələnir. Poçt rabitəsinde spesifik xüsu-
si}fyətlər ondan ibarətdir ki, informasiyam verən və İnformasiyanı alan ara-
sında 3-cü canlı şəxs iştirak edir, yeni poçt rabitəsi xidmeti üzrə baratlann 
götürülmesi, mektublann qəbul olunması, yerlərə çatdınlmasında məlumat 
daşıyıcılan canlı şəxsdir. Bu xidmət növündən fərqli olaraq telefon, teleqraf, 
şəhərlerarası danışıq rabitə xidmetlerində 3-cü şexs iştirak etmir. İnfor-
masiya verənlə informasiya alan arasmda informasiya ötürücüsü tcxniki 
vasitelerdir. Ona görə də poçt rabİtesinden fərqli olaraq telefon, teleqraf 
rabitələrində texniki vesaitlərin xüsusi çəkisi qat-qat artıqdır. Bu isə tobii 
ki, mesreflərin struktur tərkibine müvafiq qaydada təsir göstərir, yəni əgər 
poçt rabitəsində məsrəflərin tərkibində əmək haqqının xüsusi çəkisi yük-
səkdirsə, elektrik rabitəsİndə ise əsas vəsaitlər, onlara edilən məsrəflər, 
amortizasiya ayırmalan, əsash təmir xercləri daha yüksəkdir. Peyk rabitesİ 
beynəlxalq tele-kanal tezliklərindən istifadə olunmasını, beynəlxalq rabitə 
xidməti qurumlannın xidmətindən istifadə edilmesini təleb edir, 

GÖründüyü kimi, rabitə sahəsinde həm sahələrarası, həm də saheda-
xili spesifik xüsusiyyetler mövcuddur ki, bunlar da təsərrüfat-maliyyə 
fəaliyyətini xarakterizə eden iqtisadi göstericilerin formalaşmasına, o cüm-
lədən gəlirlərin əldə edilməsinə, məsreflerin tərkibinə, maliyyə nəticələri-
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nə təsir göstərir. Burada digər sahəlerdən ferqli olaraq məhsul istehsalı ilə 
edilən xidraətiər ve onlann satışı eyni zamanda baş verir. Diger sahəlerden 
ferqli olaraq rabitə xidmetlerinin (mehsullannın) satışı birbaşa istehlakçı 
ile elaqədə yaranır, yeni rabitə xidmətlərinin satışmda 3-cü şəxs iştirak 
etmir. Göründüyü kimi, rabitə və infonnasiya texnologiyalan xidmətləri bir 
sıra spesifık xüsusiyyetlərlə səciyyələnir. Əlbettə audit yoxlama-ekspertiza 
işəlrində bu spesifik xüsusiyyetlər nezerə alınmalıdır. Rabitə müəssisələ-
rinde digər sahələrdən fərqli olaraq nağd pul əməliyyatlanndan daha çox 
istifadə olunur. Digər tərəfdən, rabitə müəssisələri rabitə xidmətləri göstə-
ren zaman xidmətin dəyərinin ödənilməsi prosesi yerindəcə baş tutur və 
istehlakçı ilə birbaşa ahş-veriş münasibətləri yaranır. Burada en əsaslı mə-
qamlardan biri də onunla İzah olunur kİ, sifarişçi bir çox hallarda istehlak 
məhsulunu (rabite xidmətini) yerindecə həmin müəssisədən əldə edir, 

Auditor rabitə müessisələrinin tesərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin yox-
lama-ekspertizasmı aparan zaman rabitə xidmətlərindən əldə edilən gəlir-
lerin tamlığına, düzgün mədaxil olunmasına diqqət yetirməlidir. Bir qayda 
olaraq rabite xidmetləri rabitə müəssisələrinin yerlərdə fəaiiyyət göstərən 
şöbələrində, köşklerinde apanlır. Bu zaman xidmətlərin dəyərinin ödənil-
məsinde kassa medaxil orderindən deyil, hesablama texnikasmdan (kassa 
aparatlanndan) istifadə edilir. Kənd rayonlannda isə bəzən bu meqsəd 
üçün ciddi uçot vereqeləri olan qebzlerden, çeklərdən istifadə olunur. Bu-
rada yerine yetirilen iş və xidmətlerə maddi dəyərlər sərf olunmadığından 
satılan mehsulun dəyərini ona sərf olunan xammal və materiallann dəyəri 
ilə ölçmek çətindir. Rabite xidmətlərindən əldə edilen gəlirlerin tam dol-
ğun mədaxİl edilməsini bir sıra spesifik yanaşmalarla müşahidə etmək olar. 
Daha doğrusu, poçt rabitəsində rabitə xidmətlərindən əldə edilen gəlirlerin 
tam mədaxil edilməsini müşahide etmək üçün seçmə üsulu ilə ötən bir ne-
çə ayın dinamikası qurulmalı, yeri geldikdə isə həmin aylar üzre 10 gün-
lüklərin gelirləri dinamikası müqayisə edilməlidir. Telefon rabitəsində isə 
gəlirlərin tam mədaxil edilmesi üçün seçme üsulu ile telefon abonentləri-
nin şəxsi hesabı inventarlaşdınlmaİı ve bu abonentlər üzrə pul vəsaitlərinin 
ödenilməsi müşahide edilməlidir, Bu qayda ilə debitor və kreditor borcla-
nn vəziyyetini qiymətləndirmək olar. Rabitə müessisələrinde diger xid-
metlər de məsələn, elektrik eneıjİsinin, kommunal xidmetlerin dəyərinin 
ödənilməsi, təbii qazdan istifadəyə görə ödənişlərin qəbul edilməsi kimi 
xidmətler də apanhr. 

Audit yoxlama-ekspertiza işləri apanlan zaman bu növ xidmətəlrin 
gösterilmesində sənədleşmelerin düzgün resmiləşdirilməsi və rabitə müəssi-
selərinin 3-cü şəxs qarşısmda öhdeliklərinin yerinə yetirilmesi qiymətlən-
dirilməlidir. 
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Təcrübədə bir çox hallarda bu nov xidmətlərdən əldə edilən gəlirlər 
bu və ya digər formada mənimsənilir, həmin xidmetlərin deyəri isə rabitə 
xidmətlərinin əldə edilən ümumi gəlirləri hesabına bağlanılır. Rabitə müəs-
sisələri üzrə yerinə yetirilen iş ve xidmətlərin dəyerinin ödenilməsi Azər-
baycan Respublikasımn Taarif Şurası terefındən müəyyən edilmiş taarifler 
əsasında apanlır. Hər bir rabitə ve informasiya texnologiyası xidməti məz-
munundan, mahiyyətinden, əmək tutumundan, texniki tutumundan asıh 
olaraq müxtəlif taarif derəcələrine malikdir. Taarif gəlirləri rabitə müəs-
siselerinin əsas gəlir sahəsi hesab edilir. Audit yoxlama-ekspertiza işləri 
apanlan zaman əsas taarif gəlirləri ilə yanaşı, rabitə xidmətində sərbəst 
taarif dərəcelərindən istifadəyə də diqqət yetirilməlidir. Belə ki, bazar iqti-
sadiyyatı münasibətləri şəraiində rabitə müəssisələri də bir sıra hallarda 
gösterilən xidmet və yerinə yetirilən işlərdə sərbəst taariflərden (razılaşma 
qiymətlərindən) istifadə edə bilər. 

Rabite müəssisələrində məsrəflər ve onlann ekspertizası audit fəaliy-
yətinin əsas obyektlərindən biri hesab edilməlidir. Milli iqtisadiyyatın 
diger sahelərindən fərqli olaraq rabite müəssisələrində məsrəflər anlayı-
şında da müxtəliflik mövcuddur. Belə ki, poçt rabitesində materialların sər-
fmə və emək haqqınm ödenilməsine dair xercləre daha çox diqqət yetiril-
məsi tələb olunduğu halda telefon, teleqraf rabitələrinde esas vəsaitlərin 
əldə edilmesi, quraşdırılması ve istisman ilə bağh olan xərclərə daha çox 
diqqət yetirilməlidir. Texniki rabite xidmətlərindən istifadə ilə bağlı olaraq 
çəkilən xərclərin dinamikasım müşahidə etməklə, xerclərin dəyişməsi və 
bu xərclərin esaslı olmasım qiymətləndirmək mümkündür. Auditor telefon, 
teleqraf və şəherlərarası danışıq rabite müəssisələrində yoxlama-ekspertiza 
işi aparan zaman əsas vəsaitlərin məsuliyyət mərkəzleri üzrə uçota alın-
ması metodikasından geniş istifadə edə bilər. Əsas vəsaitlərin məsuliyyət 
merkezleri üzrə uçota almması onlann səmərəli istifadə edilməsinə müs-
bət tesir göstərməklə, eyni zamanda əsas vəsaitlerin istismar müddətinin 
uzadılması ve onun saxlanmasına çəkilən xərclerin azaldılmasına raüsbət 
tesir gösterə bilər. 

26.7. Sığorta fəaliyyetində auditin spesifik xüsusiyyətləri 

Sığorta işi milli iqtisadiyyatm tərkib hissəsi olmaqla xüsusi bir sahə-
dir. Sığorta işi maddi nemətlər istehsalı sferasına daxil deyil. Sığorta, xid-
met sferasının tərkib hissəsi olmaqla spesifik bir sahədir. Sığorta istehsal 
ve xidmət sahəsinde müeyyən risklerin, tehlükelerin qarşısını almaq üçün 
görülən tədbirlərdir. Sığorta işi iqtisadi inkişafin ve sosial problemlərin 
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hellində əhəmiyyətii rol oynayır. Sahibkarlıq fealİyyəti İie meşğul olan her 
bir fiziki ve hüquqi şəxs öz fəaliyyetinde baş verən yaxud vere biləcek 
risklərden, təhlükəlerdən ona dəye biləcek maddi ziyanlann qarşısını al-
maq, onun evezinin ödənilmesi üçün müəyyən menbələr yaratmalıdır ki, 
buna da sığorta vasitesi İlə nail olmaq olar. Eyni zamanda insantar öz sağ-
lamlıqlanm, həyat təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əmlak, maddİ eşyalar 
sığortası İle yanaşı həyat sığortasından, şəxsi sığortadan və diger sığorta 
növlerinden də istifade edirlər. Sığortamn yaranma zeruriliyi insan və 
cemiyyet arasında olan münasibətlerde nəzərdə tutulmayan hadisələrin baş 
verməsi nəticəsində onlara vurulan maddi, mənevi ziyanlar, itkiler və sair 
bu kimi tehlükelerden qorunmaqla izah edilir. Bu hadisələr üç halda baş 
verə bilər: təbii fəlakətlər, texnogen və sair hadisələr. 

Təbii fəalakətlər dedikdə, baş verə bilən daşqınlar, seilər, zəlzələlər 
nəticəsində yaranan dağıntılann torpağa, əmlaka, şəxsi mülkə vurduğu 
ziyanlar başa düşülür. 

Texnogen hadisələr dedikdə ise texniki normalann gözlənilməmesi 
nəticəsində təbiətə, ətraf mühite və insanlara dəyən ekoloji ziyanlar nəzər-
də tutulur. 

Sair hadisələr dedikdə, bu və ya diger təsadüfi ve gözlənilməz hadisə 
nəticəsində insanlann şəxsi həyatına, sağlamlığma dəyən ziyanlar başa dü-
şülür. Buraya maddi eşyalann qarət olunması, avtomobillərin qaçırılması 
və sair bu kimi hadiselər daxildir. 

Təcrübedə sığorta işi iki hisseye bölünür: könüllü ve mecburi sığorta. 
Məcburi sığorta qanunverici normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulan 

və dövlet tərefinden məcburi qaydada apanlan sığortalardu:. Buraya nəq-
liyyat vasitələrinin məcburi sığortası, milli məclisin deputatiannm, herbi 
qulluqçulann dovlət icbari sığortası, sərnişinlərin icbari sığortası və sair 
aiddir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, respublİkamızda bazar iqtisadiyyatı münasi-
bətlərinə keçidlə əlaqədar olaraq məcburi sığorta ilə yanaşı, könüllü sığor-
tanın da geniş şəbəkəsi yaranmışdır. Bu şəbəkə əsasən 4 istiqamətdə 50-yə 
yaxın növlər üzrə fonnalaşmışdır. Respublikamızda könüllü sığortamn 
istiqamətlərini və növlərini aşağıdakı kimi təsvir etmək mümkündür: 

Şexsİ sığorta: 
• həyat sığortası; 
• həyatın qanşıq sığortası; 
• həyatın yığım sığortası; 
• mükafatla heyat sığortası; 
• illik həyat sığortası; 
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• bədbəxt hadisə və xəstəliklərdən sığorta; 
• tibbi sığorta; 
• xarici səfərlər zamanı tibbi xərclərin sığortası; 
• xaricə gedən şəxslərin tibbi xərclərinin və bədbəxt hadisələrin sı-

ğortası; 
• kəskin cərrahi xəstəliklərdən sığorta; 
• fərdi qəza sığortası; 
• sərnişinlərin sığortası. 

Nəqliyyat sığortası: 
• hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası; 
• nəqliyyat vasitələrinin (kasko) sığortası; 
• avtomobİllərin kompleks sığortası; 
• su nəqliyyatı vasitələrinin (gəmi və sairə) sığortası. 

