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                                                       Azərbaycan Respublikası 

                                                     Auditorlar Palatası Şurasının 

                                                       2020-ci il 17 dekabr tarixli 326/2 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

 

 

İNNOVASİYA TƏTBİQ EDİLƏN MÜƏSSİSƏLƏRDƏ AUDİTİN 

APARILMASINA DAİR TÖVSİYƏLƏR 

 

GİRİŞ 

Bu proqram Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş 

planının 1.13-cü “Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə 

konsepsiyada nəzərdə tutulan tədbirlərin tətbiqi” bəndinə dair Plan – Proqram"ın 4-

cü "İnnovasiyada auditin tətbiqi istiqamətləri üzrə Proqramın hazırlanması" 

bəndində nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ilə əlaqədar hazırlanmışdır. 

 

İnnovasiya anlayışı 

Azərbaycan  İqtisadçılar İttifaqının "Böyük İqtisadi Ensiklopediya"sında  (Bakı, 

2013, III cild, səh.9) "İnnovasiya" anlayışı belə verilmişdir: "İnnovasiya 

(lat.innovare)  - Texnika və texnologiyanın yeni növlərini təmin edəcək bir proses 

kimi vəsaitlərin iqtisadiyyatda yerləşdirilməsi. Geniş mənada innovasiya elmi-

texniki, intellektual potensialı səfərbər edərək, səmərəliliyi və digər iqtisadi 

fərqlənmələrə nail olmanı əhatə edən tədbirlər sistemi".  

Çoxsaylı yerli və xarici mənbələrdə verilən anlayışlar isə aşağıdakı kimidir: 

İnnovasiya- elmin və qabaqcıl təcrübənin nailiyyətlərindən istifadə edilməklə 

yaradılan və müxtəlif sahələrdə tətbiq olunan yenilikdir.  

 Eyni zamanda demək olar ki, innovasiya: 

 - istifadəyə verilmiş yeni və ya əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmış məhsul 

(məhsul, xidmət) və ya prosesdir;   

- yeni satış metodudur;  

- işgüzar biznes təcrübəsində yeni bir təşkilati metoddur;  

- iş yeri təşkilində və ya xarici əlaqələrdə yeniliklərdir. 

 

Innovasiyanın aşağıdakı növləri var: 

 Texnoloji innovasiya - yeni  və ya mövcud olan məhsulun, malın, texnikanın 

istehsalı, habelə texnoloji proseslərin yaradılması və ya  təkmilləşdirilməsidir 

(İstehsalın təşkili və idarə edilməsi sahəsindəki yeniliklər texnoloji innovasiya 

sayılmır).  

 Sosial (proses) innovasiya - cəmiyyətin yenidən qurulmasında insan 

həyatının fəaliyyət sahələrinin yenilənməsi prosesidir (pedaqogika, idarəetmə 

sistemi, xeyriyyəçilik, xidmət, proseslərin təşkili). 
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 Əmtəə (məhsul)  innovasiyası - yeni və faydalı xüsusiyyətləri olan 

məhsullarin istehsalıdır. 

 Təşkilati innovasiya - idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsidir. 

 Marketinq innovasiya - məhsulların dizaynı və qablaşdırılmasında 

əhəmiyyətli dəyişiklikləri əhatə edən yeni və ya əhəmiyyətli dərəcədə 

təkmilləşdirilmiş marketinq metodlarının tətbiqi, yeni satış metodlarının istifadəsi 

və məhsulların (xidmətlərin) təqdimatı, satış bazarlarına təqdim edilməsi və 

təşviqi, yeni qiymət strategiyalarının formalaşdırılmasıdır. 

 

Lakin qeyd olunmalıdır ki, innovasiya ilə innovasiya fəaliyyəti bir-birindən 

ciddi surətdə fərqlənirlər. Sadə dildə desək, innovasiya bir yenilikdir, innovasiya 

fəaliyyəti isə həmin yeniliyin kəşfi, ixtira edilməsi, yaradılmasıdır. Başqa sözlə 

innovasiya məhsuldur, innovasiya fəaliyyəti isə elmi-yaradıcı fəaliyyətdir. Bu 

sənəddə innovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditin aparılmasına dair tövsiyələr 

əksini tapmışdır. Audit zamanı bunlar nəzərə alınmalıdır. 

İnnovasiya fəaliyyətinin effektivliyi 

Amerikalı iqtisadçı, Nobel mükafatı laureatı Cozef Stiqlitsin fikrincə, yenilik 

bütövlükdə müasir dünya üçün zənginliyin artmasının yeganə real mənbəyidir. 

