
 
Auditorlar Palatası Şurasının 2012-ci il  

«18» dekabr  tarixli  238/5 saylı  
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

                                      
KƏND TƏSƏRRÜFAT MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ AUDİT APARILMASINA DAİR 

PROQRAM 
 
   
1.   Kənd təsərrüfat müəssisələrinin hüquqi əsasları və nizamnamə   kapitalının 

formalaşması 
 
Audit zamanı Kənd təsərrüfat müəssisələrinin yaradılması şərtləri, nizamnamədə göstərilmiş 

fəaliyyət növləri, nizamnamə kapitalının məbləği, idarəetmə orqanlarının tərkibi və 
səlahiyyətləri, qərarların qəbul edilməsi haqqında məlumatlar və təşkilatın ləğvi şərtləri 
öyrənilməlidir. Kənd təsərrüfat müəssisələrinin hüquqi əsasları, hansı təşkilati-hüquqi formada 
yaradılması, iştirakçıları, nizamnaməsi, nizamnamə kapitalı, mənfəətin bölüşdürülməsi, 
idarəetmə, onların yenidən təşkili və ləğvi, nizamnamə kapitalındakı payın keçməsi, iştirakçının 
əmlakındakı payına tutmanın yönəldilməsi, iştirakçının təşkilatdan çıxması və çıxarkən 
hesablaşmalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əsasən və kənd təsərrüfat 
müəssisələrinin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir. 

  Kənd təsərrüfat müəssisələrinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 130.1-ci və 
130.3-cü maddələrinə uyğun olaraq dövlət reyestrində qeydə alınması (qeydə alınma tarixi, 
dövlət şəhadətnaməsinin nömrəsi) auditor tərəfindən müvafiq sənədlər əsasında  yoxlanılmalıdır.  
Nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının auditi zamanı Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş 
şərtlərə riayət edilib-edilmədiyi müəyyənləşdirilməlidir. 

Maddi dəyərlilər və qeyri-maddi aktivlərlə nizamnamə fondunun formalaşdığı hallarda bu 
əməliyyatların düzgünlüyünə əmin olmaq məqsədilə  müvafiq bölmələrin auditi zamanı tətbiq 
edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən istifadə edilməlidir.Nizamnamə kapitalının həcminin 
artması və ya azalması şərtləri təhlil edilməlidir. Bunun üçün kənd təsərrüfat müəssisələrinin 
səhmdarlarının və ya təsisçilərinin ümumi yığıncağının qərarı (əmri) tələb edilməli, artma  və ya 
azalma şərtlərinin qanuna müvafiq olduğu qiymətləndirilməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, kənd 
təsərrüfat müəssisələrinin nizamnamə kapitalı onun tam ödənilməsindən sonra Mülki Məcəllədə 
və Kənd təsərrüfat müəssisələrinin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada Kənd təsərrüfat 
müəssisələrinin əmlakı hesabına iştirakçıların nizamnamə kapitalındakı mayalarının dəyərinə 
mütənasib şəkildə artırılması və (və ya) iştirakçılar tərəfindən əlavə mayaların qoyulması 
vasitəsilə və (və ya) təşkilata qəbul edilən yeni iştirakçıların mayaları hesabına artırıla bilər. 
Kənd təsərrüfat müəssisələrinin nizamnamə kapitalının kənd təsərrüfat müəssisələrinin əmlakı 
hesabına artırılması kənd təsərrüfat müəssisələrinin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada 
kənd təsərrüfat müəssisələrinin təşkilati-hüquqi formasından asılı olaraq ümumi yığıncağının və 
ya təsisçinin qərarı ilə həyata keçirilir. Belə qərar yalnız kənd təsərrüfat müəssisələrinin ötən il 
üçün mühasibat hesabatının göstəriciləri əsasında qəbul edilə bilər. Nizamnamə kapitalının kənd 
təsərrüfat müəssisələrinin əmlakı hesabına artırılan miqdarı kənd təsərrüfat müəssisələrinin xalis 
aktivlərinin dəyəri, nizamnamə kapitalının miqdarı və kənd təsərrüfat müəssisələrinin ehtiyat 
fondu arasındakı fərqi keçməməlidir. kənd təsərrüfat müəssisələrinin nizamnamə kapitalı bu cür 
artırıldıqda, iştirakçıların sərmayələrinin məbləği dəyişmədən bütün iştirakçıların sərmayələrinin 
nominal dəyəri proporsional surətdə artır. 

Kənd təsərrüfat müəssisələrinin nizamnamə kapitalının azaldılması bütün iştirakçıların 
mayalarının nominal dəyərinin azaldılması yolu ilə həyata keçirilməsi nəzərə alınmalıdır. 
İştirakçıların mayalarının nominal dəyərinin azaldılması yolu ilə nizamnamə kapitalının 
azaldılması bütün iştirakçıların mayalarının nisbəti saxlanılmaqla həyata keçirilir. Nizamnamə 
kapitalının azaldılması haqqında qərar qəbul edildikdən sonra nizamnamədə və müəyyən edilmiş 
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müddətdə cəmiyyət özünün bütün kreditorlarına bu barədə yazılı məlumat göndərməli və 
məlumat alındığı gündən bir ay müddətində kənd təsərrüfat müəssisələrinin kreditorlarının kənd 
təsərrüfat müəssisələrinin müvafiq öhdəliklərinin vaxtından əvvəl yerinə yetirilməsini və ya 
xitamını,  çəkdikləri  zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququ vardır. Ona görə də  
nizamnamə kapitalının azaldılması hallarında kreditorlara bildirişlərin göndərilib-göndərilmədiyi 
müəyyən edilməli, onların tələbləri öyrənilməli, tələblərin nə dərəcədə ödənildiyi təhlil 
edilməlidir.       

Audit zamanı auditor kənd təsərrüfat müəssisələrinin ümumi yığıncağının protokollarından və 
direktorlar şurasının (müşahidə şurasının) qərarlarından çıxarışlarla tanış olmalı, müvafiq 
bölmələrin auditi zamanı bu qərarların icrası vəziyyətini  araşdırmalıdır.Nizamnamədə və ya 
nizamnamə kapitalında  qeydə alınmış faktın yuxarıda göstərilən hər bir sonrakı faktik  
dəyişiklikləri olarsa, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 130.4-cü maddəsinə 
uyğun olaraq, faktiki dəyişikliyin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrində qeydə alınmaq üçün təqdim  
edilməsini auditor yoxlamalıdır. Nizamnamədə və nizamnamə kapitalında  dəyişikliklər yalnız 
hüquqi şəxslərin  reyestrində  qeydə  alındığı andan  hüquqi qüvvəyə minir.     

   Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına 
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsan və çatışmazlıqları aktda 
(hesabatda) əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 

 
 
2. Maliyyə-mühasibat hesabatları və  mühasibat  uçotu 
 
 Kənd təsərrüfat müəssisələrinin hesabatlılığın və mühasibat uçotunun 29 iyun 2004-cü il 

tarixili №-IIQ saylı «Mühasibat uçotu haqqında» Qanuna və Azərbaycan Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin təsdiq etdiyi qaydalara  müvafiq olaraq aparılması yoxlanmalıdır. 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq, mühasibat balansı, mənfəətin və zərərin hesabatı, auditlə əhatə 
edilən dövrün sonuna aktivlərin, passivlərin, gəlirlərin, xərclərin, hesabların qalığını əks etdirən 
dövriyyə cədvəli alınmalıdır. 

Mühasibat balansının, mənfəətin və zərərin hesabatının dövriyyə cədvəlinə əsasən düzgün 
doldurulduğuna əmin olduqdan sonra məbləğlərin riyazi düzgünlüyü yoxlanılmalı və baş kitabın 
məlumatları ilə üzləşdirilməlidir. Bütün sintetik hesabların dövriyyə cədvəlinə daxil edildiyi və 
mövcud qanunvericiliyə uyğunluğu yoxlanılmalıdır.  

Dövriyyə cədvəlinə əsasən hər bir audit bölməsi üzrə yoxlanılacaq dövriyyə və qalıqlar 
bölmələr üzrə qruplaşdırılmalı, daha çox maddi əhəmiyyətli (maliyyə (mühasibat) hesabatlarına 
əhəmiyyətli təsir etmək ehtimalı olan) məbləğlər müəyyənləşdirilməlidir. 

Dövriyyə cədvəlində əhəmiyyətli olmayan (maliyyə (mühasibat) hesabatlarına əhəmiyyətli 
təsir etmək ehtimalı olmayan) məbləğlər maddi əhəmiyyət kəsb etməyən göstəricilər kimi 
qiymətləndirilməlidir.    

 Xarici valyutada əks etdirilən aktivlərin və passivlərin qalıqlarının Azərbaycan 
Respublikası Mərkəzi Bankının hesabat dövrünün sonuna olan rəsmi məzənnəsinə uyğun şəkildə 
düzgün qiymətləndirilərək hesabatlarda əks etdirildiyi  yoxlanılmalıdır. 

 Keçən ilin hesabatları ilə bu ilin hesabatları müqayisə edilməli, hesabatlarda eyni tarixə 
(ilin sonuna və növbəti ilin əvvəlinə) balans hesabları üzrə göstəricilərin eyniliyi yoxlanılmalıdır. 
Ciddi kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbləri aydınlaşdırılmalıdır.  

   Bütün bölmələr üzrə audit yekunlaşdırıldıqdan sonra audit prosedurları nəticəsində əldə 
edilmiş məlumatlar və lazımi düzəlişlər yekun dövriyyə cədvəlinə daxil edilməlidir.  

 Audit zamanı tətbiq edilmiş audit prosedurları nəticəsində rəy vermək üçün  kifayət qədər 
auditor sübutlarının toplanması mümkün olmadıqda və ya aşkar edilmiş nöqsan və 
çatışmazlıqlara düzəlişlərin edilməsi mümkün olmadıqda, bu məqamların maliyyə (mühasibat) 
hesabatlarına nə dərəcədə maddi əhəmiyyətli təsir  göstərdiyi müəyyənləşdirilməli və bu barədə 
fikirlər auditor rəyində ifadə edilməlidir.    
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 Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına 
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsan və çatışmazlıqları aktda 
(hesabatda) əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 

   
3. Pul vəsaitləri, bank və  kassa  əməliyyatlarının,  hesablaşmaların 
auditi 
 
Təşkilatın kassa əməliyyatlarının, bank əməliyyatlarının, xarici valyutada aparılan bank 

əməliyyatları, bankda olan xüsusi hesablarının, digər pul vəsaitlərinin, pul sənədlərinin, 
hesablaşma və kredit əməliyyatlarının, malsatan və podratçı təşkilatlarla,  alıcı və sifarişçilərlə, 
təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalarının auditi, kənd təsərrüfat müəssisələrinin təşkilati-hüquqi 
formasından asılı olaraq, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının müvafiq qərarları 
ilə təsdiq edilmiş «Səhmdar cəmiyyətlərdə audit aparılmasına dair proqram»a, «Məhdud 
məsuliyyətli cəmiyyətlərdə audit aparılmasına dair proqram»a və digər normativ sənədlərə 
müvafiq olaraq aparılmalıdır. 

 
4. Vergilər  üzrə  hesablaşmalar 
 
 Tikinti təşkilatlarında audit aparılarkən nəzərə alınmalıdır ki, “Kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında”Azərbaycan Respublikasının 27 
noyabr 2001-ci il tarixli 222-IIQ №- li Qanununa əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını 
artırmaq və bu sahədə sahibkarlığın inkişafını sürətləndirmək məqsədi ilə: 

1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən sənaye üsulu ilə) 
hüquqi şəxslər 2001-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq 3 il müddətinə Azərbaycan Respublikasının 
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hüquqi şəxslərin mənfəət vergisini, əlavə dəyər vergisini, 
sadələşdirilmiş sistem üzrə vergini və həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan obyektlərdən 
əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar; 

2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən sənaye üsulu ilə) fiziki 
şəxslər 2001-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq 3 il müddətinə Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş əlavə dəyər vergisini və həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan 
obyektlərdən əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar. 

3. Bu Qanunun 1-ci və 2-ci maddələri ilə vergiləri ödəməkdən azad edilmiş hüquqi və fiziki 
şəxslər Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq torpaq 
vergisinin ödəyiciləridirlər. Həmin şəxslər digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda Azərbaycan 
Respublikası Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq həmin fəaliyyət üzrə vergiyə cəlb 
olunurlar. 

Nəzərə alınmalıdır ki, "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin 
verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvədə olma müddətinin uzadılması 
barədə 28 noyabr 2003-cü il tarixli 520-IIQ №li Azərbaycan Respublikasinin Qanununa əsasən 
həmin Qanunun qüvvədə olma müddəti 5 il müddətinə,  "Kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 
2001-ci il 27 noyabr tarixli 222-IIQ nömrəli Qanununun qüvvədə olma müddətinin uzadılması 
barədə 25 noyabr 2008-ci il tarixli 719-IIIQ №li  Azərbaycan Respublikasinin Qanuna əsasən isə 
daha 5 il müddətinə uzadılmışdır.Bu Qanun 2009-cu il yanvarın 1-dən qüvvədədir. 

Eyni zamanda nəzəzrə alınmalıdır ki,  Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən 
(Maddə 206.1.) Torpaq vergisinin dərəcəsi kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə 1 şərti bal üçün 0,06 
manat müəyyən edilmişdir.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən kadastr qiymət rayonları 
və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi 
və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla, şərti balları müəyyənləşdirilir (Maddə 206.2.) 

Audit planlaşdırılarkən, auditor kənd təsərrüfatı müəssisəsinin gəlirin və xərcin 
müəyyənləşdirilməsinin  hansı metodundan (kassa və ya hesablama metodlarından) istifadə 
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etməsi, ödədiyi bütün vergilər barədə dəqiq məlumatlar toplamalı  və hər bir vergi növünün  necə 
yoxlanılacağını  müəyyənləşdirməlidir.  