Məsuliyyət sığortası: 
• nəqliyyat vasitələrinin, daşınan yüklərin və məsuliyyətin sığortası; 
• dəniz nəqliyyatı vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sı-

ğortası; 
• nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası; 
• üçüncü şəxslər qarşıstnda mülki məsuliyyətin sığortası; 
• peşo məsuliyyətinin sığortası; 
• işə götürənin məsuliyyetinin sığortası; 
• lift qəzalannda üçüncü şəxsler qarşısında mülki məsuhyyetin sığortası; 
• otraf mühitin (ekologiya) çirklənməsinə göre məsuliyyet sığortası; 
• öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə görə mülki məsuliyyətin sığor-

tası; 
• hava limanı sahiblərinin və hava hərəkəti idarəetmə orqanlanmn 

mülki məsuliyyətinin sığortası; 
• tibb müəssisəlerinin və müstəqil fealiyyət göstərən həkimlerin 

məsuliyyətinin sığortası; 
• aviadaşıyıcılann üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətinin 

sığortası. 
Əmlak sığortası: 

• kənd təsərrüfatı binalan, tikililəri və sair əmlakın sığortası; 
• kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullannın sığortası; 
• kend teserrüfatı müəssisələrinə məxsus heyvanlann sığortası; 
• ev quşlannın sığortası; 
• inşaat və montaj risqlerinin sığortası; 
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• konstruksiya risqlərinin sığortası; 
• energetik risqlerin sığortası; 
• girov qoyulan emlakın stğortası; 
• mühendislik risqlerinin sığortası; 
• inşaat sığortası; 
• elektron cihaz və avadanlıqlann sığortası; 
• neft və qaz yataqlarında kəşfıyyat ve hasilat işlərinin aparılması sı-

ğortası; 
• şüşə sınmasına qarşı sığorta; 
• əmlakın yanğmdan və digər əlavə risqlərdən sığortası; 
• yük sığortası; 
• istilikxana sığortası; 
• fiziki şəxslərə məxsus olan tikintilərin sığortası; 
• dəzgahın sımnası sığortası; 
• oğurluqdan sığorta; 
• quraşdırma sığortası. 

Maliyyə risqlərinin sığortası: 
• maliyyə təsisatlannın və koorporasiyalann risqlərinin sığortası; 
• maliyyə risqlərinin sığortası; 
• maliyyə institutlan və bank sisteminin sığortası; 
• kreditlərin sığortası; 
• bank risklərinin sığortası; 
• tehsil xərclərinin ödenilməsi sığortası. 

Ölkəmizdə bazar İqtisadiyyatına keçid digər sahələrdə olduğu kimi, 
sığorta bazanmn formalaşmasına da genİş zemin yaratmışdır. Planlı sosia-
list təsərrüfat sistemində istehsal, xidmet, köməkçi və digər sahələrin mül-
kiyyətçisi dövlot olduğu üçün sığorta xidməti də bilavasitə məcburi və 
«könüllü» olaraq dövlət terəfindən apanlırdı. Lakin bazar iqtisadiyyatı mü-
nasibətlərinə keçid, yeni mülkiyyət formalannın meydana gəlməsi sığorta 
xidmətinin özündə də yeni fonnalann, növlərin əmələ gəlməsini zəruriləş-
dirmişdir. Hazırda respublikamızda sığorta bazan formalaşmaqdadır. Bu 
bazarda təqribən 27 milli, 6 müştərek, 6 milli broker və təkrar sığorta, 3 
ekspres sığorta şirkətləri fealiyyət göstərir. Bütövlükdə respublikamızın sı-
ğorta sistemi şəbəkəsini aşağıdakı kimi təsvir etmek mümkündür: 

Milli sığorta şirkətləri: 
Azərsığorta, AZAL-sığorta, Azərqarant, Abşeron, Alfa, Ata sığorta, 
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Birlik, Beynəlxaiq SŞ, Be & G, Qafqaz, Qruppa A, Qafqaz LTD, Əmrah, 
Star-Alians, Era-Trans, M.Bask, Ci-sığorta, Tural, Fidan, Standart, Nişan, 
Xalq. 

Milli Broker sığorta və təkrar sığorta şirkətləri: 
Cahan, Zaman, Azərbaycan. 
Birgə Broker təşkilatlan: 
AON-Azəri, Kaspian Marş, Kaspian. 
Xarici birgə sğorta şirkətləri; 
AİG Kaspian (Az-AJBŞ), Atəşgah (Az-Rus), Azər-Asiya (Az-İran), 

Başak-İnam (Az-Türk), Temz sığorta (Az-İngil), Günay-Anadolu (Az-Türk), 
Ekspert sığorta təşkilatlan: 
Vitsan CO, Akaya CO, Ekspert-M. 
Filiallar: 
Abşeron - Bakı şəhəri, Nizami, Binəqədİ, Quba bölgəsi, Şəki bölgəsi, 

Qəbələ bölgəsi, Gəncə bölgəsi, Mingəçevir bölgəsi, Goranboy bölgəsi, 
Şamaxı bölgəsİ, Ağcabədi bölgəsi. 

Azərqarant - Gəncə, Zaqatala, Əli-Bayramlı, Hacıqabul, Sumqayıt, 
Quba bölgəsi. 

M-Bask - Səbail, Gəncə. 
Be & G - GÖyçay, Tovuz, Sumqayıt, Lənkəran, Gəncə, Göyçay. 
«Temz» Sığorta Qrupu - Gəncə. 
Beynəlxalq Sığorta Şirkəti - Gəncə. 
Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasmda sığorta bazan bütün 

istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir. Düzdür, bu sığorta şirkətlərinin fəaliy-
yəti xarici sığorta şirkətləri ilə müqayisədə çox da yüksək deyil. Lakİn on-
lar gələcək iqtisadi inkişafın təhlükəsizliyinə təminat üçün zəmin yaratmış-
dır. Bütün sahələrdə olduğu kimi, sığorta xidmətinin fəaliyyəti də Azər-
baycan Respublikasının qanunverici normativ hüquqi aktlan ilə tənzimlə-
nir. Bu qanunverici normativ hüquqi aktlar əsas etiban ilə inzibati sığor-
talan tənzimləsə də könüllü sığorta xidmətləri üçün də hüquqi baza hesab 
edilir. Respublikamızda hazırda sığorta xidmətini tənzimləyən normativ 
hüquqi aktlar aşağıdakılardır: 

• «Azərbaycan Respublikasmda nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki 
məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında» Azərbaycan Respublİka-
smm 31 may 1996-cı il tarixli Qanunu; 

• «Əhaliyə tibbi yardımın göstərilməsi, virusologiya məsələlərİ üzrə 
elmi-tədqiqatlann apanlması və virus peraparatlannın istehsalı ilə 
məşğul olan işçilərin öz xidməti vəzifələrinin yerinə yetirməsi za-
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mam insanın immunçatışmazlığı virusunun töıətdiyi xəstəliyə (AİDS) 
tutulma, habelə bununla əlaqədar baş vermiş əlillik və ötüm hadisə-
lərüıin dövlət icbari sığortası qaydalan haqqında» əsasnamənin təs-
dİq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasmm 25 aprel 1997-ci il 
tarixli Qanunu; 

• «Hərbi quluqçulann dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında» Azər-
baycan Respublikasının 20 may 1997-ci il tarixli Qanunu; 

• «Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanlan işçilərinİn dövlət icbari 
şəxsi sığortası haqqında» Azərbaycan Respublikasının 5 oktyabr 
1999-cu il tarixli Qanunu; 

• «İcbarİ ekoloji sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikasının 12 
mart 2002-ci il tarixli Qanunu; 

• «Dövlət qulluqçulannın icbari sığortası haqqında» Azərbaycan Res-
publikasının 30 aprel 2002-ci il tarixli Qanunu; 

• «Sərnişinlərin icbari sığortası haqqında» Azərbaycan Respublika-
sımn 17 iyun 2003-cü il tarixli Qanunu; 

• «Azərbaycan Respublikasmın xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşki-
latlarda fəaliyyət gostərən diplomatik nümayəndəliklərində qulluq 
edən şəxslərin icbari sığortası haqqında» Azərbaycan Respublika-
sının 6 yanvar 2004-cü il tarixli Qanunu. 

Yuxanda qeyd olunan qanunverici aktlann icrasmı təmin etmək üçün 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bir sıra qaydalar da işləyib 
hazırlamışdır. Bu qaydalar aşağıdakılardır: 

• «Qeyri-həyat sığortası növləri üzrə sığorta ehtiyatlannın yaradılması 
və ayırmalann hesablanması qaydalan»; 

• «Azərbaycan Respublikasında sığorta və təkrar sığorta brokerlərinin 
fəaliyyət qaydalan»; 

• «Sığorta ekspertinin fəaliyyət göstərməsi qaydalan»; 
• «Azərbaycan Respubtikasında sığorta agentlərinin fəaliyyət qay-

dalan», 
Məlumdur ki, hər bir fəaliyyət növü, o cümlədən sığorta fəaliyyəti də 

Azərbaycan Respublikasmın qanunverici normativ hüquqi aktlan ilə tən-
zimlənir. Lakin bir sıra xüsusi fəaliyyət sahələri Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2 sentyabr 2002-ci il tarixli Fərmam ilə təsdiq edilmiş 
«Azərbaycan Respublikasmda bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (li-
senziya) verilməsi haqqmda» qaydalara əsasən tənzimlənir. Sığorta xid-
məti (fəaliyyəti) xüsusi razılıq tələb edən sahələrin tərkibinə daxildir. Ona 
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görə də Azərbaycan Respublikasında sığorta şirkətlərinin fəaliyyeti üçün 
xüsusi razılıq (lisenziya) teləb olunur. Yuxanda qeyd etdiyimiz Azərbay-
can Respublikasının Prezidentinin məlum fərmanına və Azerbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 7 noyabr 2002-ci il tarixli qəran ile tesdiq 
edilmiş qaydalara esasen Azərbaycan Respublikası erazisinde fəaliyyət 
gösteren sığorta teşkilatlanmn lisenzİyalaşdınlması hüququ Azerbaycan 
Respublikası Malıyyə Nazirliyinə həvalə edilmişdir, Maliyyə Nazirliyinin 
müvafiq telebnamələrinə əsasən hər bir sığorta şirketi Azerbaycan Res-
publikasında fəaliyyətinə göre xüsusi razılıq (lisenziya) almaq üçün aşa-
ğıdakı sənədləri təqdim etməlidir: 

• hüquqi şəxsin adı, teşkilati-hüquqi forması, hüquqi və fəaliyyet gös-
terdiyi ünvam, filiallar barədə məlumat (əgər nezerde tutulmuş-
dursa), hesablaşma hesabının (hesablanmn) nömresi və bankm adı, 
fəaliyyət apanlacaq sığorta növləri; 

• müəssisənin əsas təsis senedlerinin notariusda təsdiq edilmiş surəti; 
• müessİsenin dövlet qeydiyyatı haqqmda şəhadətnamesinm notarius-

da tesdiq edilmiş sureti; 
• müessisenin vergi orqanlan tərefinden uçota alınması haqqında mü-

vafiq senədin surəti; 
• erizeçinin fealiyyet aparacağı ünvan, o cümledən erizədə gösterilən 

obyektlərden (filiallardan) her biri üçün erizeçinin istifadə hüququ-
nu (mülkiyyet hüququ, icarə ve sair əsaslan) tesdiq edən senedin 
surəti; 

• lisenziya almaq üçün dövlet rüsumunun ödenildiyini tesdiq eden sə-
nedin esli; 

• sığortaçımn nizamnamə kapitalımn minimum mebleğinin qanun-
vericiliklə müəyyen olunmuş qaydada ödənilməsini təsdiq edən se-
nədin esli; 

• sığoıtamn fəaliyyətinə dair nəzərde tutulan könüllü növleri üzre 
qaydalar. 

Qeyd olunanlardan bele qenaetə gelmək olar ki, sığorta şirkətlərinde 
audit yoxlama-ekspertiza işləri apanlan zaman bir sıra məsələlər digər 
sahələrdə olduğu kimi, ümumi prinsiplər əsasmda qiymətləndirilməlidir. 
Byni zamanda audit yoxlama-ekspertizası üçün tərtib olunan proqramda bu 
sahənin spesifik xüsusiyyətləri öz eksini tapmalıdır. Meselen: 

• sığorta şirketlərinin normativ hüquqi bazası ve ona əməl olunması; 
• təserrüfat-mahyyə fəahyyətmin qiymetiəndirilmesinin ümumi metodikası; 
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• sığorta şirkətlərinin uçot-hesabat işlərinin təşkilinin səviyyəsi; 
• sığorta şirkətlərinin fəali>7ətində spesifik xüsusiyyətlərin qiymət-

ləndirilməsi və s. 
Sığorta şirkətlərinin normativ hüquqi bazasına daxildir: Azərbaycan 

Respublİkasının «Müəssisələr haqqında» Qanunu və onun müvafıq bənd-
ləri, «Sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il tarixli Qa-
nunu, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, bu qanunlann və mə-
cəllənin icra mexanizilərini müəyyənləşdirən Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarlan və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazir-
liyinin sığorta şirkətlərinin fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi 
haqqında əsasnaməsi. Sığorta fəaliyyəti xüsusi sahə olduğu üçün sığorta 
şirkətlərinin hüquqi bazasının tərkibində onların lisenziyalaşdırılması da 
yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman auditorun diqqət mərkəzində olma-
lıdır. Daha doğrusu, auditor sığorta şirkətlərinin təsərrüfat-maliyyə fəaliy-
yətlerini ekspertiza edən zaman müəssisənin, şirketin təsis sənədlərinə 
qiymət verməli, onun fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qay-
dalanna düzgün əməl olunmasını da qiymətləndirməlidir. Digər sahələr-
dən fərqlİ olaraq sığorta şirketləri bir sıra spesifık xüsusiyyətlərə malikdir 
ki, həmin məsələlərin araşdmlması vo qiymətləndirilməsi üçün audit yox-
lama-ekspertiza işlerinde spesifik yanaşma teləb olunur. Bununla əlaqədar 
auditor aşağıdakı məsətələrə diqqət yetirməlidir: sığorta şirkətlərində ma-
liyyə risqlərinin qarşısını almaq üçün şirketin maliyyə potensialı, sığorta 
taariflərinin düzgün tetbiq olunması, sığorta ehtiyatlanmn yaradılması, sı-
ğortaçının maliyyə sabitliyi və Ödəmə qabiliyyəti, sığorta şİrkətinin investi-
siya fealiyyətİ, müəyyən maliyyə risqlerindən qaçmaq üçün və sığorta və-
saitinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə təkrar sığortanın vəziyye-
ti, sığorta şirketinin nizamnamə kapitalınm səviyyəsi və s. 