Müasir şəraitdə, müxtəlif ölkələrin hökumətləri tədqiqat və innovasiyaya böyük 

vəsait qoyurlar, məsələn, Almaniya tədqiqat və inkişaf üçün ÜDM-in 2.7% -ni, 

ABŞ - 2.8%, Yaponiya - 3.5%, bir sıra ölkələr isə daha az xərcləyir: Belarusiya - 

ÜDM-in 0,74%, Rusiya - 1,04% . 

Lakin qlobal iqtisadi böhran şəraitində müəssisələrə və tədqiqat qruplarına 

ayrılan vəsaitlərdən istifadənin səmərəliliyinin artırılması vəzifəsi ön plana çıxır. 

Bu baxımdan iqtisadi səmərəlilik anlayışı ilə qarşılaşırıq. 

 

Innovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditin aparılmasının zəruriliyi və 

məqsədi 

 

Innovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditin aparılmasının məqsədi  maliyyə 

hesabatlarının dürüstlüyünün və şəffaflığının təmin edilməsi vasitəsilə istehsalın, 

xidmətlərin göstərilməsi, işlərin görülməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə 

dəstək verilməsidir. 

Yeni dövrün çağrışları, iqtisadiyyatda innovasiyaların tətbiqinin hədsiz dərəcədə 

genişlənməsi və sənayedə, kənd təsərrüfatında, xidmət sahələrində, neft-qaz 

sənayelərində və digər sahələrdə innovasiyaların geniş tətbiqi həmin sahələrin 

auditi zamanı mühüm əhəmiyyət kəsb edir və innovasiyalarda auditin tətbiqini 

zəruri edir. 
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İnnovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditin və auditorların vəzifələri 

 

İnnovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditin vəzifələri ilk növbədə 

auditorların vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsindən və icrasından asılıdır. 

İnnovasiyalarda auditinin tətbiqinin məqsədi bu sahələrdə maliyyə şəffaflığının, 

mühasibat uçotunun və maliyyə hesabatlılığının dürüstlüyünün təmin olunmasıdır. 

İnnovasiyalarda auditin vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:   

 innovasiyaların düzgün təsnifləşdirilməsi, 

 mühasibat uçotunun qüvvədə olan standartlara uyğun aparılması,  

 maliyyə hesabatlarında düzgün əks etdirilməsi barədə əminlik əldə etməklə 

innnovasiyalı subyektlərin fəaliyyətlərinin şəffaflığının təmin edilməsi. 

Təbiidir ki, əgər auditor bu sahədə vəzifələrini bilməsə və ya icra etməyə 

qadir olmasa,  innovasiyada auditin vəzifələri tam və ya lazımi səviyyədə yerinə 

yetirilə bilməz. 

İnnovasiyaların auditində  auditorlara qarşı tələblər  Auditorlar Palatası 

Şurasının 18.11.2019-cu il tarixli   314/6 №-li qərarına əsasən hazırlanmış  

"Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə KONSEPSIYA"da ətraflı əks 

olunmaqla, əsasən aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Auditorların iqtisadiyyatda innovasiyaların geniş tətbiqi üçün bilik və 

vərdişlərinin gücləndirilməsi; 

 Auditorların özlərinin audit prosedurlarını və metodologiyalarını qabaqcıl 

analitika, robototexnikanın avtomatlaşdırılmış prosesləri (RAP), süni intellekt (Sİ) 

və s. kimi alətlərin və texnologiyaların üstünlüklərini dərk edilməsi və real 

nəticələr əldə etmələri istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

 Mühasibat uçotu və audit sahəsində ali təhsil müəssisələrində tədris 

proqramlarının yeni dövrün çağırışları nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi; 

 RAP instrumentlərinin və ya Sİ mexanizmlərinin müəyyən formalarından 

istifadə etməklə audit sistemləri ilə işləmək üçün audit prosedurlarının 

hazırlanması və tətbiqi; 

 Auditorlar yeni texnologiya ilə bağlı olan riskləri müəyyənləşdirməyə 

kömək etməli və onun üstünlüklərindən istifadə etmək üsullarını axtarıb 

tapmalıdırlar; 

 Auditorların və mühasiblərin elektron sənəd dövriyyəsi, habelə elektron 

imza, informasiyanın elektron daşıcıyında qorunub saxlanılması və s. məsələlərə 

aid normativ hüquqi aktlar üzərində işdə fəal iştrakına nail olunması; 