 
   5.  Digər  hesablaşma əməliyyatlarının auditi 
 
  Audit zamanı daha çox əhəmiyyətli sayılan əmlak və şəxsi sığorta əməliyyatları üzrə 

bağlanmış müqavilələrin şərtləri seçmə yolu ilə öyrənilməli, sığorta hadisələri üzrə itkilərin və 
sığorta ödənişlərinin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. Xərclərin 
tərkibində olan sığorta ödənişlərinin məbləği bu prosedurların nəticələri ilə tutuşdurulmalıdır.     

  İşçi heyəti ilə və icra sənədləri üzrə əmək və əmək haqqı üzrə hesablaşmaların auditi zamanı 
yerinə yetirilmiş prosedurların nəticələrindən aparılmış hesablaşmaların yoxlanılmasında istifadə 
edilməli, bu hesablaşmaların düzgün aparıldığı yoxlanılmalıdır. 

  Mövcud olduğu hallarda birgə fəaliyyət barədə bağlanmış müqavilələrin şərtləri öyrənilməli, 
iştirakçılar tərəfindən bu fəaliyyətə qoyulmuş əmlakın və ya verilmiş vəsaitin müqavilə şərtlərinə 
uyğun olduğu və hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalı və birgə fəaliyyətin həyata 
keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş mənfəətin və ya zərərin hesabatlarda necə əks etdirildiyi 
yoxlanılmalı və onların maliyyə hesabatlarında düzgün əks etdirilib-etdirilmədiyi 
müəyyənləşdirilməlidir. 

 
    6.  Kreditlər və borclar üzrə  əməliyyatların  auditi 
 
Audit zamanı alınmış kreditlərin və borcların analitik və sintetik uçotunun ilkin mühasibat 

registrlərində düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalı, kredit və borc müqavilələrinin şərtləri 
öyrənilməli, onların qaytarılması vaxtının uzadılması və ya vaxtı ötmüş kimi qiymətləndirilməsi 
şərtlərinə diqqət yetirilməlidir. 

     Faizlərin hesablanmasının və hesabatlarda əks etdirilməsinin düzgünlüyü yoxlanılmalıdır. 
Xarici valyutada alınmış borc və kreditlərə məzənnə fərqlərinin və qalığın hesabatda düzgün 

əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 
 
Kredit və borclar üzrə qalıqların audit dövrünün sonuna hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə 

əmin olmaq məqsədilə bu məbləğin arayış ilə təsdiq edilməsi digər tərəfdən tələb edilməlidir. 
Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar üzrə vəsaitlərin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi, 

bu növ maliyyələşmələrdən məqsədyönlü və təyinatı üzrə istifadə edildiyi və düzgünlüyü 
yoxlanılmalıdır. 

  Keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlarla auditor tanış olmalı,  auditin 
əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına xüsusi 
diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsan və çatışmazlıqları aktda (hesabatda) 
əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməli, alınmış ktedit və borc ödənilmədən 
növbəti kreditin alınması hallarının olub-olmamasına diqqət yetirilməlidir.  

 
7. Əsas  vəsaitlər və  qeyri-maddi aktivlər  
 
Audit zamanı nəzərə alınmalıdır ki, kənd təsərrüfatı müəssisələrində binalar, qurğular, ötürücü 

qurğular, iş-güc maşınları (avadanlıqları), ölçü tənzimləyisi cihazlar (qurğular), hesablama 
texnikası, nəqliyyat vəsaitləri, alətlər, istehsalat-təsrrüfat inventarları (ləvazimatları), işçi-
məhsuldar heyanlar, çoxillik əkmələr, daxili təsərrüfat yolları, öz mülkiyyəti olan torpaq sahələri, 
torpaqların yaxşılaşdırılmasına (meliorasiya, qurudulma, irriqasiya və s.), həmçinin başqa işlərə 
(məqsədlərə) qoyulan kapital qoyuluşları və başqa vəsaitlər (əmək vəsaitləri) əsas vəsaitlərə aid 
edilir. 
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   Müəssisənin öz mülkiyyətində olan torpaq sahələri uçotda onların alınmasına çəkilən faktiki 
xərclər üzrə əks etdirilir. 

   Əsas vəsaitlər uçotda ilkin dəyəri ilə, yəni onların alınmasına, quraşdırılmasına və 
hazırlanmasına çəkilən faktiki xərc məbləğində əks etdirirlir. Öz mülkiyyətində olan torpaq 
sahələrindən başqa əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri onlar yenidən qiymətləndirildikdə, yenidən 
qurulduqda, onlarda yeni tikinti işləri aparıldıqda, onlarayeni avadanlıqlar quraşdırıldıqda və 
onların müvafiq obyektləri qismən ləğv edildikdə dəyişdirilə bilər. 

İş heyvanları aşağıdakı qruplara bölünür: 
1. İşçi heyvanlar: - atlar, öküzlər, dəvələr və başqa işçi heyvanlar (idman atları və başqa 

nəqliyyat heyvanları da daxil olmaqla); 
2. Məhsuldar və damazlıq heyvanlar: - inəklər, döl öküzləri, camışlar, döl kəlləri, döl 

ayğırları, ilxıya qoşulmuş damazlıq madyanlar, damazlıq dəvələr, döl nərləri, ana marallar, döl 
üçün erkək marallar, döl qabanları, damazlıq donuzlar, damazlıq qoyunlar, damazlıq keçilər, 
dölük qoçlar, döllük təkələr və başqaları. 

Digər əsas vəsaitlər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 
1. Çoxillik əkmələr: - yaşından asılı olmayaraq mədəni çoxillik əkmələr, bütün növ meyvə və 

giləmeyvə çoxillik əkmələri (ağaclar və kollar) , küçələrdə, meydanlarda, parklarda, bağlarda, 
müəssisələrin ərazi bağçalarında, yaşayış binalarının həyətlərində və bu kimi başqa yerlərdə 
əkilən yaşıllaşdırma və dekorativ çoxillik əkmələr, qumsallığın və sahillərin bərkidilməsi 
məqsədilə əkilən çoxillik əkmələr elmi-tədqiqat institutlarında, botanika bağlarında və bu kimi 
başqa yerlərdə tədqiqat və başqa məqsədlər üçün əkilən çoxillik əkmələr; 

2. Torpaqların yaxşılaşdırılması üzrə əsaslı məsrəflər: - kapital qoyuluşu hesabına aparılan 
torpaq sahələrinin əkin üçün planlaşdırılması, ərazinin kötükdən təmizlənməsi və əkinə 
hazırlanması, sahələrin daşlardan, kəsəklərdən, alaqlardan və başqa lüzumsuz bitkilərdən 
təmizlənməsi, kiçik təpəciklərin düzəldilməsi, nohurların təmizlənməsi və s. bu kimi torpaqların 
yaxşılaşdırılması işləri (tikinti və quraşdırma işləri ilə əlaqəsi olmayan işlər); 

Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, «Kapital qoyuluşları» hesabı tikinti aparan təşkilatın əsas 
vəsaitləri investisiya qoyuluşları, müəssisənin torpaq sahələrinə və təbiətdən istifadə 
obyektlərinə, qeyri-maddi aktivlərə investisiya qoyuluşları, eləcə də məhsuldar və iş 
heyvanlarından ibarət əsas sürünün yaradılması üzrə məsrəflərə (dəyərindən asılı olmayaraq 
müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinə aid edilən quşlardan, xəz dərili heyvanlardan, ev 
dovşanlarından, arı ailələrindən, minik və keşikçi itlərdən və təcrübə heyvanlarından başqa) 
investisiya qoyuluşları haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

«Kapital qoyuluşları» hesabına aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 
 1 «Torpaq sahələrinin əldə edilməsi» 
2 «Təbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi» 
3 «Əsas vəsait obyektlərinin inşası» 
4 «Ayrı-ayrı əsas vəsait obyektlərinin əldə edilməsi» 
5 «Əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan məsrəflər» 
6 «Qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi» 
7 «cavan heyvanların əsas sürüyə keçirilməsi» 
8 «Yaşlı heyvanların əldə edilməsi» 
9 «Əvəzsiz alınmış heyvanların gətirilməsi» və başqaları 
«Torpaq sahələrinin əldə edilməsi» subhesabında müəssisənin mülkiyyətinə aid edilən torpaq 

sahələrinin əldə edilməsi üzrə məsrəflər uçota alınır. 
«Təbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi» subhesabında müəssisənin mülkiyyətinə aid 

ediləntəbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi üzrə məsrəflər uçota alınır. 
«Əsas vəsait obyektlərinin inşası» subhesabında əsaslı kənd təsərrqfatı təyinatlı tikinti üzrə 

smetalarda, maliyyə-smeta hesablamaları və titul siyahılarında bina və qurğuların inşası, 
avadanlığın quraşdırılması üzrə məsrəflər, quraşdırılmağa verilmiş avadanlığın dəyəri və digər 
xərclər (tikintinin təsərrüfat və ya podrat üsulu ilə aparılmasından asılı olmayaraq) uçota alınır. 
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«Ayrı-ayrı əsas vəsait obyektlərininəldə edilməsi» subhesabında quraş¬dırıl¬ması tələb 
olunmayan avadanlıq, maşın, alət, inventar və digər əsas vəsait obyektlərinin əldə edilməsi üzrə 
məsrəflər uçota alınır. 

   «Əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan məsrəflər» subhesabında müəyyən olumuş qayda üzrə 
əsas vəsait obyektinin ilk dəyərinə daxil edilməyən əsas vəsaitlərin inşası və alınması ilə 
əlaqədar məsrəflər uçota alınır. 

   «Qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi» subhesabında qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi 
üzrə məsrəflər uçota alınır. 

   «Kapital qoyuluşları» hesabının debetində təşkilatın müəyyən olunmuş qayda üzrə əsas 
vəsait obyektlərinin ilk dəyərinə daxil edilən, eləcə də əsas vəsaitlərin inşası və əldə edilməsi ilə 
əlaqədar olan, lakin həmin obyektlərin ilk dəyərinə daxil edilməyən faktiki məsrəfləri əks 
etdirilir.  

«Cavan heyvanların əsas sürüyə keçirilməsi» subhesabında əsas sürüyə keçirilən cavan 
məhsuldar və iş heyvanlarının təsərrüfatda böyüdülməsi ilə əlaqədar məsrəflər uçota alınır.  

«Yaşlı heyvanların əldə edilməsi» subhesabında daşınma xərcləri də daxil edilməklə əsas sürü 
üçün əldə edilən yaşlı və iş heyvanlarının dəyəri uçota alınır. 

«Əvəzsiz alınmış heyvanların gətirilməsi» subhesabında digər müəssisələrdən əvəzsiz alınan 
yaşlı və iş heyvanlarının təsərrüfata gətirilməsi üzrə xərclər uçota alınır. 

   Əsas sürüyə keçirilən cavan heyvanlar faktiki maya dəyəri ilə qiymətləndirilir. Əsas sürüyə 
keçirilən bütün növlərdən olan cavan məhsuldar və iş heyvanları, onların ilin əvvəlindən olan 
balans dəyəri üzrə (ilin əvvəlindən heyvanların əsas sürüyə keçirilənədaək olan dövr ərzində çəki 
artımı, yaxud böyüməninin plan maya dəyəri əlavə edilməklə) 11 № -li «Böyüdülməkdə və 
kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabından, 08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabının debetinə 
silinir. Bununla birlikdə cavan heyvanlar əsas sürüyə keçirilərkən, 01 № -li «Əsas vəsaitlər» 
hesabının debetinə və 08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabının kreditinə yazılış edilir. İlin 
axırında hesabat kalkulyasiyası tərtib edildikdən sonra il ərzində əsas sürüyə keçirilən cavan 
heyvanların yuxarıda göstərilən dəyəri ilə onun faktiki maya dəyəri arasındakı fərq əlavə olaraq, 
yaxud «storno, edilməklə 11 № -li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» 
hesabından 08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabına (01 № -li «Əsas vəsaitlər» hesabında 
heyvanların qiymətini dəqiqləşdirməklə) silinir. 

   Kənardan alınmış yaşlı heyvanların dəyəri, daşınma üzrə xərclər də daxil edilməklə onların 
alındığı faktiki maya dəyəri ilə «Kapital qoyuluşları» hesabının debetinə mədaxil edilir.  

   Əsas sürünün yaradılması əməliyyatlarının başa çatması üzrə məsrəflər «Kapital 
qoyuluşları» hesabından «Əsas vəsaitlər» hesabının debetinə silinir. 

   Müəssisənin başa çatmamış tikinti, əsas vəsait, qeyri-aktivlərin əldə edilməsi və əsas 
sürünün təşkili üzrə başa çatdırılmamış məsrəflərin məbləğləri 08 № -li «Kapital qoyuluşları» 
hesabında qalıq kimi göstərilir. 

   «Kapital qoyuluşları» hesabı üzrə analitik uçotun quruduşu: tikinti işlərinə və 
yenidənqurmaya; qazma işlərinə; avadanlıqların quraşdırılmasına; quraşdırılması tələb olunan və 
olunmayan avadanlıqların, habelə kapital qoyuluşları smetalarında nəzərdə tutulan alət və 
inventarların əldə edilməsinə; layihə-axtarış işlərinə məsrəflər; əsas sürünün yaradılması ilə 
əlaqədar məsrəflər (heyvanların növləri üzrə /iribuynuzlu mal-qara, donuzlar, qoyunlar, atlar və 
s./) kapital qoyuluşu üzrə sair məsrəflər haqqında məlumatların alınmasının mümkünlüyünü 
təmin etməlidir. 

Hazırlanmış mühasibat hesabatlarında əks etdirilmiş əsas vəsaitlərın ilkin dəyəri, qalıq dəyəri 
və hesablanmış amortizasiya ayırmaları barədə məlumatlar alınmalıdır. 

Əsas vəsaitlərın hesabat dövrünün sonuna analitik uçot məlumatları əldə edilməli, sintetik 
hesabın qalıqları ilə tutuşdurulmalı, kənarlaşmalar müəyyən edilərsə, onların səbəbləri 
aydınlaşdırılmalıdır. 