Auditor sığorta şirketlərində yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman 
ilk növbədə ekspertiza olunan şirkətin maliyyə İmkanlanna diqqət yetir-
məlidir. Çünki, sığorta şirkətlərinin maliyyə potensialı, onun malik olduğu 
nizamname kapitalı hemin şirkətin maliyyə bazannda fəaliyyet imicinin 
qarantı və təminatçılarından biri hesab edilir. Bu, ilk növbədə onunla izah 
olunur ki, hər bir istiqamət üzrə sığorta işi quran hüquqi və flziki şəxs sı-
ğorta təşkilatının hansı maliyyə imkanlanna malik olması ilə maraqlamr, 
bu ve ya digər məqsədlər üçün bağlanmış müqavilənin risqini müəyyən-
ləşdirir. 

Təcrübədə belə hallara rast gəlinir ki, sığorta şirkətinin bağladığı sı-
ğorta müqaviləsi onun maliyyə imkanlan potensialını və nizamnamə kapi-
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talım bir neçə dəfə ötüb keçir. Bu, əlbəttə sığorta şirkotinin baş verə bilə-
cək təbii, texnogen ve sair hadiselərin qarşısını ala bilməyəcəyindən xəbər 
verir. Ona görə də bu, ümumi sığorta işini müəyyən qədər şübhə altına 
salan hal kimi qiymetlendirilməlidir. Beynəlxalq təcrübəde iri həcmli sı-
ğorta muqaviLəlerine tez-tez rast gelinir, Lakin bir çox hallarda bu mü-
qavilelerin özünün de sığortalanmasına ehtiyac duyulur. Çünkı,, iri hecmli 
sığorta müqaviləsi üzrə öhdəliklerin yerinə yetirilməsi böyük maliyyə 
vesaiti tələb edir ve bir sığorta şirkəti üçün çetinlik yaradır. Ona görə də 
belə hallarda adəten tekrar sığorta adı altında sığorta aparan şirket daha 
böyük maliyyə imknlarma malik olan sığorta şirketləri ilə həmin meselə 
üzrə müqavilə bağlayır. Nəticədə həm özünü, həm də sığortalanan fıziki 
və hüquqi şəxsi müəyyən təhlükədən qurtarmış olur. Auditor yoxlama za-
manı sığorta şirketinde tekrar sığorta hallanna öz münasibetini bildirmeli-
dir. Bununia əlaqedar təkrar sığortanın növlərinə, sığorta şərtlərinə və tək-
rar sığortanın resmileşdirilməsine dair hüquqi ve texniki sənədlərə auditor 
qiyməti verilməlidir. 

Sığorta teşkilatlannın auditinin spesifık xüsusiyyətlərindən biri de bu 
və ya digər sığorta növü üzre taarif derecələrinin düzgün müeyyənləşdiril-
məsi və tətbiqiodən ireli gəlen meselelerin qiymətləndirilməsidir. Sığorta 
taariflerinin tətbiqi ve hesablanmasxnda sığorta statistikasının böyük əhe-
miyyəti vardır. Sığorta statistikası dedikde, sığorta xidmetini xarakterize 
eden ümumiləşdirilmiş yekun göstericilərin sistemləşdirilməsi və öyrənil-
məsi başa düşülür. Bu göstəricilərde iki əsas vacib məsələ xaraİcterizə 
olunmalıdır. Bunlardan birincisi sığorta ehtiyatlannın yaradılmasmı, ikinci-
si isə sığorta ehtiyatlanndan istifadə dərəcəsini xaraİrterizə eden göstəri-
ciler sistemidir. 

Sığorta taariflerinin hesablanması ilə əlaqedar iqtisadi ədəbiyyatlarda 
bir sıra yanaşmalar - hesablama metodikalan irəli sürülmüşdür. Audit yox-
lama-ekspertizası zamanı baş veren hadiselerin növündən ve sığorta forma-
larından asılı olaraq sığorta taariflerinin hesablanması və tətbiqinin mövcud 
metodikalarından istifade edilə bilər. «Sığorta haqqında» Azerbaycan Res-
publikası Qanununun müvafıq bəndinə uyğun olaraq hər bir sığorta şirketi 
bağladığı müqavilə üzrə öbdeliklərini lazımi seviyyedə yerinə yetirmek 
üçün müvafiq sığorta ehtiyatı yaratmağa borcludur. Bu ehtiyatlar müxtəlif 
formada ola bilər. Təcrübədə tetbiq olunan formalar texniki ehtiyatlar, 
zəlzəle ehtiyatlan, qarşısı alınma tədbirləri fondu və xüsusi təminatlardan 
ibaretdir. Bu ehtiyatlann yaradılması, istifade edilməsi və uçot-hesabat iş-
lərində əks etdirilmesi müxtelif olsa da, onlar mezmun ve mahiyyeti etiba-
rılə birdir. Auditor yoxlama-ekspertiza işleri aparan zaman sığortaçıların 
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qəbul etdiyi öhdəliklərin yerinə yetirilməsi təminatmı qiymətləndirməlidir. 
Auditor, həmçinin bu münasibətlə sığorta şirkətinin maliyyə sabitliyinə və 
müəssisənin Ödəmə qabiliyyətinə də qiymət verməlidir. Çünki, sığorta eh-
tiyatlarının yaradılması eyni zamanda sığorta şirkətinin malİyyə sabitlİyİno 
bir işarədir, Bu göstərici həmçinin sığorta şirkətinin maliyyə dayanıqlığını 
və onun təsərrüfat-maliyyə fəalİyyətinin nəticələrinin başlıca gÖstərici-
lərindən biri olan Ödəmə qabiliyyətini də xarakterizə edir. Digər sahələrdə 
olduğu kimi, sığorta fəaliyyətində də müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin 
audit qiymətlondİrilməsində ümumi metodikadan istifadə etmək mümkün-
dür. Hər bir müəssisə öz istehsal maliyyə fəaliyyətİni və xidmət sferasını 
genişləndirmək yolu ilə təkrar istehsala qatılır. Sığorta şirkətləri də əldə 
etdiyi maliyyə vəsaitlərinin dayanıqlığını, etibarlılığını təmin etməklə 
yanaşı, onu təkrar istehsala yöneltməklə daha boyük mənfəət əldə edə 
bilər, Qeyd etmək lazımdır ki, sığorta xidmətindən əldə edilən vəsait milli 
iqtisadiyyatımızın digər sahələrinə investisiya qoyuluşunun mənbələrindən 
biri hesab edilə bilər. Ona göre də sığorta şirkətlərinin serbəst maliyyə ve-
saitlərinin daha da artmlması ve şirkətin bilavasitə daha böyük mənfəət 
əldə etməsi üçün həmin vəsaitlerin investisiya qoyuluşuna yönəldilməsi 
qiymetləndirilməlidİr. Əlbəttə, bu zaman auditor «İnvestisiya fəaliyyəti 
haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun müvafiq prinsiplərini eldə 
rəhbər tutaıalıdır. Sığorta şirkətlərinin fəaliyyətini özündə eks etdirən 
uçot-hesabat işləri də audit yoxlama-ekspertizasının tedqiqat obyektlerin-
den biri olmalıdır. Auditor yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman sığorta 
şirkətlərinin fealiyyətini xarakterize edən uçot-hesabat işlərinin ümumi 
göstericiləri ilə yanaşı, bir sıra keyfiyyət göstericilerinə, o cümləden gelir-
ləri, aktivləri, öhdəlikleri, kapitalı ve sairəni xarakterizə eden göstəriciləri 
də təhlil edib qiymətləndirməlidir. 

26.8. Kommersiya bankları auditinin 
spesifık xüsusiyyətləri 

Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçid yeni bank sisteminin for-
malaşmasında və bu sistemə daxil olan bütün bank strukturlannın fəaliy-
yetində esaslı dönüş yaratmışdır. Bazar iqtisadiyyatıran mühüm infrastruk-
turu kimi bank sistemi elə qurulmalıdır ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrinde 
maliyyə-kredit resurslannın herəkəti və tənzimlənmesi tarazlaşdınlmış for-
mada olsun. 

Kommersiya banklan Azərbaycan Respublikasında «Banklar və bank 
fəaliyyəti haqqında» Qanunun və digər qanunvericilik aktlannın tələbləri 
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esasında fealiyyet gösterir. Her bir kommersiya bankı tesis edilerken Milli 
Bankın İdare Heyeti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar nezerə alın-
maqla nizamnamə kapitalı müeyyenleşdirilir ve Milli Bankda qeydiyyat-
dan keçdikdən sonra onun fəaliyyəti üçün üsenziya (xüsusi razılıq) verilir. 

Kommersiya bankları vahid bank sisteminin terkib hissesi kirai 
ölkənin ve regionlann sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarınm heyata keçiril-
mesinde, üstün və aparıcı milli istehsal sahələrinin yaradılmasında mühüm 
rol oynayır. Kommersiya banklan həmçinin milli istehsalın yeni sahəle-
riııin yaradılmasında vacih əhəmiyyət kəsb edir. 

Müasir bank sisteminin formalaşmasına 1992-cı ildə qebul edilmiş 
və 1996-cı ilde beynelxalq maliyye-kredit teşkilatlanmn tövsiyələri də 
nezərə alınaraq dünya standartlarma uyğunlaşdınlaraq yeni redaksiyada 
qəbul olunmuş «Azerbaycan Respublikasımn Milli Bankı haqqında» və 
«Azerbaycan Respublikasında banklar və bank fəaliyyeti haqqında» qanun-
lar geniş imkanlar yaratmışdır. Bu qanunlar dövrün teleblerinə uyğun 
olaraq təkmilləşdirilərək 16 yanvar 2004-cü il tarixdə «Banklar haqqında» 
Azerbaycan Respublikasının yeni Qanunu qəbul edilmişdir. 

Tarixe nəzər salsaq görərik ki, bank sistemi uzun müddət ərzində 
kommersiya banklan kimi fealiyyət göstərmiş ve sonralar pul emissİya-
sınm tenzimlenmesi, pul-kredit siyasətinin yeridilmesi ve sair sebeblərlə 
bağlı olaraq Merkezi Banklann yaranması zeruriliyi meydana çıxmışdır. 

Azerbaycan müsteqillik elde etdikdən sonra Milli Bank yaradılmış 
və ona dövlet menafeyinə uyğun gelen böyük selahiyyətlər verilmişdir. Bu 
raeqsədle «Milli Bank haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
göstərilir: «Azerbaycan Respublikasımn Milli Bankı Azərbaycan Respubli-
kasınm merkəzi Bankıdır, onun qarşısında duran vəzifələr, funksiyalar və 
səlahiyyətlər Azərbaycan Respublikasınm Konstimsiyası ilə ve bu qanunla 
müeyyənləşdiri lir». 

Hüquqi şəxslərin - müessisəlerin, kooperativlerin, fırmalann kredit-
ləşdirilməsində, xırda və orta biznesin inkişaLfında özəl-kommersiya bank-
lannın fealiyyeti xüsusi yer tutur. Bu banklar gösterilən strukturlann alqı-
satqı fealiyyəti ve diger hesablaşmalan üzrə əməliyyatlar apanr, pul döv-
riyyesinə nezaret edir. Kommersiya banklannın əsas funksiyası sahibkarlıq 
və biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlərin pul vesaitine olan ehti-
yaclannı ödemekdən ibaretdir. Eyni zamanda makro-maliyyə sabİtleşməde 
xüsusi rola malik olan banklar arasmda kommersiya banklanntn rolu bö-
yükdür. Hazırda inkişaf etmiş dünya ölkelərinde kommersİya bankla-
rımn ehate dairəsi daha da genişlenmişdir. Meselən, Böyük Britaniyada 
en iri kommersiya banklan müşteriləre xidmet etmekle 100 növdə əmoliy-
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yat, ABŞ-da 150 növ oməliyyat, Yaponiyada 300-ə qədər əməliyyat apanrlar. 
Respublikada kommersiya bankları nizamnamə hüququ əsasında 

universal formada fealİyyet gösterirler. Bank sisteminə daxil oian kommer-
siya banklan fealiyyet dairəsinden asılı olaraq bir sıra funksiyalan yerinə 
yetirir. Bura daxildir: müşterilerə kassa hesablaşma xidmətinin göstərilmə-
si, depozitlərin ve emanetlərin celb olunması, müştərilərə lizinq, faktorinq, 
kredit xidmətlerinin gösterilməsi, valyuta xidmətləri, qiymətli kağızlar ba-
zan üzre əməliyyatlar və məslehet xidmetləri. 