 

 

İnnovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditin tətbiqinin normativ hüquqi  

əsasları və metoloji bazası 

İnnovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditin tətbiqinin normativ hüquqi 

əsaslarını ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Auditor 

xidməti” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu və auditlə əlaqədar 

müddəaların ehtiva olunduğu Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik 

aktlarıdır. İnnovasiyalarda auditin metodoloji bazasını isə Auditorlar Palatasının 

tam hüquqlu üzvü olduğu Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının sənədləri, o 
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cümlədən BAS və digər metodoloji materiallar təşkil edir. Eyni zamanda 

Auditorlar Palatası Şurası tərəfindən təsdiq olunmuş və ya bəyənilmiş metodik 

materialların, proqramların və qaydalarin tələblərinə  əməl edilməlidir.  

Təqdim olunan tövsiyələr də İnnovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə maliyyə 

hesabatlarının auditi zamanı  yardımçı metodik material kimi istifadə oluna bilər. 

 

İnnovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditin tətbiqi xüsusiyyətləri 

İnnovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditin tətbiqi həm maliyyə 

hesabatlarının auditində, həm də əlaqəli auditor xidmətlərinin göstərilməsində 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Audit sifarişçisi tətbiq etdiyi innovasiyaların 

mühasibat uçotunda və maliyyə hesabatlarında düzgünlüyünə, onların 

səmərəliliyinə əminlik əldə etmək üçün auditor tapşırığında müəyyən şərtlər irəli 

sürə bilər. Təcrübə göstərir ki, bu ilk növbədə özünü texnoloji innovasiya və əmtəə 

(məhsul) innovasiyasında göstərir. Sosial, təşkilati və marketinq innovasiyaları isə 

adətən xüsusi tapşırıqlar üzrə əlaqəli auditor xidmətlərində özünü biruzə verir.  

İnnovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə audit zamanı aşağıdakılara  nail olunması 

zəruridir: 

 Sənədlərdə informasiya axtaran "Argus" süni intellektindən, şübhəli 

əməliyyatlar və qanunauyğunluqlar axtaran "Optix" kimi analitik proqramından 

istifadənin genişləndirilməsi; 

 Mühasibat uçotu və audit sitemində çoxsaylı hesabat növlərinin ( mühasibat, 

statistika hesabatı, nəzarət qaydasında təqdim edilən vergi hesabatı və s.) tərtib 

olunması üçün elektron məlumatlardan istifadə edilməsi vəzifələri, bu 

məlumatlarla işin yeni metodlarını tezliklə mənimsənilməsi; 

 Uçot və hesabatın tərtib olunması proseslərinin avtomatlaşdırılması, 

holdinqlərin qurulmasının daha mürəkkəb sxemlərini və fərdi təşkilatlarda uçotun 

aparılmasının və konsolidə edilmiş (birləşdirilmiş) hesabatların tərtib olunmasının 

yeni, daha rasional sxemlərini tətbiq etməyi zəruri edir; 

 Süni intellektdən böyük həcmdə transaksiya məlumatlarının təhlili 

yerlərində qeyri-adi şablonların yaradılması üçün istifadə etmək və seçilən şübhəli 

transaksiyaların araşdırılmasında istifadə prosedurlarının hazırlanması; 

 İntellektual təhlil və süni intellektin imkanlarından fırıldaqçılığın, 

uyğunsuzluğun və resurslardan düzgün istifadə edilməməsinin aşkara çıxarılması 

üçün istifadə edilməsi. Süni intellekt  qaydalarını geniş tətbiq etməklə süni 

intellektin, maşın təliminin, statistik model və testlərin hibridini tətbiq edərək, 

bütün transaksiyaların məcmusunu təhli etməklə auditin daha yüksək təminat 

səviyyəsinə nail olmaq; 

 Veb-robotlar və ya botlar sadə və təkrarlanan məsələləri baçgicəlləndirici 

sürətlə yerinə yetirir, bununla da qeyri-normal şablonları öyrənmək, 

sistemləşdirmək və seçmək yolu ilə auditin fasiləsiz təmin edilməsi; 

 Süni intellektə əsaslanan sistemlərin auditorlar tərəfindən tədqiq edilən 

kənarlaşmaları qeydə almaq üçün əsas uçot sistemləri və biznes-proseslərlə 

birlikdə işləməsini təmin etmək; 
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 Biznesin bütün sferalarında süni intellektin tətbiqi gücləndikcə süni intellekt 

auditordan ekspert mülahizəsi tələb edən əməliyyatların və işlərin nizamlanması 

zamanı auditorun köməkçisi qismində çıxış etməsinin tətbiqi; 