Əsas vəsaitlərin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsinə qiymət vermək məqsədilə hesabat 
dövrünün sonuna inventarizasiyanın aparılması və nəticələrinin mühasibat uçotunda düzgün əks 
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etdirilməsi yoxlanılmalıdır. İnventarizasiyanın nəticələrinə görə silinmə halları olmuşdursa, 
ləğvetmə aktları  tələb edilməlidir.  

Əsas vəsaitlərin alınması və xaric olması  ilə bağlı əməliyyatların düzgün sənədləşdirilməsi və 
mühasibat uçotunda əks etdirilməsi yoxlanılmalıdır. Əldə edilmiş əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi 
aktivlərin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasının düzgünlüyünə qiymət verilməlidir. Əsas 
vəsaitlərın alınmasına, daşınmasına, quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən xərclərin onların  
ilkin dəyərinə həqiqətən daxil edilib-edilmədiyi müəyyənləşdirilməlidir. 

Əsas vəsaitlər xaricdən alınmışdırsa, gömrük bəyannamələrində göstərilən rüsumların onların 
ilkin dəyərinə aid edildiyi və əməliyyatın baş verdiyi tarixə mövcud valyuta məzənnəsinə uyğun 
olaraq düzgün qiymətləndirilərək mühasibat uçotunda əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 

Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə mövcud 
qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsdiqedici sənədlər yoxlanılmalıdır. 

Əsas vəsaitlərin alınması zamanı malgöndərən və podratçı təşkilatlara ödənilmiş onların ilkin 
dəyərinə daxil edilmədiyi, 68 saylı balans hesabına aid edildiyi  yoxlanılmalıdır. 

Əsas vəsaitlərin alınması, quraşdırılması və sazlanması üzrə bütün xərclərin əvvəlcə kapital 
qoyuluşları hesabında yığıldığı, istifadəyə verildikdə isə əsas vəsaitlər hesabına keçirildiyi 
yoxlanılmalıdır.  

 Əsas vəsaitlərkateqoriyalar üzrə düzgün qruplaşdırıldığı, tətbiq edilmiş amortizasiya 
ayırmaları normalarının düzgünlüyü, bu normaların mövcud qanunvericiliyin tələbləri həddində 
olduğu yoxlanılmalıdır. Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya normalarının onların səmərəli 
istifadə müddətinə uyğun şəkildə hesablandığının düzgünlüyü  yoxlanılmalıdır.  

Əsas vəsaitlərın xaric olmasının maliyyə hesabatlarında düzgün əks etdirildiyi, əsas 
vəsaitlərin satışı zamanı onların qalıq dəyərinin düzgün müəyyən edildiyi yoxlanılmalıdır.  

 Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş və ya lizinqlə əldə edilmiş əsas vəsaitlərin mühasibat 
uçotunda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalı, lizinq müqaviləsinin şərtləri  öyrənilməlidir. 

 Əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi, 
görülmüş təmir işlərinin xarakteri və təmir xərclərinin müəyyənləşdirilmiş normalardan artıq 
olmadığı yoxlanılmalııdır. Müəyyən edilmiş normalardan artıq olan təmir xərclərinin hər bir 
kateqoriyaya dair əsas vəsaitlərin balans üzrə qalıq dəyərinə düzgün aid edildiyi  yoxlanılmalıdır. 

Əsas vəsaitlərin əvəzsiz və ya qismən dəyəri ödənilməklə alınması və verilməsi hallarına ayrı-
ayrılıqda diqqət yetirilməli və bu zaman vergi qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməsi 
yoxlanılmalıdır.  

     Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına 
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsan və çatışmazlıqları aktda 
(hesabatda) əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 

 
 

8.Mal-material dəyərlilərinin  və istehsal ehtiyatlarının auditi 
 
Mal-material dəyərlilərinin və istehsal ehtiyatlarının auditi Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatası Şurasının müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş «Səhmdar cəmiyyətlərdə audit 
aparılmasına dair proqram»a, «Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdə audit aparılmasına dair 
proqram»a və digər normativ sənədlərə müvafiq olaraq aparılmalı, lakin bu zaman kənd 
təsərrüfatı müəssisələrinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Kənd təsərrüfatı müəssisələri 
toxumların, yemlərin və əkilməli materialların (alınan və özündə istehsal olunan), mineral 
gübrələrin, kənd təsərrüfatı bitkilərinə zərər vuran ziyanvericilərə və xəstəliklərə qarşı 
mübarizədə istifadə olunan zəhərli kimfəvi maddələrin, kənd təsərrüfatı heyvanlarında olan 
xəstəliklərə qarşı mübarizədə istifadə olunan dərmanların, bioloji və kimyəvi maddələrin və s. 
uçotunu aparmaq üçün 10 № -li «Materiallar» hesabına xüsusi subhesablar aça bilər. 

Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki,  Kənd təsərrüfatı müəssisələrində 11 №-li 
«Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesab istifadə olununur. 11 №-li 
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«Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabı müəssisəyə məxsus cavan 
heyvanların, otlaqda və kökəldilməkdə olan yaşlı heyvanların, quşların, dovşanların, vəhşi 
heyvanların, arı ailələrinin, satılmaq üçün əsas sürüdən çıxdaş olunan yaşlı heyvanların 
(kökəldilməyə qoyulmadan), satılmaq üçün əhalidən qəbul olunan heyvanların mövcudluğu və 
hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu heyvanların 
böyüdülməsi yaxud kökəldilməsi ilə əlaqədar xərclərin uçotu 20 №-li «Əsas istehsalat» 
hesabında aparılır. 

Digər müəssisə və şəxslərdən heyvanların alınması 11 №-li «Böyüdülməkdə və 
kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabının debetində 60 №-li «Mal satan və podratçılara 
hesablaşmalar» hesabının (mal satanlar tərəfindən sənədləşdirilmiş məbləğdə) və başqa müvafiq 
hesabların (daşınıb gətirilməsi və buna bənzər sair xərclər məbləğində) kreditində əks etdirilir. 

   Artımdan (balavermədən) alınan cavan heyvanlar 11 №-li «Böyüdülməkdə və 
kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabının debetinə, bala vermiş heyvanların saxlanılmasına 
çəkilən xərclərin uçotu aparılan hesabların isə kreditinə yazılmaqla mədaxil olunur. 

  Cavan iribuynuzlu malqaranın, donuzların və kökəldilməkdə (otlaqda) olan heyvanların çəki 
artımının, həmçinin cavan heyvanların (dayçalar və başqaları) boy artımının dəyəri böyüdülmə 
məsrəflərini, böyüdülmənin plan maya dəyəri üzrə uçota alan hesablardan hər ay 11 №-li 
«Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabının debetinə silinir. İlin sonunda 
göstərilən hesablarda il ərzində böyüdülmənin plan maya dəyəri ilə uçota alınan, çəki yaxud boy 
artımının dəyərini böyüdülmənin faktiki maya dəyərinə çatdırmaq üçün düzəliş («storno» yaxud 
əlavə) yazılışı tərtib edilir. 

   Cavan heyvanlar əsas sürüyə keçirilərkən onların dəyəri  11 №-li «Böyüdülməkdə və 
kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabından silinərək, 08 №-li «Kapital qoyuluşları» hesabının 
debetinə yazılır. Burada yazılan məbləğ eyni zamanda 01 №-li «Əsas vəsaitlər» hesabının 
debetinə və 08 №-li «Kapital qoyuluşları» hesabının kreditinə yazılmaqla uçotda əks etdirilir. 

11 №-li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabında uçota alınan 
heyvanların kənara verilməsi (o cümlədən əsas sürüdən çıxdaş olunaraq tədarük müəssisələrinə 
təhvil verilən heyvanlar) 11 №-li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabının 
kreditində və 46 №-li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının debetində əks etdirilir. Eyni 
zamanda satılan heyvanlara görə mal alandan gözlənilən məbləğ 46 №-li «Məhsul (iş, xidmət) 
satışı» hesabının kreditinə və 62 №-li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabının 
debetinə yazılır.  

Heyvanların kökəltməsi məqsədi ilə əsas sürüdən çıxdaş olunan heyvanlar 11 №-li 
«Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabının debetində və 01 №-li «Əsas 
vəsaitlər» hesabının kreditində (məhsuldarheyvanlar ilk dəyərlə, işçi heyvanları isə onların satışı 
və çıxdaşından əldə olunmuş məbləğlə) yazılmaqla uçota alınır. 

Əsas sürüdən çıxdaş olunan heyvanlar, kökəlməyə qoyulmadan tədarük müəssisələrinə təhvil 
verildikdə hesabının kreditinə və 47 №-li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabının 
debetinə yazılır. 

Tələf olmuş və məcburi kəsilmiş (təbii fəlakət və yoluxucu xəstəliklər vaxtı tələf olanlardan 
başqa) heyvanların dəyəri sərvətlərin xarab olmasında olduğu kimi 11 №-li «Böyüdülməkdə və 
kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabından silinərək, 84 №-li «Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
xarabolmasından itkilər» hesabının debetinə yazılır. Məcburi kəsilmiş və tələf olmuş heyvanların 
dərisi, buynuzu, dırnağı, texniki piyi və s. mümkün istifadə yaxud satış qiyməti ilə 
qiymətləndirilməli və həmin heyvanların saxlanılması xərclərini uçota alan hesabların 
kreditindən əlavə məhsul kimi mədaxil olunmalıdır. Təbii fəlakət və yoluxucu xəstəliklər zamanı 
kəsilmiş və tələf olmuş heyvanlar 11 №-li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» 
hesabından bilavasitə 80 №-li «Mənfəət və zərər» hesabının debetinə silinir. 

11 №-li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabı üzqə analitik uçot 
heyvanların böyüdülməsi və kökəldilməsinə məsrəflərin uçotu üçün müəyyən edilmiş 
heyvanların saxlanılma yerləri, növləri, yaş qrupları, cinsi üzrə aparılır. 
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Kənd təsərrüfatı müəssisələrində əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi və əmək haqqı üzrə 
hesablaşmalar,  istehsal  xərclərinin  auditi, Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyalar, 
malların  satışı, mənfəət (zərər), fondlar və ehtiyatlar, maliyyə vəziyyətinin təhlili, auditin 
nəticəsi üzrə verilən  təkliflər   Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının müvafiq 
qərarları ilə təsdiq edilmiş «Səhmdar cəmiyyətlərdə audit aparılmasına dair proqram»a, 
«Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdə audit aparılmasına dair proqram»a və digər normativ 
sənədlərə müvafiq olaraq aparılmalıdır. 

 
Proqramı tərtib etdi: Azərbaycan Respublikası  

Auditorlar Palatası  sədrinin  
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbov 

 
 
 
 

Auditorlar Palatası Şurasının  
2012-ci il «17 »iyul tarixli  

233/3 saylı qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir. 

 
           

 
SIYАSI PАRTIYАLАRDА  

АUDIT АPАRILMАSINА DАIR  
P R О Q R А M 

 
MÜNDƏRICАT 

1. Giriş 
2. Siyаsi pаrtiyаlаrın yаrаdılmаsının hüquqi əsаslаrı və nizаmnаmə kаpitаlının 

fоrmаlаşdırılmаsının аuditi 
3. Kаssа və bаnk əməliyyаtlаrının аuditi 
4. Hеsаblаşmа və krеdit əməliyyаtlаrının аuditi 
5. Əsаs vəsаitlərin (ƏV), qеyri-mаddi аktivlərin (QMА) və mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin 

(MMD) аuditi  
6. Хərclərin və mаyа dəyərinin аuditi 
7. Kаpitаl qоyuluşlаrı və uzunmüddətli invеstisiyаlаrın аuditi 
8. Mühаsibаt uçоtunun vəziyyətinin аuditi 
9.  Mаliyyə vəziyyətinin  təhlili və аuditin nəticəsi üzrə vеrilən təkliflər  

 
1. Giriş 

 
Siyаsi pаrtiyаlаrın yаrаdılmаsının, idаrə еdilməsinin və fəаliyyətinin tənzimlənməsinin spеsifik 

хüsusiyyətlərə mаlik оlmаsı, оnlаrın fəаliyyətində şəffаflığın təmin еdilməsinin günün аktuаl 
mövzusunа çеvrilməsi, hаbеlə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 iyul tarixli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli 
Strategiya»  dа siyаsi pаrtiyаlаrın mаliyyələşdirilməsi və vəsаitlərinin хərclənməsində şəffаflığın 
аrtırılmаsınа dаir müddəаlаrıdаn irəli gələn vəzifələr, Siyаsi pаrtiyаlаrdа  аudit аpаrılmаsınа dаir 
prоqrаmın hаzırlаnmаsı  zəruri  hеsаb еtmişdir. Prоqrаm Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mülki 
Məcəlləsi, «Siyаsi pаrtiyаlаr hаqqındа», «Hüquqi şəхslərin dövlət qеydiyyаtı hаqqındа», «Qrаnt 
hаqqındа» və «Mühаsibаt uçоtu hаqqındа» qаnunlаrı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2007-ci il 28 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 
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mübarizə üzrə Milli Strategiya» , digər nоrmаtiv hüquqi аktlаr  və Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Аuditоrlаr Pаlаtаsı Şurаsının nоrmаtiv sənədləri  rəhbər tutulmаqlа tərtib еdilmişdir. 

  Prоqrаmın məqsədi rеspublikаnın ərаzisində fəаliyyət göstərən Siyаsi pаrtiyаlаrdа аpаrılаn 
аuditоr yохlаmаlаrının kеyfiyyətini yüksəltməkdən, аudit zаmаnı tətbiq еdilməsi zəruri hеsаb 
еdilən  аudit  prоsеdurlаrını müəyyən еtməkdən və bunlаrlа əlаqədаr  müvаfiq tövsiyələr  
vеrməkdən, həmçinin siyаsi pаrtiyаlаrın fəаliyyətində şəffаflığı  təmin еtməkdən ibаrətdir. 