Kommersiya banklannm fəaliyyetinin bir sıra spesifık xüsusiyyətləri 
vardır ki, audit yoxlama-ekspertizası apanlan zaman hemin xüsusiyyetlerin 
nəzerə alınması və qiymətləndirilməsi vacibdir. Melumdur ki, kommersiya 
banklannın fəaliyyətinin əsasmda onun likvidliyi durur. Likvidlik olmadan 
çətin ki, bank ödeniş qabiliyyetli olsun. Təcrübə göstərir ki, bank likvidli-
yinin itirilməsi onun qeyri-tədiyyə qabiliyyətliliyinə gətirib çıxanr ki, bun-
dan sonra müflisləşmə başlayır. Beləliklə, kommersiya banklannın stabil-
liyinin, möhkəmliyinin ve etibarlığmın təmin olunmasmda likvidlik birin-
ci, ödəniş qabiliyyətliliyi isə ikinci vacib amil hesab edilir. Ona görə de 
audit yoxlama-ekspertiza işləri apanlan zaman her şeydən öncə kommer-
siya banklannın likvidliliyi və ödəmə qabiliyyeti qiymətləndirilməlidir. 
Qiymetlendirmə zamanı bankın likvidliyi və onun balansınm likvidliyinin 
qiymətləndirilmesi yollan müeyyən edilir. Bankın balansı o vaxt likvidli 
hesab olunur ki, aktiv üzrə vesaitler passiv üzrə müddətli Öhdəlikləri ödə-
məyə imkan verir. Nəzere almaq lazımdır ki, merkezi banklar likvidlik 
normativlərini müəyyən etməklə kommersiya banklannm eməliyyatlanna 
bilavasite nezarət edir və onlardan səmereli istifadə olunmasma tesir 
göstərir, Bununla da mərkezi banklar ümumilikdə bank sisteminin stabilli-
yinin saxlanmasmı, əmanetçi və kreditorlann mənafelərinin qorunmasmı 
təmin edirlər. 

Fəaliyyətdə olan kommersiya ve ixtisaslaşmış banklar Milli iqtisa-
diyyatm formalaşmasma bilavasite maliyye xidmeti gösterir, bazar iqtisa-
dıyyatına xas olan yeni iqtisadi strukturlann yaranmasında mühüm rol oy-
nayırlar. Özünün perspektiv inkişafina, geniş xidmət dairəsinə görə kom-
mersiya banklan banklar arasında xüsusile ferqlenir və reqabetə daim tab 
getirmək məqsədilə yüksək keyfiyyətli xidmet göstərməyə cəhd gösterirler. 

Hazırda respublikada banklar əsasən kassa-hesablaşma və kredit 
vermə xidməti ilə məşğuldur. Respublikada bank işində lizinq, faktorinq 
xidmətlerinden ve trast emeliyyatlanndan hele geniş istifadə olunmur, ƏI-
bettə, bunlar keçid dövrünün çetinlikləridir ve gelecekdə onlann tədricən 
aradan qaldınlmasına yeni imkanlar açılacaqdır. Audit yoxlama-ekspertiza 
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işi apanlan zaman baııkın göstərdiyi xidmət çeşidinə nəzər salınmalı və on-
lardan əldə edilən gəlirlər müqayise edilib qiymətləndirilməlidir. 

Son illər bank auditi və nezarəti sahəsində həyata keçirilmiş ən 
vacib islahatlar əwəllər Azerbaycan Milli Bankmın müxtelif alt stnirtur 
bölmələri arasmda paylanmış bank nəzareti funksiyalannm vahid təşkilati 
bölmədə cəmləşdirilmesİndən ibarət olmuşdur. Müasir şeraitdə kommer-
siya banklannın auditi daha mühüm ehemiyyətə malikdir. Bu tedbir nəza-
rət proseslərinin tam əlaqələndirilməsine və keyfiyyətinə əsaslı zəmin 
yaratmışdır. Hazırda bank sektoruna nəzarətin mövcud qammvericilik baza-
sının, təlimat və normativ aktlann təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq standart-
lara uyğun normativ sənədlərin hazırlanması, bank nəzarətini həyata keçi-
rən mütəxəssislərin peşə hazırlığının artınlması sahəsində müəyyən işlər 
görülmüşdür. Bu nəzaret özəl banklann restrukrizasiyası, habelə, qeyri-
bank kredit təşkilatlannm fəaliyyətinə nəzarət istiqamətində həyata keçirilir. 

Bir qayda olaraq banklann fəaliyyətinə sonradan nəzaret onlar tərə-
fındən hər ay təqdim olunan hesabatlar esasında apanlır. Audİt yoxlama-
ekspertiza işinin növbeti merhələsi banklar tərəfindən təqdim edilmiş hesa-
batların təhlili ve qiymetləndİrilməsidir. Bu zaman esasənf qammvericilik-
də müəyyən olunmuş və Milli Bankın normativ aktları ilə tənzimlənən 
məcburi iqtisadi normativlərin yerinə yetirilmesinə, xüsusilə də kapitahn 
adekvathğı, likvidlik və risqlərin cəmləşmesi ilə bağlı tənzimləmə noraıa-
lanna xüsusi diqqət yetirilir. 

Yeni növ bank məhsultannm meydana gəlməsi ile elaqədar onlann 
rentabelliyinin müəyyen edilməsinin mahiyyəti də artır. Müxtəlif növ əmə-
liyyatlarda hər bir əməliyyatın xüsusiyyətləri nezərə almmaqla rentabellik 
göstəricilərindon istifade edilə bilər. Audit yoxlama-ekspertiza zamam 
kommersiya banklanmn rentabellik səviyyesi də qiymətləndirilməlidir, 

Bankm hər bir əməliyyatında olduğu kimi, əmanət emeliyyatı da 
risqli əməliyyat sayılır. Bunu, ilk növbedə, bankın müşteriləri tərəfındən 
əmanətlərin kütləvi teləb olunması, emanet bazannda baş vere biləcək ar-
zu olunmayan vəziyyətlə də izah etmek olar. Auditorun bankın likvidliyi-
nin, etibarhlığınm ve gəlirliliyinin təmin edilməsində onun əmanet portfeli-
nin səmərəli idarə edilmesine xüsusi diqqət yetirmesi məqsədəmüvafiqdir. 

Müasir dövrde kommersİya banklannın əmanət bazannda fəaliyyet 
aktivliyinin genişlendirilməsinin prioritet istiqamətlərindən biri qeyri-ənənəvi 
əməliyyatlann tetbiqi sayılmalıdır. Qeyri-ənənəvi bank əməliyyatlan de-
dikde, digər maliyyə-kredit təşkilatlannın fəaliyyətlərinde mövcud olan və 
bank fəaliyyeti üçün klassik əməliyyatlar hesab edilməyen eməliyyatlar 
nəzərdə tutulur. 
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Son dövrlərdə dünya ölkələrinin bank təcrübəsi göstərir ki, bankla-
nn əldə etdikləri gəlirlərin tərkibində qeyri-ənənəvi bank əraəliyyatlanmn 
xüsusi çəkisi artmaqdadır. Belə əməlİyyatlardan biri də trast əməliyyatıdır. 

Trast əməliyyatmı həyata keçirmək üçiin komtnersiya banklan Milli 
Bankdan lisenziya almalı və bu əməliyyat ilə məşğul olan xüsusi şobə -
trast şöbəsi yaratmalıdır. 

Ölkənİn bank sisteminin, o cümlədən kommersiya banklannın bey-
nəlxalq valyuta, bank əlaqələrinin formalaşmasında və tənzimlənməsində 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı xüsusi rol oynayır. 

Respublikanın bank aktivlərinin və depozitlərinin 50%-dən çoxu 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankına məxsusdur. Bankm kredit portfelİ ildən-
ilə artır, 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı respublİkadaxili və Beynəlxalq Bank 
hesbalaşma əməliyyatlanm sadələşdirmək və operativləşdirmək məqsədilə 
beynəlxalq standartlara cavab verən Avro, Master, Vİza sistemlərinin plas-
tik kartoçkalannın emissiyasını həyata keçirir. Artıq Beynəlxalq Bank bu 
tipli kredit kartoçkalannı dövriyyəyə buraxaraq smaqdan keçirmişdir. Hə-
yata keçirilən çoxsaylı əməüyyatlar öz müsbət nəticəsini vermişdir. Əlbət-
tə, belə sistemin tədricən tətbiq olunması respublika banklanmn Dünya 
Banklan səviyyəsinə yaxınlaşmasına şərait yaradır. 

İqtisadiyyatın real sektoru ilə banklann əməkdaşhğı idarəetmə me-
todlannın daim təkmilləşdirilməsi olmadan qeyri-mümkündür. İdarəetmə 
sistemində başlıca elementlərdən biri kimi sözsüz kİ, nəzarət çıxış edir. 
Kredit təşkilatlan arasında rəqabət səviyyəsinin artması şəraitində, dövlət 
təşkilatlan, xüsusi şirkətlər, kreditor və əmanətcilərin maraqlannın qorun-
duğu bir vaxtda banklann mənfəətlə işləməsinin təmin olunması heç də 
asan məsələ deyildir, Bank qarşısmda qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün 
fəaliyyət uyğunluğunu təmin etmək məqsədİ ilə nəzarət təşkil olunmalıdır. 
Banklara münasibətdə nəzarət, xarici və daxili ola bilər. Nəzarətin bir neçə 
forması mövcuddur. Bura aiddir: mərkəzi banklar tərəfindən həyata keçiri-
lən bank nəzarəti, xüsusiləşdirilmiş təşkilat tərəfindən həyata keçirilən xa-
rici audit, mülkiyyətçilər və bank rəhbərliyi tərəfındən formalaşdınlan da-
xili nəzarət. 

Bank fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri nəzarət tədqiqat obyektinə cəlb 
edilə bilər: 

- bank tərəfinden kreditor və emanətçilerin maraqlannm qorunması 
və qanunvericilik tələblərinə riayet olunması; 

- bankın mühasibat hesabatmın doğru-düzgünlüyünün temin edilməsi; 
- bank foaliyyətinin səmərəliliyi, gəlirliliyinin və risklərin qiymətlən-

dirilməsi; 
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- bankda koorporativ idarəetmənin, menecmet-riskin, daxili nəzarət 
sisteminin vəziyyətinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi. 

Müasir şərait bankların iqsidadiyyatın real sektoru ilə daha sıx qarşı-
lıqh əlaqəsini tələb edir. Burada üstün istiqamətlərdən biri, daha çox risklə 
müşayet olxman müştərilərə verilen ssudalar və onlara teklif edilen diger 
bank mehsullandır. Banklar müştərilərin biznesində baş verə biləcək risk-
lərin esas hissesini öz üzərinə götürmüş olurlar. Ancaq banklarda risklerin 
idarə olunması heç də həmişə istlənilən nəticəni vermir. Bu hal əsasen 
kommersiya banklanna aiddir. Yuxanda qeyd olunanlar bank əməliyyatla-
n üzərinde nəzarətin müxtəlif formalannın, ilk növbədə kommersiya bank-
Iannın auditinin təkmilloşdirilməsi zəruriliyini yaradır. Kommersiya bank-
lannın idarə olunması sistemində auditin, xüsusilə də daxİli auditin funksi-
yalan ve rolu çox böyükdür. Belə bir yeni təcrübənin öyronilməsi aşağı-
dakı vəzifələrin həllini tələb edir: 

• kommersiya banklannın fəaliyyeti üzərində nəzarət formalannın 
müqayisəli təhlili; 

• auditdə yerli ve xarici təcrübənin tədbiq olunması, auditin təşkilinm 
ve metodikasmın təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin müəyyən edil-
məsİ; 

• ssuda əmeliyyatlannın və risklərin tehlili; 
• ssuda əmeliyyatlanmn daxili və xarici auditinin təkmilləşdirilməsi 

istiqametlərİnin müeyyən edilməsi; 
• ssuda eməliyyatlannm uçotda əks olunması üzrə yerli və beynelxalq 

sdandartlann təleblərinin müqayiseli tehlili} həmçinin auditin zəruri 
üsul ve metodlannm tetbiqi. 
Kommersiya banklannda xarici auditin apanlması, geniş mənada 

mühasibat uçotunun təşkili, berpası və apanlması, maliyyə hesabatlanmn 
tərtibi, vergi ödənişlerinin reallığı, teserrüfat-maliyyə fəaliyyətinin təhlili 
və qiymetlendirilməsi demekdir. 

«Banklar ve bank fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa müvafıq olaraq, kommersiya banklannın illik mühasibat balansı 
müstəqİl auditor rəyi ile tesdiq olunmalıdır. Sözsüz ki, banklann bütün 
əməliyyatlanmn hərterefli auditi nəinki iqtisadi cehətdən qeyri-səməre-
lidir, hətta praktiki baxımdan mümkünsüzdür. Bu səbəbden auditorlar seç-
mə üsulla bank fealiyyətini yoxlayır və bütün ehəmiyyetli aspektlərdə he-
sabatlann dürüstlüyü haqqında öz fikir fe reylerini ifade edirlər. Məhz xa-
rici auditin teftişdən başlıca fərqi də bundan ibarətdir, yəni sonuncu risk-
lərin tədqİqini və seçməni kənarda qoymuş olur. 
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Audit risklərini minimuma qeder azaltmaq üçün auditorlar müvafiq 
qaydada audit prosedur qaydalannı işleyib hazırlamalıdır. 

Adeten audit riski üç komponentden ibaretdir. Ən ewəl uçot senəd-
lərinde qeyri-deqiq eks oİunmuş bank əməliyyatlarının riski qiymətlen-
dirilİr, daha sonra mühasibat uçotu sistemi və daxili nəzarət terəfmdən 
sehvlərin qarşısım vaxtmda ala bilmemesi riski müeyyenləşdirir. Son nəti-
cəde mühasibat uçotunda auditorun özü tərefindən səhvin aşkar olunma-
ması riskinin miqdan haqqmda nətice hasil olur. 

Kredit təşkilatlannda daxiii nəzarət sistemi və daxili audit xüsusi rol 
oynayır. Daxili nəzarətin səmərəli sistemi bankın idarə olunmasmın vacib 
komponentidir. Daxili nəzarət prosesinə direktorlar şurası rəhberlik etmək-
le onlar bankın idare heyetində de iştirak edirler. 