 "Bulud" sistemlərində əminliyin təmin edilməsi üzrə xidmətlər üçün auditdə 

kibertəhlükəsizlik imkanlarının gücləndirilməsi; 

 Auditorlar potensial risklərin artımını proqnozlaşdırmaq və mümkün 

nəticələr barədə zəruri informasiyanı (təkcə riskləri deyil, həm də meydana çıxa 

bilən korrupsiya hallarını) azaltmaq üçün audit komitəsinin üzvlərinə və 

idarəetməyə məsul şəxslərə çatdıran səriştə və texnologiyalara malik olmalıdırlar; 

 Auditor xidmətində yeni texnologiyalardan istifadə edilməsi və ya tətbiq 

edilməsi ilə bağlı risklərin idarə edilməsi və nəzarət məsələlərinə dair 

məsləhətləşmələr aparmaq üçün lazımi vərdiş, biliklərə malik mütəxəssislərin 

hazırlanması; 

 

Nəzərə alınmalıdır ki, innovasiyalı audit istifadəçiləri də Mülki Məcəlləyə 

müvafiq olaraq müəyyən təşkilati-hüquqi formalarda yaradılır. Auditorlar 

Palatasının Şurası tərəfindən ötən illər ərzində səhmdar cəmiyyətlərində, məhdud 

məsuliyyətli cəmiyyətlərdə auditin aparılmasına dair hazırlanmış sahəvi audit 

proramları təsdiq olunmuşdur. Eyni zamanda innovasiyalı müəssisələrin özlərinin 

konkret fəaliyyət sahələri mövcuddur. Palata  tərəfundən belə sahələr də diqqətdən 

kənarda qalmamış, nəqliyyatda, tikintidə, turizmdə, kənd təsərrüfatında auditin 

aparılmasına dair sahəvi audit proramları , habelə xüsusi tapşırıqlar (əməliyyatlar) 

şəraitində (Vergi auditi, iflas və müflislələşmə, ixrac-idxal əməliyyatları, 

əmlakın qiymərləndirilməsi və s.) auditə dair metodiki vəsaitlər hazırlanmışdır 

ki, innovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditində bu sənədlərin tələbləri nəzərə 

alınmalıdır. 

 

İnnovasiya tətbiq edilən müəssisələrdə auditin tətbiqi üzrə proqram 

 

Innovasiyalı müəssisələrdə audit zamanı auditor: 

 müvafiq audit prosedurlarını müəyyənləşdirməlidir,  

 planlaşdırma tərtib olunmalıdıır,  

 lazımı məlumatları sorğulamalıdır, audit sübutlarını,  

 təsdiqləmələri əldə etməlidir, 

 riskləri qiymətləndirməlidir,  

 əhəmiyyətli sahələri aydınlaşdırmalıdır, 

 risklərə qarşı cavab tədbiqlərini həyata keçirməlidir və 

 auditin nəticəsi üzrə təkliflər verilməlidir. 

Audit müəyyən mərhələlər üzrə aparılmalıdır.Bunlar aşağıdakılardır: 

- İlkin mərhələ 

- Auditin planlaşdırılması mərhələsi 

- Auditin yerinə yetirilməsi mərhələsi 

- Auditin nəticəsi və təkliflər 
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İlkin mərhələdə 

Tədbiq olunan BAS-lar: 210(Audit tapşırığının şərtlərinin razılaşdırılması) saylı 

BAS-ın əsas tələbi : Auditorun məqsədi audit tapşırığını yalnız bu tapşırığın yerinə 

yetirilməsi üçün əsaslandırıldığı baza üzrə razılığa gəldiyi zaman qəbul etmək və 

ya davam etdirməkdir 

230(Auditin sənədləşdirilməsi) saylı BAS-ın əsas tələbi Auditin 

sənədləşdirilməsi auditorun ümumi məqsədlərinə nail olması barədə çıxarılmış 

rəyə dair auditor tərəfindən göstərilən əsasın sübutu, habelə auditorun BAS-lara və 

tədbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə müvafiq şəkildə planlaşdırılıb 

aparılmasına dair sübutdur. 

Planlaşdırılma mərhələsi 

300(auditin planlaşdırılması) saylı BAS-ın əsas tələbi: Auditin planlaşdırılması 

tapşırıq üzrə ümumi audit strategiyasının müəyyən edilməsindən və audit planının 

hazırlanmasından ibarətdir. 