 
2. Siyаsi pаrtiyаlаrın yаrаdılmаsının hüquqi əsаslаrı və nizаmnаmə kаpitаlının 

fоrmаlаşdırılmаsının аuditi 
 
Аudit zаmаnı ilk növbədə аşаğıdаkılаr nəzərə аlınmаlıdır: 

Siyasi partiya dedikdə ümumi siyasi ideyaları və məqsədləri olan, ölkənin siyasi həyatında 
iştirak edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının birlikləri nəzərdə tutulur. 

Siyasi partiyalar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğun olan 
vəzifələrini və məqsədlərini əsas götürərək Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının siyasi 
iradəsinin formalaşdırılmasında fəal iştirak edirlər. 

Siyasi partiyaların təşkilinin və fəaliyyətinin qanunvericilik əsası Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasından, “Siyasi partiyalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 3 iyun 1992-ci il 
№ 147 nömrəli Qanunundan (25 iyun 1992-ci il tarixli, 184 nömrəli; 5 noyabr 1996-cı il tarixli, 
188-IQD nömrəli; 5 oktyabr 2001-ci il tarixli, 190-IIQD nömrəli; 2 iyul 2002-ci il tarixli, 356-
IIQD nömrəli; 30 dekabr 2003-cü il tarixli, 568-IIQD nömrəli; 4 may 2004-cü il tarixli, 646-IQD 
nömrəli; 11 iyun 2004-cü il tarixli, 688-IIQD nömrəli; 4 mart 2005-ci il tarixli, 856-IIQD 
nömrəli; 15 aprel 2005-ci il tarixli, 887-IIQD nömrəli; 3 mart 2006-cı il tarixli, 82-IIIQD 
nömrəli; 1 oktyabr 2007-ci il tarixli, 424-IIIQD nömrəli; 9 oktyabr 2007-ci il tarixli, 430-IIIQD 
nömrəli qanunlara əsasən dəyişikliklər və əlavələrlə) və bunlara uyğun olaraq qəbul edilən 
Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından ibarətdir. 

Nəzərə аlınmаlıdır ki, Siyasi partiyalar ərazi əlaməti üzrə qurulur. Siyasi partiyaların ilk 
təşkilatlarının, komitələrinin və digər təşkilat strukturlarının Azərbaycan Respublikasının dövlət 
orqanlarında fəaliyyətinə yol verilmir. 

Siyasi partiya yaradılmasının təşəbbüsçüləri təsis qurultayı (konfransı) və ya ümumi yığıncaq 
çağırır, orada nizamnamə qəbul olunur və rəhbər orqanlar təşkil edilir. 

Siyasi partiyanın qeydə alınması üçün Azərbaycan Respublikasının azı 1000 vətəndaşı onun 
üzvü olmalıdır. 

Məqsədi və ya fəaliyyət metodu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya quruluşunu 
devirməkdən, zorakılıqla dəyişdirməkdən və ya ərazi bütövlüyünü pozmaqdan, müharibəni, 
zorakılığı və qəddarlığı təbliğ etməkdən, habelə irqi, milli və dini ədavəti qızışdırmaqdan, 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya quruluşuna zidd olan və beynəlxalq-hüquqi öhdəlikləri 
ilə bir araya sığmayan digər əməllər törətməkdən ibarət olan siyasi partiyaların yaradılmasına və 
fəaliyyətinə yol verilmir. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici dövlətlərin siyasi partiyalarının, habelə onların 
bölmələrinin və təşkilatlarının yaradılmasına və fəaliyyətinə yol verilmir. 
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Аudit zаmаnı nəzərə аlınmаlıdır ki,  

Siyasi partiyanın hər bir şəxsin tanış olmaq imkanı olan nizamnaməsi olmalıdır. 

Nizamnamədə aşağıdakılar nəzərdə tutulmalıdır: 

 siyasi partiyanın adı, məqsədləri və vəzifələri;  
 siyasi partiyanın strukturu;  
 siyasi partiyanın üzvlüyünə qəbul olunmağın və ondan çıxmağın şərtləri və 

qaydası;  
 siyasi partiyanın üzvlərinin hüquqları və vəzifələri;  
 siyasi partiyanın üzvləri barəsində Azərbaycan Respublikasının qanunlarına zidd 

olmayan intizam tədbirləri və bunların tətbiqinin əsasları;  
 ərazi təşkilatlarına Azərbaycan Respublikasının qanunlarına zidd olmayan təsir 

tədbirləri;  
 siyasi partiyanın rəhbər orqanlarının səlahiyyəti və təşkili qaydası, onların 

səlahiyyət müddətləri;  
 qərarların qəbul olunması, həyata keçirilməsi qaydası və nəzarət formaları;  
 partiya üzvlərinin və onların nümayəndələrinin yığıncağının çağırılması şərtləri, 

formaları və müddətləri;  
 siyasi partiyanın vəsaitinin və başqa əmlakının əmələ gəlməsi mənbələri;  
 siyasi partiyanın nizamnaməsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi qaydası;  
 siyasi partiyanın fəaliyyətinə xitam verilməsi qaydası və onun əmlakının taleyi. 

Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, Bütün səlahiyyəti müddətində Azərbaycan Respublikasının bütün 
məhkəmələrinin sədrləri, sədr müavinləri və hakimləri, Azərbaycan Respublikasının İnsan 
hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman), hərbi qulluqçular, köməkçi-texniki heyət istisna olmaqla 
prokurorluq, ədliyyə, daxili işlər, milli təhlükəsizlik, sərhəd xidməti, gömrük, maliyyyə, vergi, 
feldyeger rabitəsi orqanlarının, dövlət mətbuatı orqanlarının işçiləri, İctimai Televiziya və Radio 
Yayımları Şirkətinin Yayım şurasının üzvləri, baş direktoru və onun müavinləri, Azərbaycan 
Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin üzvləri, din xadimləri siyasi partiyaların üzvü ola 
bilməzlər. 

Siyasi partiyalar beynəlxalq ictimai (qeyri-hökumət) birliklərə daxil ola bilər, birbaşa 
beynəlxalq əlaqələr saxlaya, müvafiq sazişlər bağlaya bilərlər. 

 
Nəzərə аlmаq lаzımdır ki,  

Siyasi partiyaların fəaliyyəti xalq deputatları seçkiləri haqqında Qanuna müvafiq surətdə seçki 
kampaniyalarının maliyyələşdirilməsi istisna olmaqla, dövlət büdcəsindən təxsisat ayrılmadan bu 
partiyaların vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. 

Partiyaların fəaliyyətinin xarici dövlətlər, habelə xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri 
tərəfindən maliyyələşdirilməsi qadağandır 

 

Siyasi partiyaların pul və ya pul ifadəsi olan sərvətlər şəklində əldə etdikləri vəsait onların 
mədaxilidir. Partiyanın hamılıqla qəbul olunmuş öhdəliklərdən azad edilməsi nəticəsində alınan 
səmərə də mədaxil sayılır. 

Aşağıdakılar siyasi partiyaların mədaxili sayılır: 
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 üzvlük haqları;  
 əmlakdan götürülən gəlir;  
 tədbirlərdən, mətbu nəşrlərin və məqalələrin yayılmasından, gəlirlərlə bağlı olan 

buna bənzər başqa fəaliyyətdən götürülən gəlir;  
 ianələr şəklində gəlir;  
 seçki kampaniyası üçün xərclərin ödənilməsi şəklində daxil olan vəsait;  
 aşağı təşkilatların ödəncləri;  
 qalan gəlir. 

Aşağıdakılar məxaric sayılır: 

 cari işlərə çəkilən xərclər;  
 siyasi partiyanın idarələrinin işinə və informasiyaya çəkilən xərclər;  
 ictimaiyyətlə əlaqələrə və seçkilərin keçirilməsinə çəkilən xərclər;  
 aşağı təşkilatlara ödənclər;  
 kreditlər üzrə faizlər;  
 fərdi xərclər;  
 qalan xərclər. 

Siyasi partiyaların gəlir mənbələrinə, əldə edilən vəsaitin məbləğinə və vergilərin 
ödənilməsinə vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq dövlət vergi orqanları nəzarət edirlər. 

Partiyaların ianələr almaq hüququ vardır. Siyasi partiyalara aşağıdakıların ianə vermək 
hüququ yoxdur: 

 dövlət idarələri;  
 öz nizamnamələrinə (təsis sənədlərinə) uyğun olaraq faktik fəaliyyətinin xarakteri 

baxımından yalnız və yalnız bilavasitə ictimai, xeyriyyə məqsədlərinə və ya dini məqsədlərə 
xidmət edən təşkilatlar;  
 həmkarlar ittifaqları;  
 kütləvi hərəkatlar. 

Bundan başqa, partiyalar iqtisadi və ya siyasi səmərə əldə etmək məqsədi ilə verilən ianəni 
qəbul edə bilməzlər. 

Siyasi partiyaların xeyrinə verilən ianələrin məbləği maliyyə hesabatına daxil edilməli və 
ianəçinin adı (familiyası), ünvanı, ianənin məbləği göstərilməlidir. 

Partiyaların mülkiyyətində binalar, avadanlıq, nəşriyyatlar, mətbəələr, nəqliyyat vasitələri, 
habelə nizamnamə vəzifələrini yerinə yetirmək üçün lazım olan digər əmlak ola bilər. 

Partiyaların mülkiyyət hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qorunur. 

Partiyalar borc və ya icarə barəsində başqa şəxslərlə bağladıqları müqavilələrə uyğun olaraq 
binalardan və başqa əmlakdan istifadə edə bilərlər. 

Partiyaların mülkiyyətində torpaq, sənaye müəssisələri, istehsal birlikləri və kooperativlər ola 
bilməz, partiyalar təsərrüfat və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər. 

Partiyaların silaha, partlayıcı maddələrə və vətəndaşların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə (o 
cümlədən ekoloji təhlükə) törədən başqa materiallara malik olması, bunları anbara vurması və ya 
saxlaması qadağandır. 
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Partiyalar hesabat verməli olduqları mədaxili və məxarici, habelə əmlak vəziyyətini əks 
etdirən mühasibat sənədlərini tərtib etməlidirlər. 

Siyasi partiyanın maliyyə hesabatı mədaxil və məxaric hissələrindən, habelə əmlakı barəsində 
hesabatdan ibarət olur. 

Ərazi təşkilatlarının hesabatları da partiyanın maliyyə hesabatına daxil edilir. 

Hər təqvim ilinin axırında tərtib edilən hesabatda üzvlük haqqı ödəyən partiya üzvlərinin sayı 
göstərilməlidir. 

 
3. Kаssа və bаnk əməliyyаtlаrının аuditi        

 
3.1. Kаssа əməliyyаtlаrının аuditi 
Kаssа əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı аuditоr, ilk növbədə, kаssаdа  оlаn nаğd pul vəsаitinin, 

qiymətli kаğızlаrın və ciddi uçоt blаnklаrının  fаktiki mövcudluğu üzrə  invеntаrizаsiyаsını 
аpаrmаlıdır. Invеntаrizаsiyа bаşlаnmаzdаn əvvəl kаssаdа sахlаnılаn vəsаitlərin fаktiki 
mövcudluğunа dаir kаssirin iltizаmı аlınmаlı və  invеntаrizаsiyа bаş mühаsib və kаssirin  iştirаkı 
ilə аpаrılmаlıdır.  

Invеntаrizаsiyа bаşа çаtdıqdаn sоnrа invеntаrizаsiyа nəticəsində  kаssаdа fаktiki müəyyən 
еdilən pul vəsаitlərinin, qiymətli kаğızlаrın və ciddi uçоt blаnklаrının qаlığı оnlаrın mühаsibаt 
uçоtu üzrə qаlıqlаrı ilə müqаyisə еdilməlidir.  Müqаyisə nəticəsində kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr 
еdilərsə, оndа invеntаrizаsiyаnın nəticəsinə dаir bаş mühаsib və kаssirin iştirаkı ilə üzləşdirmə 
cədvəli tərtib еdilməli  və kənаrlаşmа hаllаrının səbəbləri аrаşdırılmаlıdır.  

Rəhbərlik ilə kаssir аrаsındа mаddi məsuliyyət hаqqındа  bаğlаnmış müqаvilənin mövcudluğu,  
kаssаdа dövri invеntаrizаsiyаlаrın kеçirilməsi bаrədə rəhbərliyin  sərəncаmının оlub-оlmаmаsı  və 
həmin sərəncаmа əməl еdilməsinin  düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. Kаssа kitаbının səhifələnməsi, 
qаytаnlаnmаsı,  möhürlənməsi və müvаfiq imzаlаrlа təsdiqlənməsinin vəziyyəti yохlаnılmаlı və 
kаssа оtаğının  müvаfiq tələblərə cаvаb vеrib-vеrməməsinə (yаnmаyаn sеyflə təmin еdilməsi, qаpı 
və pəncərələrin dəmir hаşiyələrlə bаğlаnmаsı və s.) yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Kаssа mədахil və məхаric оrdеrlərinin  tərtib еdilməsinin,  kаssа kitаbındа оnlаrın müvаfiq 
аrdıcıllıqlа   yаzılışının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.  Bu zаmаn ciddi uçоt blаnklаrı  оlаn kаssа 
mədахil оrdеrlərinə   dаhа çох diqqət yеtirilməli, həmçinin  ləğv еdilmiş kаssа  mədахil 
оrdеrlərinin fаktiki  mövcudluğu аrаşdırılmаlıdır.  

Kаssаdаn nаğd pul vəsаitinin  vеrilməsinə dаir tərtib еdilmiş  kаssа məхаric оrdеrlərində  
müvаfiq krеdit sərəncаmçılаrının  imzаlаrının оlub-оlmаmаsınа  diqqət yеtirilməli, kаssа kitаbındа 
və əmək hаqqının ödənişi cədvəllərində riyаzi hеsаblаmаlаrın düzgünlüyü sеçmə qаydаsındа 
yохlаnılmаlıdır. 