Daxili nəzarətin vəzifələrinə aiddir: 
- bank fəaliyyətirün səməreliliyinin təmin olunması; 
- bank tərəfindən qanunvericilik və tənzimləyici orqanlann teləblə-

rinə riayət olunması, habelə daxili siyasetin ve strategiyanın gözlənilməsi; 
- bankın adından müvəkkil şəxslər tərəfınden sövdeləşmelərin icra-

smın temin olunması; 
- aktivlərin qorunmasınm təmin olunması ve öhdəliklərə nəzarət; 
- maliyye və idareetmə informasiyasının doğruluğu, dəqiqliyi və 

tamlığımn təmin olunması. 
Daxili nəzaret sistemi özündə aşağıdakı elementləri birleşdirir: 
- rəhbərliyin nəzarəti və nəzaret mühiti; 
- nezaret prosedurlan; 
- informasiya mübadilesi; 
- monitorinq və səhvlərin korreksiyası. 
Daxili nəzarət sisteminin vacibliyinə və qorunub saxlanılmasının ze-

ruriliyinə baxmayaraq, bu sistem hələ də banklarda zəif teşkil ohmur. 
Müasir təcrübənin tehlili göstərir ki, daxili nezarət sİsteminin çatışmamaz-
lıqlan bir sn-a obyektiv ve subyektiv səbeblərle izah olunur, Bura daxildir: 

- rehberliyin nəzaretinin qeyri-adekvatlığı və bankda nezarət mühi-
tinin formalaşmaması; 

- ayn-ayn bank əməliyyatlan riskinin aşkar olunub qiymetlendiril-
məmesi; 

- vəzife bölgüsü, icazələrin ahmnası, melumatlann üzləşdirilməsi 
və fealiyyətin icmalı kimi helledici nezaret prosedurlannın olmaması; 

- idareetmenin müxtelif həlqeləri arasmda informasiya mübadiləsi 
prosedurlannın qeyri-adekvathğı; 

- daxİlİ audit və monİtorinq fəaliyyetinin qeyri-adekvatlığı. 
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Daxili audİtin bir çox cəhətlərinin kifayet qədər tedqiq edilməsinə 
baxmayaraq bu sahədə bələlik elmi araşdırmalar teleb eden bir sıra me-
todoloji və təşkilati problemlər mövcuddur. Bunlar aşağıdakılardır: 

- normativ senedlərde ve elmİ edebiyyatlarda daxili auditin vəzifə-
ləri tam dəqiq müeyyən olunmamışdır. Bir çox hallarda daxili audit teftişlə 
eyniləşdirilir, onun vəzifələri mühasibat uçotunda əks olunmuş əməliyyat-
lann tamlığı və deqiqliyinin təsdiqi ilə sona çatır. Biznes proseslərinin təd-
qiqinə, əməliyyat risklərinin qiymətləndirilməsinə xüsusi ehəmiyyət veril-
mir; 

- daxili auditin metodikası zəif işlənib hazırlanmışdır; 
- daxili auditin növ tesnifləşdirümesi ve proseduraları apanlmamışdır; 
- daxili audit təcrübesi və nezəriyyesinin qabaqcü nailiyyətləri müs-

teqü assosasiyalar tərəfindən ümumiləşdirilmir; 
- daxili audit bölməsinin strukturu müəyyen edilmeraişdir; 
- geniş filial şəbəkesinə malik banklarda daxili audit apanlması xü-

susiyyətləri tam tedqiq olunmamışdır; 
-paralelçiliye yol verməmək məqsədilə daxili və xarici auditin qarşı-

lıqlı əlaqesi teşkil olunmalıdır. Bu məqsədə bankda audit komitəsinin yara-
dılması ilə çatmaq mümkündür. 

Bir sıra banklarda daxili nəzarət sisteminin vəziyyətinin özünüqıy-
mətləndirme metodu tətbiq ohınur. Bu metodun mahiyyəti ondan ibarətdir 
ki, bank rəhbərliyi və ya hər hansı bir bölmənİn heyəti öz fəaliyyətlərini 
tehlil edir, bununla əlaqədar nezaret prosedurlannm semərəliliyini qiymət-
lendirir və nəticəni sənədləşdirirlər. 

Qiymetləndirmənin bu metodu faydalı sayılsa da, özlüyündə ehə-
miyyetli məhdudiyyətlərə malikdir. Bankın bölmələri Öz xüsusi fəaliyyət-
lərinin qiymətləndirilməsinde cətin ki, qərezsizliklərini təmin edə bilsin-
lər. Bundan başqa qiymətləndirmə daimi əsasda apanlmalı, müəyyən me-
todlarla həyata keçirilməli, bütövlükde kompleks mesəleləri hell etməlidir 
(risklər, nəzarət tedbirlori, uçot və hesabat, informasiya sistemləri). Göstə-
rilen sebebler bankda xüsusileşdirilmiş daxili audit xidmetinin yaradılma-
stnı zərurətə çevirir. 

Qeyd olunanlardan bir daha aydın olur ki, kommersiya ve ixtisaslaş-
mış banklann fəaliyyət dairəsi olduqca genişdir. Audit yoxlama-eksperti-
zası apanlan zaman bu sahələrin hamısı nəzaret obyektinə cəlb edilmelidir. 
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26.9. Dövlət sosial müdafiə fondu auditinin 
spesifik xüsusiyyətləri 

Inkişaf etmiş ölkələrdə qəbul edilmiş sivil qaydalara əsasən mülkiy-
yət fonnasından asılı olaraq özlərinə məxsus olmayan vəsaitlərdən istifadə 
edən bütün təşkilatlar və şirkətlər (istifadə etdiyi vəsaitlərin miqdarından, 
onlarm istifadə formasından asılı olaraq) fəaiiyyətlərinin maliyyə hesabat-
larınra auditor yoxlamasmı keçirməyə borcludur. Bu cür təşkilatlardan biri 
də sığortalanmış şəxlərin sığortaçılardan almmış vəsaitlərinin ehəmiyyətli 
bir hissesindən istifade edən pensiya fondlarıdır. Hüquqi cəhetdən bu ve-
saitlər pensiya sığortasmı heyata keçiren adamlara mexsusdur, yəni fonda 
pensiya haqlan ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər üçün nəzerdə tutulur. Pen-
siya fondlan vasiteçi rolunu oynayır. Onlar əldə olunmuş vesaitleri top-
layır, bu vəsaitlərlə fondun nizamnamesinde nezərdə tutulan əmeliyyatlan 
aparır ve vəsaitleri mövcud qanunvericiliye uyğun olaraq pensiya və müavi-
nətlər şəklində bölüşdürür (ödəyir), Belə olduqda qanunvericiliyin gözle-
nilməsinin xarici ve ya idarədaxili yoxlanması məntiqi görünür. Yoxlama-
nın məqsədi pensiya-sığorta sisteminin aiditini həyata keçirməkdir. Bu za-
man fiziki və hüquqi şəxslərin vəsaitlərinin hansı rnəqsədlər üçün cəlb 
ohraması, ictimai təyinatlı vəsaitləri səfərbər edən və xərcləyen teşkilat ve 
idarənin hüquqİ statusu əhemiyyət kəsb etmir. 

«Auditor xidmeti haqqında» hazırda mövcud olan Azərbaycan Res-
publikasının Qanunu auditor yoxlamasımn zəruriliyini yalnız mehsul, əm-
teə, iş və xidmətlər istehsal edən və reallaşdıran tesərrüfat teşkilatlan üçün 
nəzerde tutur. Bu qanunun 2-ci maddesinə görə audit əmtee ıstehsal edən 
ve reallaşdıiran, xidmətler gösteren ve işlər yerine yetirən tesərrüfat sub-
yektlerinin mühasibat ve maliyyə hesabatlannın, mühasibat uçotunun apa-
nlmasının dəqiqliyinin və həqiqiliyinin müstəqil yoxlanmasıdır. 

Azərbaycan Respublikasmm müstəqilliyinin ilk dÖvrlərinde audit an-
caq teserrüfatçılıq edən teşkilatlarda mühasibat uçotunun apanlması və ma-
liyyə hesabatlanmn tərtibinin düzgünlüyiinün yoxlanılması ilə məhdudlaş-
dınlmışdır. Bu hər şeydən ewel onunla izah edilir ki, audit fealiyyətinin 
təşkilində raüeyyen tecrübe toplamaq üçün esas diqqeti iqtisadiyyatda mü-
hüm rol oynayan maddi istehsal saheleri müəssisələrine yöneltmek zəru-
ridir. Lakin zaman keçdikce auditin fealiyyet dairəsini genişləndİrmek, onu 
fiziki və hüquqi şəxslərin cəlb edilmiş vəsaitlerinın istifade edilmesi üzə-
rinde müstəqil yoxlama və ekspertiza tələb edən bütün teşkilat ve idarelərə 
şamil etmek vacib idİ. Bu təşkilat və idarələrin önündə gedənlərdən biri də 
dövlətdə sosial funksiyalar yerine yetirən kommersiya ve qeyri-komraersiya 
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fondları, o cümlədən dövlət və qeyri-dövlət pensiya fondları olmahdır. Bu-
nun üçün Azərbaycan Respublikasında auditin məcburi tətbiqi sferasmın 
qanunvericiliklə genişləndirilməsi tələb olunur. 

Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq sosial sferalarda audit məlumat-
larının əldə edilməsi təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin qiymətiəndirilmesi-
nm, müvafıq meyarlara uyğunluğunun müəyyənləşdırilməsi və yoxlama 
nəticələrinin maraqlı tərəflərə çatdırılmasının müntəzəm prosesi hesab 
edilir. Pensiya sistemində auditə pensiya sığortası teşkilatlarraın, yəni sı-
ğorta edən idarənin, qismən sığortaçının aktivlərinin ve Öhdeliklerrain for-
malaşması, İstifadəsi ilə elaqedar fəaliyyətin yoxlanması ve qiymetlən-
dirilməsi üçün zeruri melumatlann elde olunması kimi baxılmalıdır. 

Başqa teşkilatlarda olduğu kimi pensıya fondlan üçün de audit xarici 
(əgər auditi xarici, müstəqil auditor şirketi yerüıe yetirirsə) və daxili (audi-
ti fondun özünün auditor xidməti həyata keçirirsə) ola bilər. Sığortaçılar 
üçün sosıal fondlara, o cümlədən pensiya fondlanna ayırmalarm düzgünlü-
yünün yoxlanılmasını həm xarici, hem də daxili auditorlar həyata keçirə 
bilər. Qeyri-dövlet pensiya fondlarmın müstəqil auditor şirketləri tərəfra-
dən auditor yoxlamasmın zeruriliyi və vacibliyi iqtisadi cəhətdən inkişaf 
etmiş ölkəlerin eksəriyyətində mövcud qanunvericiliklə müəyyən olunur. 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aid olduğu 
dövlət pensiya fondlarımn maliyyə fəaliyyətinin yoxlanılmasmı daxili ve 
ya idarə audit sistemi, hemçinin xarici audit orqanı kimi Azərbaycan Res-
publikasının «Büdcə sistemi haqqında» Qanununa əsasən Azərbaycan Res-
publikasımn Hesablama Palatası həyata keçirir. 

Her il həyata keçirilən audit nəticesinde fondlann mühasibat uçotu 
və hesabatlan yoxlama-ekspertiza edilir. Qeyrİ-dövIet pensiya fondları tor-
paq pulunun, əmek pensiyalanmn yığılan hissəsinin, fərdi pensiyalann 
ödənişini də heyata keçirir. Həmçinin pensiya üçün yığılan vəsaitlərin for-
malaşması, ötürülmesi, investisiyalaşdınlması üzre ixtisaslaşdınlmış depo-
zitarlann, idarəedici şirkətlərin mühasibat uçotunu ve mühasibat hesabatla-
nnı apanr. Qeyri-dövlət pensiya fondlannın xarici maliyyə auditinin esas 
vəzifəsi təşkilatın mühasibat hesabatlannm apardığı təsərrüfat-maliyyə 
əməliyyatlanmn mövcud normativ aktlara, təsis sənədlerinə uyğunluğu-
nun yoxlamlmasından və doğruluğunun obyektiv qiymətləndirilməsindən 
ibaretdir. Bundan başqa xarici auditor, yoxlama anında fondlann maliyyə 
vəziyyetini, onlann tədiyyə (ödəniş) qabiliyyetini, investisiya olunan və-
saitlərin semərəliyini, pensiya ödəmələrinin düzgünlüyünü, vaxtlı-vaxtın-
da həyata keçirilmesini, baş idarəeden şirkətlə və depozitorlarla hesablaş-
malan qiymətləndirə bilər. Digər sahələrdə olduğu kimi, pensiya fondla-



XXVIFƏSİL. SAHƏLƏR AÜDİTİNİN SPESİFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 505 

rrara auditinin də, həmçinin istehsal məsrəflərinin, əldə edilən gəlirlərin 
əsaslı olub-olmamasını yoxlaya bilər, pensiya fondlannın, idarəedən (baş) 
şirkətlərin və ixtisaslaşdmlmış depozitarlann fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi üzrə tövsiyyələr verə bilər. Lakin burada fərqli xüsusiyyet-
lər də vardır. Onlar audit yoxlama-ekspertiza işlərində spesifık yanaşma 
tələb edir. Məsələn, pensiya fondlanmn audit yoxlama-ekspertizasının ge-
dişinde onlarm mühasibat uçotu 1 saylı hesabat forması olan balansda ma-
liyyə fəaliyyetinin nəticələri, bu nəticələrin xüsusi hesabatda düzgün əks 
etdirilməsi öyrenilməli və qiymetləndirilməlidir. Bu zaman hemin fondlar-
da gəlir və xərclerin, sığorta ehtiyatlannın formalaşraası, onlann yer-
ləşdirilməsinin ekspertizası da auditorun diqqətində olmahdır. Bununla ya-
naşı illik hesabata əlavə olunan izahedici qeydlər də yoxlaraa obyektinə 
cəlb edilməlidir. Bu zaman auditor fondlann mühasibat balansında aktiv-
lərin, passivlerin tam eks olunub-olunntıadığım, debitor, kreditor borcla-
nnın, əsas və investİsiya fəaliyyetlərinin nəticelerində movcud kənarlaş-
malan müəyyen etməlidir. Balans göstəricüeri ve diger hesabat formaları, 
ilk növbədə maliyyə hesabatının göstəriciləri arasında məntiqi və hesab-
lama cəhətdən qarşüıqlı əlaqenin olub-olmadığı öyrənüməlidir. 