Yerinə yetirilməsi mərhələsi 

330(Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı auditorun cavab tədbiqləri) saylı BAS-ın 

əsas tələbi :Auditorun məqsədi qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riski barədə, 

həmin risklərə qarşı müvafiq cavab tədbirləri hazırlayıb həyata keçirmək yolu ilə 

münasib audit sübutlarını əldə etməkdir. 

250(Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə 

alınması)saylı BAS-ın əsas tələbi: Bu BAS-ın məqsədi qanun və qaydaların 

tələblərinə riayət edilməməsi nəticəsində maliyyə hesabatında əhəmiyyətli 

təhriflərə yol verilməsinin aşkar edilməsində auditora yardım etməkdir.  

240(Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun 

məsuliyyəti)  saylı BAS-ın əsas tələbi 

Audit aparan auditor maliyyə hesabatlarının istər dələduzluq, istərsə də səhv 

nəticəsində baş vermiş əhəmiyyətli təhriflərdən azad olması barədə ağlabatan 

əminlik əldə etməyə görə məsuliyyət daşıyır. 

 500(audit sübutu) saylı BAS-ın əsas tələbi 

Auditorun məqsədi auditor rəyinin əsaslandırmaqdan ötəri məntiqi nəticələr 

çıxara bilmək məqsədilə yetərli münasib audit sübutu əldə etmək üçün audit 

prosedurlarını planlaşdırıb yerinə yetirməkdir.  

505(Kənar mənbədən təsdiqləmələr) saylı BAS-ın əsas tələbi 

Audit sübutları müəssisədən kənarda müstəqil mənbələrdən əldə edildikdə 

onların dürüstlüyü artır. Auditorun birbaşa əldə etdiyi audit sübutları dolayı yolla 

və ya nəticə çıxarmaq yolu ilə əldə edilmiş audit sübutların nisbətən daha 

etibarlıdır. Kağız, elektron və ya digər daşıyıcıda olmasına baxmayaraq, sənədli 

şəkildə tərtib edilmiş audit sübutu daha etibarlıdır.  

530(Audit seçməsi) saylı BAS-ın əsas tələbi 

Audit seçməsindən istifadə zamanı auditorun məqsədi seçmə elementlərinin 

götürüldüyü əsas məcmu ilə bağlı nəticə formalaşdırmaq üçün məntiqi əsası təmin 

etməkdir. 
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Auditin nəticəsi və təkliflər mərhələsi 

Auditin nəticəsi və təkliflər mərhələsində  auditor aşağıdakı BAS-ların 

tələblərinə əməl etməlidir:  

 700 saylı 

(düzəlişedilmiş) BAS: Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaşdırılması və 

hesabat verilməsi  
701 saylı BAS: Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında 
məlumatvermə   
 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS: Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər  
 706 saylı (düzəliş edilmiş) BAS: 
Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər paraqrafı  
710 saylı BAS: Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər və 
müqayisəli maliyyə   hesabatları  
720 saylı BAS: Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını əks etdirən 
sənədlərdəki digər  məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti  
805saylı BAS:  Xüsusi mülahizələr-ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya maliyyə 
hesabatı xüsusi elementlarının, hesablarının və ya maddələrin auditi. 

 

 

Məlumat bazası 

Auditin həyata keçirilməsi üçün lazımı informasiya bazası olmalıdır, həmçinin 

müvafiq məlumatlar əldə edilməli, auditorların ilkin, planlaşdırma mərhələsində 

artıq informasiya bazası haqqında tam bilikləri olmalıdır. İnnovasiya auditi üçün 

əsasən aşağıdakı məlumat bazaları mövcuddur: 

 Əməliyyatlar üzrə ilkin sənədlər; 

 Mühasibat uçotu üzrə proqram təminatının registrləri;  

 Hesablar üzrə dövriyyələr 

 Dövriyyə-qalıq cədvəlləri, 

 Sintetik və analitik hesabların açıqlamaları; 

 kontragentlərin açıqlamaları; 

 Uçot registrləri, manual aparılan qeydiyyat kitabları, jurnallar;  

 Kənar mənbələrdən təsdiqləmələr (İnternet bankinq, online məlumatlar, 

vergi və digər icbari ödəmələr üzrə rəsmi internet resurslarının girişə icazə ("Asan 

imza", "E-imza", OTP ) tələb olunan məlumatları). 
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