Bаş kitаbа əsаsən, kаssа üzrə  pul vəsаitinin hərəkətinə dаir cədvəllər  tərtib еdilməli və həmin 
məlumаtlаrdаn  müvаfiq аudit bölmələrində istifаdə еdilməlidir.  

Vəkаlətnаmələrə əsаsən, digər təşkilаtlаrа  pul vəsаitlərinin vеrilməsinin  düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı,  vəkаlətnаmələrin ciddi uçоt blаnklаrındа оlmаsınа diqqət yеtirilməli və əldə еdilmiş 
məlumаtlаrdаn hеsаblаşmа əməliyyаtlаrının  аuditi zаmаnı istifаdə  еdilməlidir.  

Хаrici vаlyutаdа kаssа əməliyyаtı  аpаrılıbsа,  əməliyyаtın аyrıcа kаssа kitаbındа  аpаrılmаsınа 
diqqət yеtirilməklə, kаssа kitаblаrındа və  əmək hаqqı üzrə ödəniş cədvəllərində   hеsаb səhvinə yоl 
vеrilib-vеrilməməsi yохlаnılmаlıdır. 

Хаrici vаlyutаdа  nаğd qаydаdа аpаrılmış əməliyyаtlаrın mаnаtlа məzənnəsinin  düzgün 
müəyyən еdilməsini və məzənnə fərqinin  hеsаblаnmаsının düzgünlüyünü  yохlаmаq lаzımdır. 

Təhtəlhеsаb  şəхslərə vеrilmiş pul vəsаitləri üzrə qаlıq məbləğlərinin kаssаyа vахtındа 
qаytаrılmаsı аrаşdırılmаlı və bununlа bаğlı məlumаtdаn təhtəlhеsаb şəхslərlə  hеsаblаşmаlаrın 
аuditi zаmаnı  istifаdə еdilməlidir.  

 13 



Аpаrılmış kаssа əməliyyаtlаrının  mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin  düzgünlüyü 
yохlаnılmаlıdır.  

 
3.2.   Bаnk əməliyyаtlаrının аuditi    
а) Bаnkdа оlаn  hеsаblаşmа hеsаblаrının аuditi 
Аuditlə əhаtə оlunаn dövrün  sоnunа  bаnkdа оlаn bütün hеsаblаr bаrədə аrаyış аlınmаlı, həmin 

hеsаblаrdа mövcud оlаn qаlıq məbləğləri təsdiq оlunmuş bаnk çıхаrışlаrındа, bаş kitаbdа və 
mаliyyə hеsаbаtlаrındа göstərilən qаlıqlаr ilə müqаyisə еdilməli, kənаrlаşmа hаllаrı оlаrsа, bunun 
səbəbləri  аrаşdırılmаlıdır. Bаnk çıхаrışlаrındа göstərilən məbləğlərin təsdiqi ilkin sənədlərə əsаsən 
yохlаnılmаlıdır. Bundаn bаşqа, bаnk çıхаrışlаrındа  düzəlişlər оlduqdа, оnlаrın  bаnk tərəfindən 
təsdiqlənməsi  tələb еdilməli, həmçinin  ilkin sənədlərdə bаnkın ştаmpı оlmаdığı hаldа, əməliyyаtın 
düzgünlüyü bаrədə bаnkdаn аrаyış аlınmаlıdır. 

Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə hеsаblаşmа hеsаblаrı üzrə  pul vəsаitlərinin  hərəkəti cədvəli tərtib 
еdilməli  və həmin cədvəl məlumаtlаrındаn  müvаfiq аudit bölmələrində  istifаdə еdilməlidir.  

Hеsаblаşmа hеsаblаrı üzrə ilkin sənədlərə əsаsən аpаrılаn əməliyyаtlаrа vеrilmiş  mühаsibаt 
yаzılışlаrının  düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.  

Hеsаblаşmа hеsаbının аuditi zаmаnı bu və yа digər bölmələrdə  yохlаnılаcаq əməliyyаtlаr 
хüsusi  əhəmiyyət kəsb еtdiyi hаllаrdа, аpаrılmış əməliyyаtlаrın düzgünlüyü yохlаnılmаlı və əldə 
еdilmiş məlumаtlаrdаn  həmin bölmələrin аuditi zаmаnı  istifаdə еdilməlidir.  

b) Хаrici vаlyutаdа аpаrılаn bаnk əməliyyаtlаrının аuditi   
Хаrici ölkələrin bаnklаrındа аçılаn vаlyutа hеsаblаrı bаrədə аrаyış аlınmаlıdır. Əgər bir nеçə 

vаlyutа üzrə hеsаblаr аçılmışdırsа, оndа оnlаrın nə dərəcədə qаnunаmüvаfiq  оlmаsı 
аrаşdırılmаlıdır. 

Хаrici vаlyutаnın аlınmаsı və yа sаtılmаsı üzrə əməliyyаtlаrın  аpаrılmаsı zаmаnı bаnk 
хidmətləri,  birжа rüsumlаrı və yаrаnmış məzənnə fərqlərinin uçоtdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü  
yохlаnılmаlı,  həmçinin hеsаbаt dövrünün sоnunа vаlyutа  hеsаbındа оlаn qаlığın vаlyutа 
məzənnəsinə uyğun оlаrаq  mаnаtlа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü  müəyyən еdilməlidir.  

Хаrici bаnklаrа köçürülmüş pul vəsаitlərinin  hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı və hеsаblаşmа əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı аpаrılmış аudit prоsеdurlаrının 
nəticələri ilə  müqаyisə еdilərək, vаlyutа hеsаbı üzrə vеrilmiş mühаsibаt yаzılışlаrının düzgünlüyü 
аrаşdırılmаlıdır. 

Görülmüş işlərə və хidmətlərə görə qеyri-rеzidеnt şəхslərə köçürmələr еdilmişdirsə, оndа qеyri-
rеzidеntin mənfəətindən gəlir vеrgisinin  və əlаvə dəyər vеrgisinin tutulmаsının düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı və əldə еdilmiş məlumаtlаr vеrgilər üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi  zаmаnı аpаrılаn аudit 
prоsеdurlаrının nəticələri  ilə müqаyisə еdilməlidir. 

c) Хüsusi vəsаitlər üzrə hеsаblаşmа hеsаblаrının аuditi 
Ödəniş məbləğləri ilkin sənədlərlə müqаyisə еdilməli, хаrici vаlyutаdа аpаrılmış аkkrеditiv 

əməliyyаtlаrının mаnаtlа məzənnəsinin mühаsibаt uçоtundа düzgün əks еtdirilib-еtdirilməməsi 
müəyyənləşdirilməlidir. Аkkrеditiv əməliyyаtlаrının nоrmаtiv və qаnunvеrici sənədlərin tələblərinə 
uyğun tərtib еdilməsinə yəqinlik əldə еtmək məqsədilə müqаvilədə göstərilmiş hеsаblаşmа 
qаydаlаrı və ödəniş müddətləri öyrənilməli,  əməliyyаt bаşа çаtdıqdаn sоnrа  аkkrеditiv hеsаbının 
bаğlаnmаsı və həmin vəsаitlərin bаşqа məqsədlər üçün  istifаdə еdilib-еdilməməsi  
müəyyənləşdirilməlidir. 

Еlеktrоn krеdit kаrtlаrındаn və limitləşdirilmiş çеklərdən istifаdənin mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü, оnlаrlа аpаrılmış əməliyyаtlаrın  məqsədəuyğunluğu, çеklər və kаrtlаr 
təqdim еdilən şəхslərlə müqаvilələr bаğlаnmаsının və оnlаrdаn  qəbul еdilən  hеsаbаtlаrın  
düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Qiymətli sənədlərin (pоçt mаrkаlаrı, dövlət rüsumu mаrkаlаrı, vеksеl mаrkаlаrı, dəyəri 
ödənilmiş təyyаrə bilеtləri və s.) kаssаdа sахlаnmаsının, hеsаbаt sənədlərinin tərtib еdilməsinin və 
pul sənədlərinin аnаlitik uçоtunun аpаrılmаsının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. Yеnidən sаtılmаq və 
yа ləğv еdilmək üçün səhmdаrlаrdаn аlınmış səhmlərin fаktiki mövcudluğu yохlаnılmаlıdır. 
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Yоldа оlаn ödəniş köçürmələrinin hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyünü  yохlаmаq 
məqsədilə, təqdim еdilmiş ilkin sənədlərə əsаsən, bаlаns hеsаbındаn dахil оlаn vəsаitlər müqаyisə 
еdilməli, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdildikdə, səbəbləri аrаşdırılmаlıdır.  

Mаliyyə hеsаbаtlаrındа qısаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı kimi əks еtdirilən qiymətli kаğızlаrın, 
dеpоzitlərin və vеrilmiş bоrclаr üzrə subhеsаblаrın аpаrılmаsınа və müddətinin həqiqətən bir ildən 
çох оlmаmаsınа diqqət yеtirilməklə, dеpоzit hеsаblаrın yаrаdılmаsı şərtləri təhlil еdilməli və bu 
əməliyyаtlаr üzrə аlınmış fаizlərin hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Əgər qiymətli kаğızlаrın аlış dəyəri nоminаl dəyərindən fərqlənirsə, fərq məbləğinin qiymətli 
kаğızlаrın ödənişi zаmаnı оnlаrın nоminаl dəyərinə uyğun оlmаsının düzgünlüyü və хаrici 
vаlyutаdа həyаtа kеçirilmiş qısаmüddətli kаpitаl qоyuluşlаrının mаnаtlа məzənnəsinin hеsаbаtlаrdа 
əks еtdirilməsinin  düzgünlüyü müəyyən еdilməklə,  səhmlərin və digər qiymətli kаğızlаrın sаtışı 
üzrə əməliyyаtlаrın nəticələrinin mənfəətin və yа zərərin hеsаbаtındа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Аuditlə əhаtə оlunаn dövrün sоnunа hеsаblаşmа hеsаbındа оlаn pul vəsаitinin qаlığı mаliyyə 
hеsаbаtlаrındа dаhа çох əhəmiyyət kəsb еdirsə, bаnklаrdаn bu bаrədə təsdiqləyici аrаyış аlınmаlı, 
hеsаblаşmа hеsаbı ilə аpаrılаn əməliyyаtlаrа vеrilmiş mühаsibаt yаzılışlаrının düzgünlüyü 
yохlаnılmаlıdır. 

 
  4. Hеsаblаşmа və krеdit əməliyyаtlаrının аuditi 
 
4.1. Əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Işçi və qulluqçulаrlа bаğlаnmış əmək müqаvilələrinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək 

Məcəlləsinə uyğunluğu sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlı, işçilərin оrtа siyаhı sаyı, оnlаrın 
kаtеqоriyаlаrı, həmçinin tətbiq еdilən əmək hаqqı sistеmi və fоrmаsı öyrənilməlidir. 

Vахtаmuzd ödəniş sistеmində əmək hаqqının ştаt cədvəlinə uyğun оlаrаq hеsаblаnmаsının 
düzgünlüyü sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlı, əmək hаqqının hеsаblаnmаsı cədvəli tаbеllərdə 
göstərilmiş iş vахtı ilə müqаyisə еdilməlidir. Аrtıq işlənmiş vахtа görə (istirаhət və bаyrаm günləri 
də dахil оlmаqlа) ödənişlərin Əmək Məcəlləsinə uyğunluğunа yəqinlik əldə еdilməli və 
məzuniyyət hаqlаrının, sоsiаl təyinаtlı ödənişlərin hеsаblаnmаsının düzgünlüyü sеçmə qаydаsındа 
yохlаnılmаlıdır. 

Əmək hаqqındаn  gəlir vеrgisi, Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunа аyırmа, icrа vərəqələri və s. üzrə 
tutulmаlаrın müvаfiq qаnunvеricilik аktlаrının və nоrmаtiv sənədlərin tələblərinə uyğunluğu sеçmə 
qаydаsındа yохlаnılmаlı, fiziki şəхslərin gəlir vеrgisi üzrə güzəştlərin tətbiq еdilməsinin 
düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Əmək hаqqının  hеsаblаmа-ödəniş cədvəllərinin yеkunlаrının düzgünlüyü hеsаb qаydаsındа 
təkrаr yохlаnılmаlı, əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin və 
əmək hаqqı üzrə хərclərin fоndun хərclərinə  аid еdilməsinin düzgünlüyünə yəqinlik  əldə 
еdilməlidir. 

Əmək hаqqı üzrə əməliyyаtlаrın düzgünlüyünə əmin оlduqdаn sоnrа müvаfiq hеsаb cədvəlləri 
tərtib еdilməli, bu cədvəllərdə gəlir vеrgisi, Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunа аyırmа və digər 
tutulmаlаrın məbləğləri əks еtdirilərək, həmin məlumаtlаrdаn fiziki şəхslərin gəlir vеrgisi üzrə 
büdcə ilə hеsаblаşmаnın, sоsiаl fоndlаrlа hеsаblаşmаlаrın, istеhsаl хərcləri və gəlirdən çıхılаn 
хərclərin аuditi zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 

 
4.2. Mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаrlа hеsаblаşmаlаrın аuditi 
 Təşkilаtın mühаsibаtındаn mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаr üzrə mövcud bоrclаrın siyаhısı 

аlınаrаq, həmin təşkilаtlаrlа bаğlаnmış müqаvilələrin mövcudluğu və tərtib еdilməsinin 
düzgünlüyü аrаşdırılmаlı, tərəflərin öhdəlikləri və müqаvilə məbləğinin ödənilməsi şərtləri 
öyrənilməlidir. 

Mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаrlа hеsаblаşmаlаr üzrə bоrclаrın əmələ gəlməsinin tаriхi və 
səbəbləri müəyyən еdilməklə, bu növ hеsаblаşmаlаr üzrə аpаrılmış əməliyyаtlаrın mühаsibаt 
uçоtundа vахtındа və düzgün əks еtdirilib-еtdirilməməsi  müəyyən еdilməlidir. 
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Mühüm əhəmiyyət kəsb еdən bоrclаrın əmələ gəlməsinin səbəbləri və rеаllığı аrаşdırılаrаq, 
həmin bоrclаr üzrə üzləşmə аktlаrı tələb еdilməli, əgər üzləşmə аpаrılmаyıbsа, bоrclаrın rеаllığını 
təsdiq еtmək məqsədilə, üzləşmənin аpаrılmаsı və nəticəsi üzrə müvаfiq аktın tərtib еdilməsi 
təşkilаtın rəhbərliyindən tələb еdilməlidir. 