Pensiya fondlannın, idarəedən şirkətlərin, depozitarlann gəlir və xərc-
lərinin cari hesabat dövründə düzgünlüyü, fondlann cari məsrəfləri onlann 
etdiyi pensiya ödənişlərindən və investisiya qoyuluşlanndan fərqli olaraq 
aynlıqda öyrənilməlidir. 

Yoxlama fealiyyətinin təşkili dövründə aşkar olunan qanun pozun-
mları və təhriflərin əhəmiyyətliliyindən (mühümlüyündən) asılı olaraq 
auditor rəyİ formalaşa bilər. Əgər nöqsanlar kemiyyətinə gÖrə böyük de-
yilse, formasına görə əhəmiyyətli və ya məqsədli deyilsə onlann hərtə-
rəfli təhlili təleb olunmur. 

Əgər aşkar edilmiş tehriflər sığortalanmış şexslərin, dövlətin, kredi-
torlann, investorlann ve qeyri-dövlet pensiya fondlannm digər tərəf- mü-
qabillərimn mənafeylərinin pozulmasmdan xəbər vetirsə, ilkin sənədlərin 
və uçot registrlərinin məzmununun daha əsaslı öyrənilməsi tələb olunur. 
Pensiyaçılann aldadtlması, pensiya fondlannın istifadəsində dələduzluq 
hallanmn olması güman edihrse, auditin gedişində məhkəme-mühasibat 
ekspertizası metodlan ve vasitelərindən istifadə etmek zəruridir. 

Nəticəde uçot-maliyyə hesabatlannm tərtib olunmasının düzgün-
lüyünün, pensiya və mühasibat qanunvericiliyinin gözlenilməsinin audit 
yoxlaması sığortalanmış şexslerin, pensiyaçılann mənafeyi namine həyata 
keçirilir. Onun nəticələri əhalinin sosial müdafiəsİ funksiyasını yerinə 
yetiren pensiya fondlarınm tesisçİleri (mülkiyyətçiləri), dövlət, kreditorlar, 
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investorlar və sığorta təşkilatlannm heyəti üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. 
Auditor həyata keçirdiyi funksiyanın xarakterinə görə pensiya siste-

minin yaradılması və fəaliyyəti üzrə normativ hüquqi aktlann təleblerinin 
gözlenilməsi, fondiann ve idare eden şirkətlərin maliyye fealiyyetinin se-
məreli teşkilinin qiymetləndirilmesi üzərinde peşekar nezarəti heyata ke-
çirməye qanunla vekil edilmiş mütexessisdir. Əlbətte, auditor sığorta eden 
təşkilatdan, sığortaçıdan asılı olmamalı və sığortalanmış ekspert olmalıdır. 

İnvestorlar üçün pensİya sığortası, teminatı üzre vəsaitlərin formalaş-
ması ve istifadesinə dair maliyye hesabatlannın doğru-düzgünlüyü ona 
görə lazımdır ki, pensiya fondlannm yığılan hissəsinin investisiyalaşdu*-
mamn müxtelif formalan üçün istifadə edilməsi haqda qərar qəbul etsin. 
Həmin vəsaitlərin daxil ohnası sabitliyinin və investisiya məqsədləri üçün 
istifadə edilməsinin səməreliliyini qiymetləndirə bilsin. 

Son nəticədə pensiya sisteminin fəaliyyətinin xarici və daxİli auditi 
bu sistemin nüfuzunun əhemiyyətli dərəcədə yükselməsinə, dövlet və 
xüsusi pensiya fondlanna inamın möhkəmlənmesine xidmət edir. 

Sosial sığorta işinde auditin spesifık xüsusiyyətləri sosial sığorta və 
təminatm spesifikası ile bilavasitə elaqədardır. Bu xüsusiyyətleri aşağdakı 
kimi təsnifləşdirmek olar: 

• audit yoxlaması məcburi oian diger fəaliyyet novləri ilə müqayİse-
de sosial sığorta işi təşkilatlannın xüsusiyyətleri; 

• audit yoxlamasının mezmunu və formalannm xüsusiyyətləri, xarici 
ve daxili auditin qarşıhqlı əlaqesi; 

• dəlil-sübutiann formalaşması üzıə audit yoxlamasınm metodolo-
giyasmın xüsusiyyətləri, mühümlüyünün və riskin meyarlannm 
esaslandmlması; 

• audit yekun rəyinin məzmununun və audit nəticələrinden istifade-
nin xüsusiyyətləri; 

• auditle elaqədar xidmətlerin xüsusiyyetləri. 
Sosial sığorta fəaliyyətinin auditi digər təserrüfat sahelerindən fərqli 

olaraq burada sığorta fəaliyyetinin ıki əsas terefini - sığortaçı və sığorta 
edən təşkilatın qarşılıqlı əlaqəsi və marağınx nəzərdə tutur. Qeyri-dövlət 
pensiya fondlan ise pensiya yığımlanıun investisiyalaşdmlmasını temin 
edən təşkilat kimi çıxış etməkle, pensiyaçılarm marağının daha dolğun tə-
minatçısı kimi çıxış etmelidir. 

Sığorta fəaliyyəti ilə məşğul olan hər bir şirkətin digərlərindən fərqli 
olan mühasibat uçotu və hesabatlar sistemi vardu:. Bu sistem sığortaçılarda 
büdce uçotu prinsipləri ilə, sığorta eden teşkilatlarda, idarə eden (baş) şir-
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kətlərdə və depozit xidmətində isə əsasən təsərrüfat hesabı prinsipi ılə 
fəaliyyət göstərən müəssisələrin uçot prinsipinə uyğundur. Onlann hər bi-
ri müvafıq olaraq mühasibat uçotu üzrə müxtəlif planlar, uçot informasiya-
lannm qruplaşdınlmasmın fərqli metodlannı tətbiq edir, müxtəlif uçot re-
gistrləri apanr və biri-bırindən fərqli olan maliyyə hesabatlan formalannı 

ıtərtib ediriər. 
Sığortaçılan təmsil edən müəssisə, təşkilat və idarələrdə sosial, o 

cümlədən pensiya sığortası vəsaitlərinin aynlması, istifadəsinin düzgünlü-
yünü yoxlamadan pensiya fondlanmn gəlir və xərclərinm, maliyyə hesa-
batlan göstəricilərinin düzgünlüyünə, mühasibat uçotu müxabirələşmətəri-
nə inanmaq mümkün deyıldir. Sığortaçılar və sığorta edən təşkilatlar müx-
təlif uçot sistemlərindən istifadə etdiklərinə görə sığorta üzvlük haqlarının, 
ödənişlərinin uçot-hesabat məlumatlannı üzləşdirməklə bu sahədə təsərrü-
fatçılıq edən subyektlərin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini müəyyənləşdir-
mək mümkündür. 

Sosial sığorta teşkilatlannda auditin müxtəlif növlerinin tətbiqi im-
kanlanna fərqli yanaşılmalıdır. Pensİya sİstemi təşkilatlarımn xarici auditi 
ancaq qeyri-dövlət pensiya fondlan və əmək pensiyalanmn yığılan hissə-
sinin, pensiya hesablan, varislik hüququ olanlarla hesablaşmalar və peşə 
pensiyalanmn ödənişleri üzrə həyata keçirilir. İdarə eden şirkətlərin, səhmdar 
cəmiyyəti hüquqİ statusunda İxtisaslaşdınlmış depozit xidməti və məhdud 
məsuliyyetli cemiyyətlərin fəaliyyətinin auditi fərqlidir. 

Melum olduğu kimi, xarici auditin əsas vezifəlerindən biri də sosial 
sığorta ilə meşğul olan təsərrüfatlarda mühasibat uçotunun təşkili və ma-
liyyə hesabatlarının tertib olunmasının düzgünlüyünü qiymətlendİrməkdir. 

Daxili audit adeten təşkilatm özünün emekdaşlan tərəfindən həyata 
keçirilir, Bunun üçün müsteqil və ya mühasibatlığın terkibində daxili audit 
qrupu kimi fəaliyyət göstərən auditor xidmətİ yaradılır. Daxilİ auditin fəaliy-
yəti heç də balansın və diğər mühasibat hesabatlarının düzgünlüyünü 
yoxlamaqdan ibarət deyildir. Bu cür auditin əsas məqsədi maliyyə qamm-
vericiliyinin pozulması hallannı aşkar etmək, pul vəsaitlərinin və digər ak-
tivlərin xərclənməsinin qanuniliyi ve məqsedeuyğunluğunu yoxlamaqla, 
təsərrüfat daxilində neqativ hallan, vəzifədən sui istifadə, aldatma və də-
ləduzluq faktlanm aşkar edib qiymətlendirməkdir. 

Daxili auditin fərqli xüsusiyyətlərindən biri də onun teftiş və nəzaret 
işindən köklü fərqlənmesidir. Dövlet Sosial Müdafıe Fondlannm timsalın-
da bu aydın görünür. Daxili audit teftişin funksiyasını yerine yetirmeklə 
yanaşı, auditlə müşayet olunan iş və xidmətləri də yerinə yetirə biler. O, 
həmçinin təsərrüfat müqavilələrinin şeıtlərinə qiymət vere bilər, şirketin 
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rəhberliyiııə sığorta ehtiyatlarııım yaradılması istiqamətiııde bir sıra məslə-
hetlər verə bilər. Daxİli auditin yaxşı təşkili vəsaitlorin vaxtında daxil 
olması tizərində nəzarot işində və bütiin pensiya növlərinin ödenişlerinin 
həyata keçirilmesi üzerinde nəzarət İşinde zeruri qaydalara əməl olunma-
sına imkan verir, pensiya işində sui istifadə imkanlanm aradan qaldırır. 

Pensiya fondlan xarici ve daxili auditden başqa ixtisaslaşdınlmış de-* 
pozit xidmetlərinden, maliyye hesabatlanmn icmal yoxlanması adlanan 
xidmətindən də geniş istifadə edə biler. Xarici ölkelerin təcrübesinə görə 
bu cür yoxlama daxili nezaret sisteminin ve kütlevi maliyyə hesabatlannın 
ayn-ayn maddelərinin göstəricilerinin konkret yoxlanması üzre tətbiq edİ-
lir. Əlbəttə, icmal-yoxlamanın fəaliyyet dairesi peşəkar audit fealiyyetin-
dən məhduddur. Lakin qeyri-dövlət pensiya fondlanmn az bir hİssəsində 
bele yoxlama bu teşkilatlann maliyyə fəaliyyətində pozuntulann olub-
olmadığım düzgün qiymetləndirmək üçün kifayet edir. Sosial sığorta təş-
kilatlannda auditor yoxlaması metodologiyasmın xüsusiyyətlori pensiya 
sığortası və teminatı üzre əməliyyatlann spesifiküyi ile əlaqedardır. Bu 
xüsusiyyetler bir çox hallarda ölkədə mövcud olan pensiya sistemindən 
asılıdır. Azərbaycan Respublikasının müasir pensiya sistemi təşkilati, 
hüquqi və maliyyə-iqtisadi münasibətlerin mecmusudur. Bu münasibetlərə 
daxildir: 

a) fəaliyyətleri menfeət, gelir və diger formalarda maddi qazanc əlde 
etmək olan işegötürenler və muzdlu işçiler arasındakı münasibetler; 

b) pensiya təminatı sığortası üzrə uzunmüddetli öhdehklerin yerinə 
yetirilmesinin zeruriliyini və pensiya sistemİnin fəaliyyət göstermesinin 
ümumi qaydalannı müəyyen eden dövletlə işegötürenler arasındakı müna-
sibətlər. 

İstənilən pensiya sisteminin auditinin başlıca məqsədi onun büdcəsi-
nin gəlir ve xərclerinin tarazhğının yoxlamlmasından, qiymətləndirilme-
sinden ibarətdir. Bu zaman auditor pensiyalann ödenilmesinin maliyye-re-
surs təminatım yoxlamalı, elavə resurslann celb edilmesi zerurətini ve ya 
eksinə, pensiya fondlannın sərbəst vəsaİtlerinin investisiyaya yöneldilme-
sini qiymətləndirmelidir. İstehsal-təsərrüfat teşkilatlanndan fərqli olaraq 
pensiyalann ödənilmesi üçün xüsusi vesait menbelerinin formalaşmasına, 
ilk növbedə sığorta haqlannın yığılması işini yaxşılaşdırmaq hesabına nail 
olmaq lazımdır. Ona görə de pensiya sisteminin auditi təsərrüfatçılıq eden 
digər sistemlərə xas olmayan funksiyalar yerine yetirir. Bu cür audit müəs-
sise və teşkilatlarda sığorta haqlannın hesablanması və tam ödənilmesinin 
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düzgünlüyünü, hərain vesaitlərra Dövlət Sosial Müdafie Fondunun hesabı-
na vaxtmda keçirilməsini qiymətləndirmelidir. Xaricİ audıt bu işi müxtəlif 
sahələre məxsus müəssisələrin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətini yoxlama-
ekspertiza edən zaman həyata keçirir. Daxili audit isə fonddaxili yoxlama-
lar aparan zaman həmin məsələlərə bilavasitə nəzarət edir. 