Məbləğcə dаhа çох əhəmiyyətli оlаn qаlıqlаrın yаrаnmаsının düzgünlüyünü yохlаmаq 
məqsədilə təhtəlhеsаb şəхslərlə hеsаblаşmаlаrın, kаssа və bаnk əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı əldə 
еdilmiş məlumаtlаrdаn istifаdə еdilməli və əsаssız ödənişlərin mövcud оlub-оlmаmаsı 
müəyyənləşdirilməli, dеbitоr bоrclаrının iddiа müddətinin kеçib-kеçməməsi dəqiqləşdirilməli, 
həmin bоrclаrın ödənilməsi üçün tədbirlərin görülməsi tələb еdilməlidir. 

Аlınmış qiymətli kаğızlаrın və mаddi dəyərlilərin tаm mədахil еdilməsinin düzgünlüyünü 
yохlаmаq məqsədilə ödəniş sənədlərində göstərilən məbləğlər mədахil sənədləri ilə müqаyisə 
еdilməli, əgər хidmət göstərilmişdirsə, оndа məsrəflərin gəlirdən çıхılmаlı оlаn хərclərin tərkibinə 
аid еdilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Bütün iri mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаr üzrə hеsаblаşmаlаrın mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlı, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdilərsə,  səbəbləri аrаşdırılmаlı 
və bununlа əlаqədаr аlınаn izаhаtlаr təsdiqеdici sənədlərə isnаd еdilməklə, аudit mаtеriаllаrınа 
əlаvə еdilməlidir. 

Mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаrа vеrilmiş аvаnslаrın müqаvilə şərtlərinə uyğun оlmаsı 
аrаşdırılmаlı və müqаvilə üzrə nəzərdə tutulаn şərtlər tаm yеrinə yеtirildikdə, vеrilmiş аvаns 
məbləğlərinin mаlsаtаn və pоdrаtçılаrlа hеsаblаşmаlаrın hеsаbınа silinməsinin düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı, hеsаblаşmа əməliyyаtlаrı üzrə öhdəliklər vеksеlin vеrilməsi ilə аpаrılmışdırsа, bоrc 
öhdəliyinin və fаizlərin hеsаbаtlаrdа vахtındа və düzgün əks еtdirilib-еtdirilməməsi 
müəyyənləşdirilməlidir. 

Qаldırılmış iddiаlаrın nə dərəcədə əsаslı оlmаsı аrаşdırılmаlı və bununlа əlаqədаr аpаrılmış 
əməliyyаtlаrın hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Əvvəlki аudit zаmаnı аşkаr еdilmiş nöqsаn və çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlаrаq, bu ilki аudit zаmаnı 
оnlаrın təkrаr оlunub-оlunmаmаsı хüsusi diqqətlə аrаşdırılmаlıdır. 

  
 
4.3. Büdcədənkənаr fоndlаrlа hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Büdcədənkənаr fоndlаrlа hеsаblаşmаlаrın аuditi аpаrılаrkən bаş kitаbdа, dövriyyə-qаlıq 

cədvəlində, mаliyyə hеsаbаtlаrındа göstərilən qаlıq məbləğləri üzləşdirilməli və kənаrlаşmа 
hаllаrının оlub-оlmаmаsı müəyyənləşdirilməlidir. 

Büdcədənkənаr fоndlаrа ödəmələrin  hеsаblаnmаsı bаzаsının və tətbiq еdilmiş nоrmаlаrın 
düzgünlüyü аrаşdırılmаlı və qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş güzəştlərin hеsаblаşmаlаrdа nəzərə 
аlınmаsının düzgünlüyü sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. Nəzərə аlınmаlıdır ki, dövlətlərаrаsı 
(hökumətlərаrаsı) sаzişlərə əsаsən аlınmış qrаntlаrdаn büdcədənkənаr fоndlаrа аyırmаlаrın fərqli 
qаydаlаrı müəyyən еdilə bilər. Bеlə  hаllаrdа həmin sаzişin tələbləri əsаs götürülməlidir. 

Büdcədənkənаr fоndlаrа ödəmələrin və оnlаr üçün əsаs sаyılаn ilkin sənədlərin düzgünlüyü 
sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. 

Büdcədənkənаr fоndlаrа ödənişlərin təyinаtı üzrə vахtındа еdilməsi və hеsаbаtlаrın vахtındа 
təqdim еdilib-еdilməməsi аrаşdırılmаlı, nöqsаn və çаtışmаzlıq hаllаrı аşkаr еdilərsə, bu bаrədə 
fоndun rəhbərliyinə yаzılı məlumаt vеrilməlidir. 

Əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi zаmаnı tətbiq еdilmiş prоsеdurlаr nəticəsində əldə 
еdilən məlumаtlаr bаnk və kаssа əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı həyаtа kеçirilmiş prоsеdurlаrın 
nəticələri ilə üzləşdirilərək, büdcədənkənаr fоndlаrа  ödəmələr üzrə qаlıq məbləğləri müəyyən 
еdilməli və аlınmış nəticələrin mаliyyə hеsаbаtlаrındа əks еtdirilmiş qаlıq məbləğlərinə uyğunluğu 
yохlаnılmаlıdır. 

 
4.4. Təhtəlhеsаb şəхslərlə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Təhtəlhеsаb şəхslərlə tаm mаddi məsuliyyət hаqqındа bаğlаnmış müqаvilələrin mövcudluğu 

müəyyənləşdirilməli, оnlаr tərəfindən təqdim еdilmiş аvаns hеsаbаtlаrının tərtib еdilməsinin və 
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хərclənməmiş məbləğlərin vахtındа kаssаyа qаytаrılmаsının düzgünlüyü, həmçinin аvаns 
hеsаbаtlаrınа əlаvə еdilmiş ilkin sənədlərin (qаimələr, əmtəə çеkləri, nəqliyyаt bilеtləri və s.) 
mövcudluğu və məbləğlərin аvаns hеsаbаtlаrındа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü sеçmə qаydаsındа 
yохlаnılmаlıdır. 

Еzаmiyyə хərclərinin  mövcud qаnunvеriciliklə müəyyən еdilmiş  nоrmаlаrа uyğun оlаrаq 
hеsаblаnıb ödənilməsinin və təhtəlhеsаb şəхslərlə hеsаblаşmаlаr üzrə əməliyyаtlаrın mаliyyə 
hеsаbаtlаrındа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdr. 

Bu prоsеdurlаrın nəticələrindən sеçmə qаydаsındа kаssа əməliyyаtlаrının və хərclərin аuditi 
zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 

 
4.5. Vеrgilər üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Təşkilаtın fəаliyyətindən аsılı оlаrаq, hеsаblаnаn, tutulаn və ödənilən vеrgilər bаrədə məlumаt 

аlınmаlı, bütün vеrgi öhdəliklərinin hеsаbаtlаrdа tаm əks еtdirilməsinin və hər bir vеrgi növü üzrə 
аnаlitik uçоtun аpаrılmаsının düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir.  

Siyаsi pаrtiyаlаrın gəlirlərinin fоrmаlаşmаsı nəzərə аlаrаq, əvəzsiz mаliyyə yаrdımı (qrаnt 
vəsаiti) hеsаbınа mаllаrın təqdim еdilməsi, işlərin görülməsi və хidmətlərin göstərilməsinin 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Vеrgi Məcəlləsinə müvаfiqliyi diqqətlə yохlаnılmаlıdır. 

 
4.6. Krеditlər, bоrclаr və digər hеsаblаşmаlаr üzrə əməliyyаtlаrın аuditi 
 
Аlınmış krеditlər və bоrc məbləğlərinə dаir bаğlаnmış müqаvilələrə əsаsən, ödəmə şərtləri 

öyrənilməli, оnlаrın аnаlitik və sintеtik uçоtunun ilkin mühаsibаt rеgistrlərində düzgün əks 
еtdirilib-еtdirilməməsi müəyyənləşdirilərək, krеdit və bоrclаrdаn istifаdəyə görə hеsаblаnmış 
fаizlərin və хаrici vаlyutаdа аlınmış bоrc və krеditlərə məzənnə fərqlərinin və qаlıqlаrın 
hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Məqsədli mаliyyələşmələr və dахilоlmаlаr üzrə vəsаitlərin hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü аrаşdırılаrаq, bu növ mаliyyələşmələrdən  təyinаtı üzrə istifаdə еdilib-еdilməməsinin 
düzgünlüyü yохlаnılmаlı və kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdildikdə, səbəbləri müəyyənləşdirilməlidir. 

Əmlаk və şəхsi sığоrtа əməliyyаtlаrı üzrə bаğlаnmış müqаvilələrin şərtləri sеçmə qаydаsındа 
öyrənilməli, sığоrtа hаdisələri üzrə itkilərin və sığоrtа ödənişlərinin mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlı, хərclərin tərkibinə dахil еdilən sığоrtа ödənişlərinin 
məbləği bu prоsеdurlаrın nəticələri ilə üzləşdirilməlidir. 

Əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi zаmаnı yеrinə yеtirilmiş prоsеdurlаrın nəticələrindən 
işçi hеyəti və icrа sənədləri üzrə аpаrılmış hеsаblаşmаlаrın yохlаnılmаsındа istifаdə еdilməli və bu 
hеsаblаşmаlаrın аpаrılmаsının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

 
5. Əsаs vəsаitlərin (ƏV), qеyri-mаddi аktivlərin (QMА) və  mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin 

(MMD) аuditi 
 
Siyаsi pаrtiyаlаrdа аudit аpаrılаrkən mühаsibаt hеsаbаtlаrındа əks еtdirilmiş ƏV və QMА-nın 

ilkin dəyəri, qаlıq dəyəri və hеsаblаnmış аmоrtizаsiyа аyırmаlаrı hаqqındа məlumаtlаr əldə 
еdilməli və оnlаrın hеsаbаt dövrünün sоnunа аnаlitik və sintеtik uçоt qаlıqlаrı ilə müqаyisə 
еdilməlidir. Kənаrlаşmа hаllаrı müəyyən еdilərsə, səbəbləri аrаşdırılmаlıdır. 

Hеsаbаt dövrünün sоnunа fоndun əsаs vəsаitlərinin invеntаrizаsiyаsının аpаrılıb-аpаrılmаmаsı 
müəyyənləşdirilməli, əgər аpаrılıbsа, nəticələrinin mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü yохlаnılmаlı, həmçinin əsаs vəsаitlərin silinməsi hаllаrı оlаrsа, bunun 
qаnunаuyğunluğu təhlil еdilməlidir. 

ƏV, QMА və MMD-nin аlınmаsı və хаric оlmаsı ilə bаğlı əməliyyаtlаrın düzgün 
sənədləşdirilməsi və оnlаrın аlınmаsınа, dаşınmаsınа, qurаşdırılmаsınа və hаzırlаnmаsınа çəkilən 
хərclərin ilkin dəyərlərinə əlаvə еdilib-еdilməməsi müəyyənləşdirilərək, mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. Əgər ƏV, QMА və MMD хаricdən idхаl еdilərək 
аlınmışdırsа, оndа  gömrük bəyаnnаmələrində оnlаrın gömrük dəyərinin müəyyən еdilməsinin 
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düzgünlüyü аrаşdırılmаlı, həmçinin gömrük dəyərinə gömrük prоsеdurlаrı ilə əlаqədаr ödənilmiş 
vеrgi və rüsum məbləğlərinin əlаvə еdilərək mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü 
yохlаnılmаlıdır. 

ƏV, QMА və MMD-nin kаtеqоriyаlаr üzrə qruplаşdırılmаsının düzgünlüyü, tətbiq еdilmiş 
аmоrtizаsiyа аyırmаlаrı nоrmаlаrının mövcud qаnunvеriciliyin tələblərinə uyğunluğu yохlаnılmаlı 
və QMА-nın аmоrtizаsiyа nоrmаlаrının оnlаrın səmərəli istifаdə müddətinə uyğun şəkildə 
hеsаblаnmаsınа yəqinlik əldə еdilməlidir. 

ƏV, QMА və MMD-nin хаric оlunmаsının mаliyyə hеsаbаtlаrındа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü yохlаnılmаlı və əsаs vəsаitlərin sаtışı zаmаnı оnlаrın qаlıq dəyərinin müəyyən 
еdilməsinin düzgünlüyü аrаşdırılmаlıdır. Əgər ƏV qаlıq dəyərindən аşаğı qiymətləndirilmişdirsə, 
оndа tətbiq еdilən qiymətin əməliyyаt bаş vеrən dövrə mövcud bаzаr qiymətlərinə uyğun оlmаsı 
bаrədə qiymətləndirici еkspеrtin rəyi tələb еdilməli və хаricоlmаnın nəticələrinin mənfəətin və yа 
zərərin hеsаbаtındа sаir sаtışın nəticələri kimi əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.  
Аzqiymətli və tеzköhnələn əşyаlаrın istismаrа vеrilməsi zаmаnı оnlаrа tətbiq еdilən köhnəlmənin 
düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

 
6. Хərclərin аuditi    

 
Siyаsi pаrtiyаlаrdа хərclərin аuditi zаmаnı хərclərin tərkibinə аid еdilmiş məsrəflər və məbləğlər 

аrаşdırılаrаq, аşаğıdаkı еlеmеntlər üzrə qruplаşdırılmаlıdır: 
• mаl-mаtеriаl хərcləri; 
• əmək hаqqı хərcləri; 
• sоsiаl еhtiyаclаrа аyırmаlаr; 
• əsаs vəsаitlərin аmоrtizаsiyаsı; 
• sаir хərclər. 
Mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin аlınmаsı, sахlаnılmаsı və silinməsi prоsеsi öyrənilməlidir. 
ƏV, QMА və MMD bölməsində istifаdə еdilmiş аudit  prоsеdurlаrı nəticəsində  əldə еdilmiş 

məlumаtlаrdаn  bu bölmənin  аuditi zаmаnı istifаdə еdilməli və təyinаtındаn  аsılı оlаrаq, аuditin 
аpаrılmаsı  prоqrаmındа müəyyən еdilən  yохlаmа mеtоdunа əsаsən,  gəlirdən çıхılаn хərclərin  
düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.      