Audit fəaliyyətinin standartlarına uyğun olaraq pensiya fondlarının 
auditində ekspert-mütəxəssislerin xidmətinden istifade etmek tövsiyə olunur. 
Bu onunla izah edilir ki, pensiya sistemi xüsusi sahə olduğu üçün burada 
peşəkar mütəxəssisin koməyi və rəyi vacibdir. Məsələn, işəgötürənlər 
maksimum mənfəət əlde etmək üçün muzdlu işçinin emek haqqım və 
onlara hevesləndirmə məqsədilə verdiyi pul vəsaitləTİni mühasibat uçotun-
dan məqsədli surətdə gizlədir. Bu halları aşkar etmək üçün auditordan bir 
stra əlavə testlər keçirmək tələb olunur. Bele testləri, sorğuları yalnız bu 
sahədə təcrübəsi olan mütexəssis apara bilər. 

Pensiya sığortası sistemində auditin əsasını pensiya fondlannın xərc-
lənmesinin ekspertizası teşkil edir. Bu yoxlamalann Dövlet Sosial Müdafie 
Fondlannda təşkili heç də çətin deyildir. Bu iş fondun ərazi bölmələrinin 
hesablaşma hesabından xərc smetalannın tənzimlənməsi məqsədləri üçün 
edilmiş Ödenişiərin yoxlanılmasından ibarətdir. 

Pensiya sığortalan sistemində, xüsusən pensİya fondlanmn vəsaitləri 
investisiya proqramlanmn maliyyələşdirilməsinə yönəldilən zaman digər 
metodlardan İstifadə edilmesi məqsedəuyğundur. Burada xərc əlavə gəiir 
əldə etmək, pensiya sığortası və təminatı üçün fond vesaitlərini artırmaq 
məqsədiİe həyata keçirilir. Auditor bu cür əməliyyatlann səmərəliliyini 
qiymətləndirmeli, ehtiyac olduqda onlann optimaİlaşdınlmasına dair töv-
siyəleri əsaslandırmalıdır. 

Qeyd olunanlardan belo nəticeyə gelmek olar ki, pensiya-sığorta təş-
kilatlannın auditinin əsas spesifik xüsusiyyəti sığortaçılar, sığorta edən 
təşkilatlar və dövlet arasındakı maliyyə-iqtisadi münasibətlərə dair qanun-
vericilikle müeyyən edilmiş uzunmüddetli öhdəliklərin yerinə yetirilməsini 
ekspertiza edib qiymətləndirməkdən ibaretdir. Respublİkamızda pensiya 
sisteminin tənzimlenməsi ve idarə olunmasma dair 100-dən çox qanunve-
rici və normativ hüquqi aktlar mövcuddur. Bu qanunverici normativ hüquqi 
aktlarda dövlət tərəfindən ehalinin sosial müdafıəsinin bütün tərəfləri -
münasibətleri və ayn-ayn hallan tənzimlənmişdir. Auditor Dövlət Sosial 
Müdafıə Fondu və onun struktur bölmelərində yoxlama-ekspertiza işləri 
aparan zaman heT bir neqativ hala, qanun pozuntusuna movcud qanunverici 
normativ hüquqi aktlara istinad etməklə şerh verməlidir. 
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26.10. Ekologiya auditinin spesiflk xüsusiyyətləri 

Ekologiya auditi dedikdə, təbii sərvətlərdən istifadə edilən zaman ət-
raf mühitin çİrklənməsi və ətraf mühitə vurula biləcek ziyanlann qarşısının 
alınması üçün təşkil olunaa tedbirler ve nezaret sistemi başa düşülür. Dün-
ya təcrübəsi gÖstərir ki, ekologiya və onun qorunması canh varlığın qorun-
ması, sosial-iqtisadi problemiərin həlli üçün vacib amildir. 

Ona görə də bütün dünya ölkəleri bu problemin hellinə böyük diqqət 
yetirir. Problem 1970-1980-cı illərdən başlayaraq daha ciddi xarakter daşı-
yır. Elmi-texniki inkişaf, senaye texnologiyalannın standarta cavab ver-
məmesi, ətraf mühitə ciddı zıyan vurmaqla yanaşı gözə görünməyən, lakin 
faktiki olaraq sosial-iqtisadi və maliyyə ziyanlan ilə neticelenmişdir. Bu-
nunla əlaqədar olaraq 70-80-cı illərdən başlayaraq ən iri sənaye obyekt-
lərinə malik olan ölkəler, o cümlədən Böyük Britaniya, Kanada, ABŞ, İs-
veçre ve bütövlükdə Avropa İqtisadi Birliyinə daxil olan bir sıra ölkəler, 
Cənubi Avropa dövlətləri ekologiyanın qorunmasına dair xüsusi proq-
ramlar işleyib hazırlamıştar. Bu proqramlar «Ussteel», «Auied Chemical» 
və «Occidental Pe1roleum» adlan ilə şöhrət tapmışdır. Son olaraq 1984-cü 
ildə ABŞ-m Ətraf Mühitin Qorunması Milli Agentliyi federal agentliklər 
üzre konsepsiyasını işleyib hazırlamışdır. Həmin proqramın yerinə yetiril-
məsinə ABŞ-ın Hərbi Senaye və Eneıji Nazirlikleri de qoşulmuşdur, 1985-
cı ildən hərbi senayede və eneıji senayesi komplekslerində ekoloji auditin 
keçirilməsinə və etraf mühitin qorunmasma dair müvafiq normativ hüquqi 
sənedlerin işlenib hazırlanmasma başlanmışdır. Avropa dövlətlerinde eko-
loji auditin yaranma zeruriliyi bir sıra obyektiv sebeblərle izah olunur. İlk 
öncə ekoloji audit senayedə baş verən böyük texniki qəzalarla bağlıdır. 
Məsələn, Fransada ekologiya auditinin yaranması iri sənaye obyektlərində 
qəza hadiseləri risklerinin artması ilə birbaşa əlaqədardır. Çünki, Avfopa 
İqtisadi Birliyinin 1982-ci il tarixli 67\548 saylı qəranndan sonra BÖyük 
Britaniya, Fransa və İtaliyanın İri sənaye komplekslerində baş vermiş qəza-
lar həmin Ölkələrdə ekologiya və onun qorunmasma dair müvafıq qanun-
vericilik bazasının yaradılması ilə nəticələnmişdir. 90-cı illərin ortalannda 
həmin təşəbbüse bir sıra Avropa ölkələri, o cümləden Almaniya, İsveçre, 
Avstriya, Hollandiya ve digər ölkeler də qoşulmuşdur. Burada esas məq-
səd Avropa mekanında təbii ehtiyatlardan istifadə edilməsindən və ətraf 
mühitə ağırlaşdıncı tullantılann atılmasmın qarşısını almaq üçün vahid 
normalann işlənib hazırlanması ve realizəsindən ibarətdir. 
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Göründüyü kimi, ekoloji audit bütün dünyada vacib bir məselə kimi 
ön plana çekİlmişdir, Bu, hər şeydən əwel onunla izah edilir ki, ətraf 
mühitin sənaye tullantılarından, çirkablardan, ziyanlı kimyevi maddelərdən 
qorunması həyati əhəmiyyəti kesb edən bir məselə olmaqla bərabər, so-
sial-iqtisadi inkişafın əsas amillerindən hiri sayılmalıdır. Laİdn bütün dovr-
lərdə dünya ölkelerinin həyata keçirdiyi tədbirlərə baxmayaraq ətraf mü-
hütin mühafızəsi, ekologiyanın qorunub saxlanması hələ də problem olaraq 
qalır. Lakin bu problemin helli üçün boyük səy göstərilir. 

Dünyamn ən inkişaf etmiş ölkeleri - Amerika Birləşmiş Ştatları və 
bir sıra qabaqcıl Avropa ölkələri insan həyatma və bütövlükdə yer küresinə 
təhlükə yaradan ekologiya probleminin həlh üçün külli miqdarda vəsait 
sərf etməklə böyük həcmde elmi axtarışlar təşkil edirler. 

Respublikamıza gəldİkdə isə bu məsələ bir qədər ciddi və problem-
lidir. Belə ki, respublikamızın sənaye potensialınm əsasını neft və qaz 
sənayesi teşkil edır. Burada ətraf mühitin çirklənme ehtimalı daha böyük 
və daha tezdir. XX esrin sonunda öz dövlət müstəqilliyini əldə etmiş 
respublikamızda beynəlxalq əhemiyyətli iri neft layihələrinin işlenib hazır-
lanması, onların realize edilməsi ve bu enerji ehtiyatlarmm böyük hissə-
sinin Xəzər dənizi hövzəsində olması onsuz da ağır olan ekoloji problemi 
bir qədər də ciddiləşdirir. Çünki, quruda neft hasilatı və emalı dənizə 
nisbətən bir qədər təhlükəsiz olduğu halda, dənizdə neft-qaz hasilatmda 
baş verə biləcək xırda bir ehtiyatsızlıq nəinki ətraf mühit üçün sosial prob-
lemlər yaradır, hətta bele hal dənizin flora-faunasını pozmaqla orada olan 
bütün canhlan mehv etmek təhlükesini doğurur. Digər terefden, Azərbay-
canın sənaye potensialmın 3/2 hissəsi Bakı, Abşeron və Sumqayıt ərazisin-
də yerləşir. Bu sənaye kompleksləri tərkibində metallurgiya, energetika, 
kimya, maşınqayırma kimi böyük enerji və su tələb edən sahəler olmaqla, 
onlar eyni zamanda etraf mühite ziyan getirə biləcək gücə malikdirlər. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu sənaye komplekslərinin böyük eksə-
riyyəti Sovetlər dövründen qalmış, müasir teleblerə cavab verməyən köh-
nə texnologiya və texnoloji qurğulara əsaslamr. Bu da öz növbəsində qe-
zaların texnogen səbəblərdən baş vermesi ilə nətİcelenir. Apanlan müşa-
hidələr sübut edir ki, son illərdə respubkamızın ərazisinde baş vermış 
fövqəlade hadisələrin, qəzaların böyük ekseriyyəti texnogen səbəblərdən 
olmuşdur. Respublikamızda bu sahədə digər faktorlar da diqqəti cəlb edir. 
Hazırda Bakı şəhərində 600 000-dən çox neqliyyat vasitesi, müxtəlif yük 
maşınları mövcuddur ki, bunlarm da böyük eksəriyyeti müasir texniki 
standartlara cavab verməyən köhne Sovetlər İttifaqından qalmış texno-
logiyaya əsaslanan mühərriklerlə işlediyi üçün, etraf mühiti böyük həcm-
də ağırlaşdıncı qazlar və tullantılarla çirkləndirir. Rəsmi melumatlara görə 
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neqliyyat vasitəlerinin foaliyyeti nəticesinde atmosferə ilde 1 mln. tondan 
çox SO kimyevi maddə, 50 min ton spesifik maddələr, 150 000 tona qədər 
S02 və digər zəhərleyici hidrokarbonat buraxılır, Ərazimizin 20 %-nin 
işğal altında olması, orada son iller baş verən meşə yanğmları Qafqaz böl-
gəsində ekoloji tarazlığın pozulması ile neticələnmişdir. Ermənistan deyi-
lən işğalçı bir dövlətin ərazisində atom elektrik stansiyasmın fəaliyyeti və 
onun tullantılarımn Araz çayma axıdılması onsuz da ekoloji gerginliyə 
malik olan respublikamızın ekoloji veziyyətini bir daha ağırlaşdırır. Bu gün 
ekoloji tehlükenin mahiyyetinin derk edilmesi və senaye komplekslerinin 
diqqetinin bu meseləyə cəlb olunması günün aktual məseləsi olaraq qalır, 
Respublikamızda ekoloji təhlükenin menbələri aşkar edilmeli və onların 
təhlükəsizliyini təmin etmek üçün kompleks tədbirlər görülməlidir. Bütöv-
lükdə götürdükdə ətraf mühite ziyan gətire biləcək ve texnogen veziyyət 
yarada biləcək sahələri aşağıdakı kimİ qruplaşdırmaq olar: 

- neft-qaz senayesi emalı kompleksləri; 
- kimya senayesi kompleksleri; 
- energetika kompleksləri; 
- metallurgiya və maşınqayırma kompleksleri; 
- nəqliyyat ve yük daşıma obyektleri; 
- neft-qaz ötürücü kəmerleri; 
- dağ-məden emalı sənayesi; 
- sənaye ve mülki tikinti, təmir-quraşdırma idarələri; 
- rabite ve informasiya kompleksləri. 
Bütün bu qeyd olunanlarla yanaşı, respublikamızın ərazisindən kenar 

faktorlar o cümledən, Ermenistan Respublikasınm erazisində fealiyyət 
gösteren atom elektrik stansiyası, İran İslam Respublikası ərazisinde quru-
lacaq atom-elektrik stansiyaları, Gürcüstan ərazisİnden keçən Kür çayına 
axıdılan sənaye tulantılanm da diqqətden qaçırmaq olmaz, Respublikamı-
zın erazisində və ərazisinden kenar mühitdə yerləşən iri senaye kompleks-
leri əsas etibarı ile insan üçün heyatı ehəmiyyət kesb edən 2 mühüm amili 
- hava və suyu çırklendirməkle böyük təhlükə törədir, 

Qeyd etdiyimiz kimi, sənaye obyektlerinin böyük əksəriyyəti Bakı, 
Sumqayıt şehərlerində və respublikamızın erazisində mövcud olan su höv-
zələrində yerleşir. Təbii ki, bu sənaye komplekslerinin işləmesi üçün bö-
yük su tecihazatına ehtiyac vardır, Bu senaye kompleksleri iri su təchizatı 
ilə yanaşı böyük eneıji təlebaüna malikdirler. Lakin onlann istehsal pro-
sesinde istifadə etdikleri böyük həcmdə çirkab sular və eneıji tulantılan ilk 
növbədə yeniden su hövzelerinə axıdılır. Bu da istər-istəməz insan orqa-
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nizmi üçün böyük təhlükə, müxtəlif xəstəliklər, gələcək sağlam nəslin 
İnkişafına maneələr yaradır. Vaxü ilə Sumqayıt şəhərində Sovetlər Ittifaqı 
tərəfindən yerleşdirilmiş dünyamn ən ziyanlı kımya senaye kompleksleri, 
o cümlədən superfosfat, civə istehsah, polietilen və diger kimyəvi məhsul-
lar istehsalı komplekslərinin fealiyyeti nəticəsində bir sıra ağır xəstəlikler 
törədilmişdır. Düzdür, hazırda Sumqayıt şəhərinde və respublikamızın 
digər iri şəhərlərində yerləşən sənaye komplekslərinin bir hissəsi inves-
torlar vasitəsilə moderaləşdirilib, yeni texnologiya tətbiq edilmeklə etraf 
mühitə çox da ziyan vurmadan yeni növ məhsul istehsaiını təmin etmişlər, 
Lakin Sovetlər İttifaqmdan bizə mİras qalan texnoloji baxımdan dünya 
standartlanndan çox uzaq olan sənaye-kimya komplekslərinin yeni stan-
dartlara uyğun qurulması üçün həle çox işlər görülməlidir. 

Aparılan müşahidələr göstərir ki, digər vacib məsələlərlə yanaşı son 
illər su ehtiyatlarının çirklenməsinın qarşısının alınmasında da böyük 
çətinliklər mövcuddur. Təxminen hər il Xəzər dənizinə Kür çayı və Volqa 
çaylan vasitəsi ilə 600 mln m3-ə yaxın çirkli sular daxil olur. Respublika-
mızın erazisınde bu çayların müxtəlif kanallar vasitəsile suvarmada və İç-
məli su kimi istifadə edilməsi insan orqanizmi üçün nə dərəcədə təhlükəli 
sosial-iqtisadi problemlərin menbəyİ olmasını təsəwür etmək bir o qədər 
çətin deyil. Bir tərəfdən suvarma sulannın vasitəsilə axıdılan zeherii mad-
dələrin torpağa hopması, digər tərəfdən zəngin neft-qaz hasilatçısı olan 
respublikamızın torpaqlanmn erroziyaya uğraması ekoloji vəziyyəti bir 
daha kəskinləşdirir, Çünki, neft istehsalı özündən sonra neftlə qanşıq höv-
zələrin, çirkab gölmeçələrin saxlanması, istifadəsi mümkün olmayan 
böyük hecmdə torpaq sahəlerini yaradır. 

Beynolxalq qurumların hesablamalanna görə respublikamızın ekoloji 
durumu dünyamn en ekoloji problemli regionlanndan hesab olunur. Əgər 
respublikamızın ekoloji durumu tənzimlənməzsə, ətraf mühitin çirklən-
məsinin qarşısı alınmazsa ölkəmizdə ekoloji problemlər daha ciddi xarakter 
almaqla insan həyatı üçün və bütövlükde götürendə cəmiyyət üçün daha 
ciddi və keskin fəsadlar törədə bilər. Ona görə də ətraf mühitin zərərli 
tullantılardan təmizlənməsi, ehalinin sağlamlığının qorunması və ekoloji 
tarazhğın bərpa edilməsi üçün mühüm tədbirler görülməlidir. 

Azərbaycan Respublikası müsteqillik eldə etdikdən sonra ölkəmizdə 
ekoloji durumun tarazlaşdınlması üçün çoxlu normativ hüquqi aktlar qəbul 
edilməklə yanaşı, dünya ekosisteminə qoşulmaq üçün də bir sıra beynəl-
xalq qurumlarla əməkdaşlıq qurulmuşdur. Bu münasibetlər aşağıdakı nor-
mativ hüquqi aktlarla tenzimlənir: 
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• «Azərbaycan Respublikasımn DÖvlət Ekologiya və Təbiətdən İstifa-
deye Nezaret Komitesi haqqında», «Dövlet ekoloji ekspertizası haqqmdaw, 
«Təbİetin mühafızesi və təbiətden istifade haqqmda», «Dövlet qoruqları, 
milli parklar ve xüsusi qorunan diger tebii erazilər haqqmda» Azerbaycan 
Respublikası qanunlannxn layİheleri barəsində Azerbaycan Respublikası 
Aü Sovetinin 15 noyabr 1991-ci İl tarixli qəran; 

•Azerbaycan Respublikasımn Dövlet Ekologiya və Təbiotden istifa-
deye Nezaret Komitesinin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı ilə əlaqelerinin hə-
yata keçirilməsini temin etmək meqsədi ilə Azərbaycan Respublikası terə-
finden səlahiyyətli orqan təyin edilmesi barede Azərbaycan Respublikası 
Prezidentİnin 22 noyabr 1998-ci il tarixli Serencamı; 

• Qlobal Ekologiya Fondunun Şurası yanmda İsveçrənin rəhberlik et-
diyi sesvermə bırliyi haqqında müddealann Azərbaycan Respublikası Hö-
kuməti adından imzalanması səlahiyyətinin verilmesi barədə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 30 avqust 2000-ci il tarixli Sərəncamı; 

•Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi-
nin yaradılması haqqmda Azərbaycan Respublikası Prezidentinİn 23 may 
2001-ci il tarixli Fərmanı; 

•Azərbaycan Respublikasmm Ekologiya və Tebii servətlər Nazirliyi 
haqqmda Əsasnamənin tesdiq edilməsİ baredə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 18 sentyabr 2001-cİ il tarixlİ Fermanı; 

•Azerbaycan Respublikasında ekologiyaya dair milli proqramların 
tesdiq edilməsi haqqmda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 fevral 
2003-cü il tarixli Serəncamı; 

•Azərbaycan Respublikasımn Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
ilə Kanadanın Dövlət İdareçilik İnstitutu arasında Xəzər hövzesində istiliİc-
xana qazı tullantılannın azaldılması üzrə 2002-2005-ci illər Tedris Proqra-
mımn həyata keçirilmesinin şertləri haqqmda Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 21 fevral 2003-cü il tarixli Sərəncamı; 

•Azərbaycan Respublikası Hökuməti ile BMT-nİn İnkişaf Proqramı 
arasmda «Qlobal ekoloji problemlerin həlli məqsədilə imkanlann artml-
ması üçün müli teləbatlann qiyraetlendirilmesi» layihosinin heyata keçiril-
məsi üçün Qlobal Ekologiya Fondu terefindən aynlan qrant layiheləri 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 2003-cü il tarixli 
Sərəncamı; 

•Azerbaycan Respublikası Hökuməti ilə BMT-nin İnkişaf Proqramı 
arasında «İstilik effekti yaradan qazlann inventarlaşmasınm keyfiyyətinin 
artmlması üçün potensialm yaradılması Iayihesinin Qlobal Ekologiya Fon-
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duııun ve İsveçrə Hökumətinin qrantlan üzrə həyata keçirilməsini temin 
eden senədin tesdiq edilməsi barəde Azerbaycan Respublikası Preziden-
tinin 15 yamvar 2004-cü il tarixli Serencamı; 

• Azerbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Servetler Nazirliyi 
haqqmda əsasnaməsinə dəyişiklik edilmesi haqqında Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 12 fevral 2004-cü il tarixli Fərmanı; 

•Azərbaycan Respublikası Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
«Davamlı üzvi çirklendiricilər haqqında» Stokholm Konvensiyasmda ne-
zərdə tutulmuş mılli koordinasiya mərkezinin təyın edilmesi baredə Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 29 iyul 2004-cü il tarixli Sərəncamı; 

•Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinm 
Tədris Mərkəzinin yaradılması haqqmda Azerbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 12 may 2005-ci il tarixli qəran. 

Bütün bu tədbirlərlə yanaşı, ekoioji tarazlığın qorunması üçün kom-
pleks proqramın işlenib hazırlanması və audit nəzarətinin təşkili üçün xü-
susi yanaşma və metodika işlənib hazırlanmalıdır. Bu kompleks proqram 
hazırlanan zaman bir sıra amillərin nəzəre alınması vacibdir. İlk növbedə 
ekoloji tarazlığı poza biləcek senaye kompleksləri terkibi və onlann yer-
ləşdiyi inzıbati ərazilər üzre qruplaşdınlmahdır. Hər bir sənaye texnolo-
giyasınm spesifık xüsusiyyəti nəzəre alınmaqla audit yoxlaması və xüsusi 
monitorinqin metodikası hazırlanmahdır. 

Ekoloji tarazlığın bərpa edilməsi ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısı-
mn alınmasına dair monitorinq və audit nezarətinin teşkili özü 3 merhelə-
dən ibarət ola biiər: 

1. Zavod ve fabrik səviyyesinde ətraf mühitin çirklenməsinin qarşı-
sının alınması tedbirleri üzrə; 

2. İctimai birlikler və inzibati ərazi qurumlan terəfindən hazırlanan 
tədbirler üzrə; 

3. Ekologiya Və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfinden işlenib hazırla-
nan tədbirlər. 

Respublikamızda ekoloji tarazlığın berpası və ətraf mühitin çirklen-
məsinin qarşısım alan səlahiyyətli orqan Ekologiya və Təbii Servetlər 
Nazirliyidir. Bu nazirlik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 sentyabr 
2001-cİ il tarixli Fərmanı ile təsdiq edilmiş Əsasnameye əsasen geniş 
səlahiyyətlərə malikdir. Nazirlik səviyyəsində həyata keçirilən ekoloji ted-
birlər və ətraf mühitin qorunması üçün mülkiyyət və tabeçilik formasından 
asılı olmayaraq tebii servətlərdən istifade üçün müəssisələrə xüsusi razılıq 
vermek səlahiyyetine malikdir. Ekologiva və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
respublikamızın milli sərvətlərindən düzgün istifade edilmesinə bir neçə 
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istiqamətden nezaret edir: torpaqlardan istİfade etmək hüququ, torpaqlar-
dan istifadə edilen zarnan ekoloji normalann gözlənilməsi, yeni qurğular 
ve sənaye obyektləri istismara verilən zaman etraf mühitin qorunmasına te-
minat, su hövzəlerindən istifadə zamanı çirklenmənin qarşısmın alınması. 
Ekologiya və Təbii Sərvətler Nazirliyi, həmçinin meşə təsərrüfatlarından 
semərəli İstifadə olunmasına, ölkəmizin flora-fauna tarazlığımn pozulma-
smın qarşısının almması, havanın çırklənməsi, yeraltı sərvətlərin düzgün 
istifadə edilməsi, sənaye ve məişət tullantılarının saxlamlması və emalı za-
manı normativ tələbatın qorunmasına nəzaret edir. Buna göre de Ekologiya 
və Tebii Sərvətlər Nazirliyi ekoloji tarazlığın bərpası və etraf mühitin çirk-
lonmesinin qarşısını almaq üçün audit yoxlama proqramına malik olma-
lıdır. Bu proqramda əsas etiban ilə torpaqdan istifade üçün dövlət rüsumla-
nnın Ödənilmesi, su və su hövzələrindən istifadəyə görə müvafiq ödəniş-
lərin vaxtında və düzgün apanlması, meşə ve meşə təsərrüfatlannın istis-
manna görə dövlət rüsumlanmn verilməsı, yerin təki ve yeraltı servətlərden 
istifadəyə görə qebul edilmiş öhdeliklerin yerinə yetirilməsinə diqqətle ya-
naşmaq nezərdə tutulur. 

Qeyd olunanlarla yanaşı hər bir müessise ve sənaye obyekti istehsalın 
spesifik xüsusiyyəti üə bağlı olaraq özünün fəaliyyəti nəticəsində ətraf 
mühitin çirklənməsinin qarşısmı almaq üçün müvafiq proqrama malik ol-
malıdn:. Bir qayda olaraq müəssise və təşkilatlarda ictimai esaslarla ekoloji 
audit qurupu fəaliyyət göstərir. Bu qurup bəzi hallarda ödenişli və səlahiy-
yətli orqan kimi də fealiyyət göstərə bilər. Müəssisə və təşkilatlarda fəa-
liyyət göstərən ekoloji audit qurupu sexlərde, şöbələrdə, istehsal bölme-
lərində ekoloji normalann və texnoloji standartlann gözlənilmesinə mütə-
madi nəzarət edir. Müəssisə və teşkilatların tərkibində fəaliyyət göstərən 
ekoloji auditorlar xüsusi proqrama malik olmahdır. Bu proqramın Azerbay-
can Ekologiya və Təbii Servətlər Nazirliyində qeyde alınması və onun ic-
rasına Nazirlik tərəfındən nezarət edilməsi vacibdir. Ekologiyanm qorun-
ması, ətraf mühitə vurulan ziyanlann qarşısmın alınmasmda ictimaiyyətin 
rolu inkaredilmezdir. İctimai qurumlann apardığı monitorinqin obyektivliyi 
ve təsirliliyinə heç bir şübhə yoxdur. Bu sahedə ictimaiyyətin fəallığının 
artırılması üçün xüsusi proqramlarm işlenib hazırlanması ve tətbiqi vacib-
dir. Onu da nezərə almaq lazımdır ki, ekoloji tarazlığm bərpa edilməsi üzrə 
keçirilən monitorinq-audit yoxlamalan bütövlükde təsərrüfat-maliyyə 
fəaliyyətinin auditindən xeyli fərqü bir məsələdir. Ona görə de yuxanda 
qeyd etdiyimiz tədbirlərin işlenib hazırlanması, audit keçirilməsi üzrə müx-
telif normativ sənədlərin, standartlann formalaşmasında spesifik metodika 
tetbiq edilməklə müvafiq meyarlara əsasən qiymətləndirme aparıla bilər. 
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