Sаir хərclərin tərkibində mühüm əhəmiyyətə mаlik оlаn хərclərin  düzgünlüyü ilkin sənədlərə 
əsаsən  təhlil еdilməli və həmin хərclərin tərkibinə  dахil еdilən müхtəlif хərc еlеmеntləri  (təbii 
qаz,  еlеktrik еnеrжisi, su, kоmmunаl хərclər və s.) təqdim еdilmiş kаlkulyаsiyаlаrdа  göstərilən  
hеsаblаmаlаrlа  müqаyisə еdilməlidir.  Bu növ хidmətlərə görə təqdim еdilmiş  ilkin sənədlərin 
düzgünlüyü  yохlаnılаrаq,  göstərilən təşkilаtlаrlа bаğlаnmış müqаvilə  şərtləri öyrənilməli və  əldə 
еdilən məlumаtlаrdаn  həmin təşkilаtlаrlа аpаrılmış hеsаblаşmаlаrın  аuditi zаmаnı istifаdə 
еdilməlidir. 

Işçilərə hеsаblаnmış еzаmiyyə хərclərinin  təsdiq еdilmiş nоrmаlаrа uyğun  оlub-оlmаmаsını 
müəyyənləşdirmək məqsədilə еzаmiyyə хərcləri  üzrə təqdim еdilmiş  hеsаbаtlаr sеçmə qаydаsındа 
yохlаnılmаlıdır. Təhtəlhеsаb şəхslərlə аpаrılmış  hеsаblаşmаlаrın аuditi nəticəsində  əldə еdilmiş 
məlumаtlаrdаn bu sаhənin  аuditi zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 

Хərclərin tərkibi  təhlil еdilərək, оnlаrın аidiyyəti üzrə  mühаsibаt  uçоtundа, həmçinin 
mənfəətin və  zərərin hеsаbаtındа  əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Bu bölmədə istifаdə еdilən аudit prоsеdurlаrı nəticəsində əldə еdilən məlumаtlаrdаn mаliyyə 
(mühаsibаt) hеsаbаtlаrının tərtib еdilməsinin düzgünlüyünün аuditi zаmаnı  istifаdə еdilməlidir. 

 
7. Kаpitаl qоyuluşlаrı və uzunmüddətli   invеstisiyаlаrın аuditi         

 
Siyаsi pаrtiyаlаrın mаliyyə hеsаbаtlаrı və dövriyyə-qаlıq cədvəllərinə əsаsən, qаlıqlаr 

dəqiqləşdirilməli, uzunmüddətli invеstisiyаlаr və kаpitаl qоyuluşlаrı hеsаblаrı üzrə аnаlitik uçоtun 
аpаrılmаsınа yəqinlik əldə еdilərək, оnlаrın riyаzi düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 
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Mülkiyyətçisi оlduğu hаllаrdа, səhmlərin və qiymətli kаğızlаrın  dəyərinin оnlаrın nоminаl 
dəyərindən аrtıq və yа əskik оlmаsı hаllаrının mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyünə 
yəqinlik əldə еdilərək, bu prоsеdurlаrın nəticələri mаliyyə vəziyyətinin təhlili bölməsində аpаrılmış 
prоsеdurlаrın nəticələri ilə müqаyisə еdilməlidir. 

Kаpitаl qоyuluşlаrı ilə ƏV və QMА-nın аuditinin qаrşılıqlı əlаqədə аpаrılmаsı nəzərə аlınаrаq, 
bu məqsədlə yеrinə yеtirilən prоsеdurlаrın nəticələri müqаyisə еdilməlidir. 

Kаpitаl qоyuluşlаrı və uzunmüddətli invеstisiyаlаr üzrə mühаsibаt yаzılışlаrının düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdilərsə, оnlаrın səbəbləri аydınlаşdırılmаlıdır. 

Əmlаkın yеnidən qiymətləndirilməsi, əvəzsiz vеrilməsi və yа аlınmаsı hаllаrı təhlil еdilməli və 
bu əməliyyаtlаrın mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Uçоt siyаsətinə və təsis sənədlərinə əsаsən, хüsusi təyinаtlı fоndlаrın yаrаdılmаsının 
qаnunаuyğunluğu yохlаnılmаlı və bu məlumаtlаrdаn səhmlərlə bаğlı əməliyyаtlаrın аuditi zаmаnı 
istifаdə еdilməlidir. 

Smеtаyа əlаvə еdilən ilkin sənədlərə əsаsən, çəkilmiş хərclərin əsаslılığı  təhlil еdilməlidir.  
 

8. Mühаsibаt uçоtunun vəziyyətinin аuditi                  
 
Mühаsibаt bаlаnsının, mənfəət və zərər hеsаbаtlаrının dövriyyə cədvəllərinə əsаsən düzgün 

tərtib еdilməsinə yəqinlik əldə еdilməli, məbləğlərin riyаzi düzgünlüyü yохlаnılаrаq, bаş kitаbın 
məlumаtlаrı ilə üzləşdirilməlidir. Bütün sintеtik hеsаblаrın dövriyyə cədvəlinə dахil еdilməsi və 
tətbiq оlunmuş hеsаblаrın mövcud nоrmаtiv аktlаrа uyğun оlub-оlmаmаsı müəyyən еdilməlidir. 

Dövriyyə cədvəlinə əsаsən, hər bir аudit bölməsi üzrə yохlаnılаcаq dövriyyə və qаlıqlаr аyrı-
аyrı bölmələr üzrə qruplаşdırılmаlı, mаliyyə (mühаsibаt) hеsаbаtlаrınа əhəmiyyətli təsir еtmək 
еhtimаlı оlаn məbləğlər müəyyənləşdirilməlidir. Dövriyyə cədvəlində mаliyyə (mühаsibаt) 
hеsаbаtlаrınа əhəmiyyətli təsir еtmək еhtimаlı оlmаyаn məbləğlər mаddi əhəmiyyət kəsb еtməyən 
göstəricilər kimi qiymətləndirilməlidir. 

Хаrici vаlyutаdа əks еtdirilən аktivlərin və pаssivlərin qаlıqlаrının Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Milli Bаnkının hеsаbаt dövrünün sоnunа оlаn rəsmi məzənnəsinə uyğun şəkildə hеsаbаtlаrdа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Bаlаns hеsаblаrı üzrə cаri ilin əvvəlinə mövcud оlаn qаlıqlаr əvvəlki ilin hеsаbаtlаrındа ilin 
sоnunа mövcud оlаn qаlıqlаrlа müqаyisə еdilməli, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdilərsə, səbəbləri 
аrаşdırılmаlıdır.          

Аşkаr еdilmiş kənаrlаşmаlаrа görə еdilməli mühаsibаt düzəlişləri nəzərə аlınmаqlа, yеkun 
dövriyyə cədvəli tərtib еdilməli və həmin məlumаtlаrın mаliyyə (mühаsibаt) uçоtundа tаm əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Аudit zаmаnı tətbiq еdilmiş аudit prоsеdurlаrı nəticəsində rəy vеrmək üçün kifаyət qədər аuditоr 
sübutlаrının tоplаnmаsı mümkün оlmаdıqdа və yа аşkаr еdilmiş nöqsаn və çаtışmаzlıqlаrа görə 
düzəlişlərin еdilməsi mümkün оlmаdıqdа, bu məqаmlаrın mаliyyə (mühаsibаt) hеsаbаtlаrınа nə 
dərəcədə təsir еtməsi аmilləri müəyyənləşdirilməli və həmin аmillər аuditin nəticəsi üzrə vеrilən 
rəydə öz əksini tаpmаlıdır. 

 
9. Mаliyyə vəziyyətinin təhlili və аuditin nəticəsi üzrə vеrilən təkliflər      

 
Аudit nəticəsində düzgün hеsаb еdilmiş bаlаns hеsаbаtı və hеsаbаtа əlаvələr аrаşdırılаrаq, dаhа 

çох əhəmiyyət kəsb еdən göstəricilər müəyyənləşdirilməli və həmin göstəricilər əvvəlki illərin 
nəticələrinə dаir göstəricilərlə üzləşdirilərək, müqаyisə cədvəli tərtib еdilməli, iqtisаdi göstəricilərin 
аşаğı düşməsi hаllаrı müşаhidə еdilərsə, səbəbləri təhlil еdilərək, rəhbərliyə təqdim оlunаn 
məlumаtdа əks еtdirilməlidir. 

Təşkilаtın аktivlərinin dəyərinin аşаğı düşməsi hаllаrı təhlil еdilməli və оnlаrın qаlıq  
məbləğinin nizаmnаmə kаpitаlındаn аşаğı оlmаmаsınа yəqinlik əldə еdilməlidir.           

Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş nöqsаn və çаtışmаzlıqlаrın аuditlə əhаtə еdilən dövr 
ərzində аrаdаn qаldırılıb-qаldırılmаmаsınа хüsusi diqqət yеtirilməlidir. Аudit zаmаnı аşkаr еdilmiş 
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bütün nöqsаn və çаtışmаzlıqlаr, оnlаrın аrаdаn qаldırılmаsınа dаir rəy və təkliflər, həmçinin 
mühаsibаt uçоtunun vəziyyətinə vеrilən qiymət bаrədə mülаhizələr аuditin nəticəsinə dаir tərtib 
еdilən аuditоr аktınа dахil еdilməklə, rəhbərliyə ünvаnlаnаn məktubdа əks еtdirilməlidir. 

 
 

PRОQRАMI TƏRTIB ЕTDI: 
Nəcəf  TАLIBОV – 

Аuditоrlаr Pаlаtаsı sədrinin  
еlmi-mеtоdik məsələlər üzrə müşаviri 

 
 
 

 
Auditorlar Palatası Şurasının  

2012-ci il «17 »iyul tarixli  
233/3 saylı qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 
 
 
 
                                      
 

TİKİNTİ TƏŞKİLATLARINDA  AUDİT  APARILMASINA DAİR PROQRAM 
 
  
 
1.   Tikinti təşkilatlarının hüquqi əsasları və nizamnamə   kapitalının formalaşması 
 
  Tikinti təşkilatlarının hüquqi əsasları, yəni tikinti təşkilatlarının hansı təşkilati-hüquqi 

formada yaradılması, iştirakçıları, nizamnaməsi, nizamnamə kapitalı, mənfəətin bölüşdürülməsi, 
idarəetmə, tikinti təşkilatlarının yenidən təşkili və ləğvi, nizamnamə kapitalındakı payın keçməsi, 
iştirakçının əmlakındakı payına tutmanın yönəldilməsi, iştirakçının təşkilptdann çıxması və 
çıxarkən hesablaşmalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 87-96-cı maddələrinə 
əsasən və tikinti təşkilatlarının nizamnaməsi ilə müəyyən edilir. 

Audit zamanı tikinti təşkilatlarının yaradılması şərtləri, nizamnamədə göstərilmiş fəaliyyət 
növləri, nizamnamə kapitalının məbləği, idarəetmə orqanlarının tərkibi və səlahiyyətləri, 
qərarların qəbul edilməsi haqqında məlumatlar və təşkilatın ləğvi şərtləri öyrənilməlidir.  

  Tikinti təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 130.1-ci və 130.3-cü 
maddələrinə uyğun olaraq dövlət reyestrində qeydə alınması (qeydə alınma tarixi, dövlət 
şəhadətnaməsinin nömrəsi) auditor tərəfindən müvafiq sənədlər əsasında  yoxlanılmalıdır.   

Nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının auditi zamanı Mülki Məcəllənin 90-cı 
maddəsində nəzərdə tutulmuş şərtlərə riayət edilib-edilmədiyi müəyyənləşdirilməlidir. 

Audit zamanı «"Dövlət standartlarına uyğun olaraq, I və II məsuliyyət səviyyəli bina və 
qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin Siyahısı"nın, "Dövlət standartlarına uyğun olaraq, I və II 
məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi   üzrə  işlərin  Siyahısı"nın və "Dövlət  
standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların tikinti-quraşdırma 
işlərinin Siyahısı"nın  təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasinin Nazirlər 
Kabinetinin 27  fevral  2009-cu il tarixlt 34№li Qərarının,  “Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul 
olan şəxslər tərəfindən ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan minimum dövriyyənin 
hesablanması üçün ölkənin şəhər və rayonlarının ərazilərinin zonalar üzrə əmsalları”nın təsdiq 
edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasinin Nazirlər Kabinetinin 29 fevral 2008-ci il il tarixli 
62№li Qərarının, «“Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən ödənilməli olan 
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sadələşdirilmiş verginin hesablanması üçün ölkənin şəhər və rayonlarının ərazilərinin zonalar 
üzrə əmsalları”nın təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin, 25 
sentyabr 2007-ci il  tarixli 140 №li Qərarının və digər normativ aktların tələblərinə riayət 
edilməsi yoxlanılmalıdır. Eyni zamanda, zəruri hallarda Azərbaycan Respublikası Dövlət 
şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasnın 12 iyun 2012-ci il tarixli 03№-li «“Tikinti 
üçün layihə işlərinə qiymətlər toplusu-Yaşayış və ictimai binalar”, “Tikinti üçün layihə işlərinə 
qiymətlər toplusu-Rayon planlaşdırılması, yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və tikintisi” və 
“Tikinti üçün layihə işlərinə qiymətlər toplusunun tətbiqi üzrə Ümumi göstərişlər”in təsdiq 
edilməsi haqqında» qərarının tələblərinə əməl edilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Nizamnamə fondunun maddi dəyərlilər və qeyri-maddi aktivlərlə formalaşdığı hallarda bu 
əməliyyatların düzgünlüyünə əmin olmaq məqsədilə  müvafiq bölmələrin auditi zamanı tətbiq 
edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən istifadə edilməlidir. 

Nizamnamə kapitalının həcminin artması və ya azalması şərtləri təhlil edilməlidir. Bunun 
üçün Tikinti təşkilatlarının ümumi yığıncağının qərarı tələb edilməli, artma  və ya azalma 
şərtlərinin qanuna müvafiq olduğu qiymətləndirilməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, tikinti 
təşkilatlarının nizamnamə kapitalı onun tam ödənilməsindən sonra Mülki Məcəllədə və tikinti 
təşkilatlarının nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada tikinti təşkilatlarının əmlakı hesabına 
iştirakçıların nizamnamə kapitalındakı mayalarının dəyərinə mütənasib şəkildə artırılması və (və 
ya) iştirakçılar tərəfindən əlavə mayaların qoyulması vasitəsilə və (və ya) təşkilata qəbul edilən 
yeni iştirakçıların mayaları hesabına artırıla bilər. 

Tikinti təşkilatlarının nizamnamə kapitalının tikinti təşkilatlarının əmlakı hesabına artırılması 
tikinti təşkilatlarının nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada tikinti təşkilatlarının təşkilati-
hüquqi formasından asılı olaraq ümumi yığıncağının və ya təsisçinin qərarı ilə həyata keçirilir. 
Belə qərar yalnız tikinti təşkilatlarının ötən il üçün mühasibat hesabatının göstəriciləri əsasında 
qəbul edilə bilər. Nizamnamə kapitalının tikinti təşkilatlarının əmlakı hesabına artırılan miqdarı 
tikinti təşkilatlarının xalis aktivlərinin dəyəri, nizamnamə kapitalının miqdarı və tikinti 
təşkilatlarının ehtiyat fondu arasındakı fərqi keçməməlidir. Tikinti təşkilatlarının nizamnamə 
kapitalı bu cür artırıldıqda, iştirakçıların sərmayələrinin məbləği dəyişmədən bütün iştirakçıların 
sərmayələrinin nominal dəyəri proporsional surətdə artır. 

Nəzərə alınmalıdır ki, tikinti təşkilatlarının nizamnamə kapitalının azaldılması bütün 
iştirakçıların mayalarının nominal dəyərinin azaldılması yolu ilə həyata keçirilə bilər. Bütün 
iştirakçıların mayalarının nominal dəyərinin azaldılması yolu ilə nizamnamə kapitalının 
azaldılması bütün iştirakçıların mayalarının nisbəti saxlanılmaqla həyata keçirilir. Nizamnamə 
kapitalının azaldılması haqqında qərar qəbul edildikdən sonra nizamnamədə və müəyyən edilmiş 
müddətdə cəmiyyət özünün bütün kreditorlarına bu barədə yazılı məlumat göndərməlidir. 
Məlumat alındığı gündən bir ay müddətində tikinti təşkilatlarının kreditorlarının Tikinti 
təşkilatlarının müvafiq öhdəliklərinin vaxtından əvvəl yerinə yetirilməsini və ya xitamını,  
çəkdikləri  zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququ vardır. Ona görə də  nizamnamə 
kapitalının azaldılması hallarında kreditorlara bildirişlərin göndərilib-göndərilmədiyi müəyyən 
edilməli, onların tələbləri öyrənilməli, tələblərin nə dərəcədə ödənildiyi təhlil edilməlidir.       

Auditor tikinti təşkilatlarının ümumi yığıncağının protokollarından və direktorlar şurasının 
(müşahidə şurasının) qərarlarından çıxarışlarla tanış olmalı, müvafiq bölmələrin auditi zamanı bu 
qərarların icrası vəziyyətini  araşdırmalıdır. 

Nizamnamədə və ya nizamnamə kapitalında  qeydə alınmış faktın yuxarıda göstərilən hər bir 
sonrakı faktik  dəyişiklikləri olarsa, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 130.4-cü 
maddəsinə uyğun olaraq, faktiki dəyişikliyin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrində qeydə alınmaq 
üçün təqdim  edilməsini auditor yoxlamalıdır. Nizamnamədə və nizamnamə kapitalında  
dəyişikliklər yalnız hüquqi şəxslərin  reyestrində  qeydə  alındığı andan  hüquqi qüvvəyə minir.     

   Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına 
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsan və çatışmazlıqları aktda 
(hesabatda) əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 
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2. Maliyyə-mühasibat hesabatları və  mühasibat  uçotu 
 
 Təşkilatda hesabatlılığın və mühasibat uçotunun 29 iyun 2004-cü il tarixili №-IIQ saylı 

«Mühasibat uçotu haqqında» Qanuna və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin təsdiq 
etdiyi qaydalara  müvafiq olaraq aparılması yoxlanmalıdır. 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq, mühasibat balansı, mənfəətin və zərərin hesabatı, auditlə əhatə 
edilən dövrün sonuna aktivlərin, passivlərin, gəlirlərin, xərclərin, hesabların qalığını əks etdirən 
dövriyyə cədvəli alınmalıdır. 

Mühasibat balansının, mənfəətin və zərərin hesabatının dövriyyə cədvəlinə əsasən düzgün 
doldurulduğuna əmin olduqdan sonra məbləğlərin riyazi düzgünlüyü yoxlanılmalı və baş kitabın 
məlumatları ilə üzləşdirilməlidir. Bütün sintetik hesabların dövriyyə cədvəlinə daxil edildiyi və 
mövcud qanunvericiliyə uyğunluğu yoxlanılmalıdır.  

Dövriyyə cədvəlinə əsasən hər bir audit bölməsi üzrə yoxlanılacaq dövriyyə və qalıqlar 
bölmələr üzrə qruplaşdırılmalı, daha çox maddi əhəmiyyətli (maliyyə (mühasibat) hesabatlarına 
əhəmiyyətli təsir etmək ehtimalı olan) məbləğlər müəyyənləşdirilməlidir. 

Dövriyyə cədvəlində əhəmiyyətli olmayan (maliyyə (mühasibat) hesabatlarına əhəmiyyətli 
təsir etmək ehtimalı olmayan) məbləğlər maddi əhəmiyyət kəsb etməyən göstəricilər kimi 
qiymətləndirilməlidir.    

Xarici valyutada əks etdirilən aktivlərin və passivlərin qalıqlarının Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Bankının hesabat dövrünün sonuna olan rəsmi məzənnəsinə uyğun şəkildə düzgün 
qiymətləndirilərək hesabatlarda əks etdirildiyi  yoxlanılmalıdır. 

Keçən ilin hesabatları ilə bu ilin hesabatları müqayisə edilməli, hesabatlarda eyni tarixə (ilin 
sonuna və növbəti ilin əvvəlinə) balans hesabları üzrə göstəricilərin eyniliyi yoxlanılmalıdır. 
Ciddi kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbləri aydınlaşdırılmalıdır.  

Bütün bölmələr üzrə audit yekunlaşdırıldıqdan sonra audit prosedurları nəticəsində əldə 
edilmiş məlumatlar və lazımi düzəlişlər yekun dövriyyə cədvəlinə daxil edilməlidir.  

Audit zamanı tətbiq edilmiş audit prosedurları nəticəsində rəy vermək üçün  kifayət qədər 
auditor sübutlarının toplanması mümkün olmadıqda və ya aşkar edilmiş nöqsan və 
çatışmazlıqlara düzəlişlərin edilməsi mümkün olmadıqda, bu məqamların maliyyə (mühasibat) 
hesabatlarına nə dərəcədə maddi əhəmiyyətli təsir  göstərdiyi müəyyənləşdirilməli və bu barədə 
fikirlər auditor rəyində ifadə edilməlidir.    

Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına 
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsan və çatışmazlıqları aktda 
(hesabatda) əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 

 
3. Pul vəsaitləri, bank və  kassa  əməliyyatlarının,  hesablaşmaların auditi 
 
Təşkilatın kassa əməliyyatlarının, bank əməliyyatlarının, xarici valyutada aparılan bank 

əməliyyatları, bankda olan xüsusi hesablarının, digər pul vəsaitlərinin, pul sənədlərinin, 
hesablaşma və kredit əməliyyatlarının, malsatan və podratçı təşkilatlarla,  alıcı və sifarişçilərlə, 
təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalarının auditi, ttikinti təşkilatının təşkilati-hüquqi formasından 
asılı olaraq, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının müvafiq qərarları ilə təsdiq 
edilmiş «Səhmdar cəmiyyətlərdə audit aparılmasına dair proqram»a, «Məhdud məsuliyyətli 
cəmiyyətlərdə audit aparılmasına dair proqram»a və digər normativ sənədlərə müvafiq olaraq 
aparılmalıdır. 

 
4. Vergilər  üzrə  hesablaşmalar 
 
 Tikinti təşkilatlarında audit aparılarkən nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan respublikası 

Vergilər Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən: 
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-  mənzillərin təmiri və tikintisi (maddə16) nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları 
vasitəsilə həyata keçirmək tələb olunmur;  

-tikinti və təmir meydançaları, quraşdırma və ya yığma obyektləri, həmçinin bu cür 
obyektlərlə bağlı nəzarət fəaliyyəti göstərilməsi daimi nümayəndəlik hesab edilir ( maddə 
19.2.5); 

- tikinti və ya quraşdırma, yaxud bunlarla bağlı xidmətlərin və işlərin vergi ili ərzində başa 
çatdırılmadığı halda bağlanmış müqavilələr, habelə  göstərilən işlərin başlandığı gündən 6 aydan 
çox müddət ərzində başa çatdırılmasını nəzərdə tutan müqavilələr "Uzunmüddətli müqavilə" 
hesab edilir (Maddə 138.1.). 

Vergi ödəyicisi hesablama metodu ilə uçot aparırsa, uzun müddətli müqavilələrlə bağlı gəlir 
və bu gəlirdən çıxılan məbləğlər vergi ili ərzində müqavilələrin yerinə yetirilməsinin faktiki 
həcmlərinə uyğun olaraq uçota alınır (Maddə 138.2.). 

Müqavilənin yerinə yetirilməsinin faktiki həcmi vergi ili ərzində çəkilmiş xərcin həmin 
müqavilədə nəzərdə tutulan ümumi qiymətləndirilən xərclərlə müqayisə edilməsi yolu ilə 
müəyyənləşdirilir(Maddə 138.3.). 

Vergi Məcəlləsinin 138-ci maddəsinin müddəaları mənzil tikintisi fəaliyyəti üzrə 
sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə şamil edilmir(Maddə 138.4.). 

Aksizli malların istehsalçıları və mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ƏDV-nin 
ödəyiciləri sayılır (Maddə 154.6.). 

Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi 
tutulan minimum dövriyyə bu Məcəllənin 219.1.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş vergitutma 
obyektinin hər kvadrat metri üçün 225 manat məbləğinə ölkənin şəhər və rayonlarının 
ərazilərinin zonalar üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi əmsallar tətbiq 
edilməklə hesablanır (Maddə 159.9.). 

Vergi məqsədləri üçün işlərin görüldüyü və ya xidmətlərin göstərildiyi yer, tikinti, tikinti-
quraşdırma, təmir, bərpa işləri icra olunduğu yer sayılır (Maddə 168.1.). 

Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı yaşayış 
fondlarının həyətyanı sahələri və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar üzrə torpaq 
sahəsinin hər 100 kvadratmetrinə görə aşağıdakı cədvəldə göstərilən dərəcələr tətbiq olunur 
(Maddə 206.3.) : 

Yaşayış məntəqələri 

Sənaye, tikinti, 
nəqliyyat, rabitə, ticarət-
məişət xidməti və digər 

xüsusi təyinatlı torpaqlar 
(manatla) 

Yaşayış fondlarının, 
həyətyanı sahələrin torpaqları 

və vətəndaşların bağ 
sahələrinin tutduğu torpaqlar 

(manatla) 
Bakı 10 0,6 
Gəncə, Sumqayıt 

şəhərləri və Abşeron rayonu 
 
8 

 
0,5 

Digər şəhərlər (rayon 
tabeliyində olan şəhərlər 
istisna olmaqla), rayon 
mərkəzləri 

 
 
4 

 
 

0,3 

Rayon tabeliyində olan 
şəhərlərdə, qəsəbələrdə və 
kəndlərdə (Bakı və 
Sumqayıt şəhərlərinin, 
habelə Abşeron rayonunun 
qəsəbə və kəndləri istisna 
olmaqla) 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

0,1 

 
Audit zamanı xüsusən nəzərə alınmalıdır ki, mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər 

(mülkiyyətində və ya icarəsində olan, habelə məqsədli şəkildə ayrılan ərazidə (torpaq sahəsində) 
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özünəməxsus və ya cəlb edilən vəsait hesabına əhalinin fərdi (şəxsi) ehtiyaclarını ödəmək və ya 
kommersiya məqsədləri üçün öz gücü ilə və yaxud müvafiq ixtisaslı peşəkar sifarişçi və ya 
podratçı cəlb etməklə bina tikdirən, habelə bu tikintinin və ya başa çatmış obyektin mülkiyyətçisi 
olan hüquqi və ya fiziki şəxslər) sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri  sayılırlar (Maddə 
218.1.1.2.). 

Mənzil tikintisi fəaliyyətini həyata keçirən şəxslər üçün zirzəmilər, mərtəbələr və çardaqlar 
daxil olmaqla tikilən binanın ümumi sahəsi (dövlətə ayrılan hissə, dövlət büdcəsi, büdcədənkənar 
fondlar, dövlət zəmanəti və dövlətə ayrılan yardımlar hesabına tikilən yaşayış sahəsi, başqa 
tikintilərlə təmasda olmayan ayrıca tikilən fərdi və ya şəxsi yaşayış və ya bağ evlərinin, yaxud 
tikililərinin sahəsi istisna olmaqla) vergitutma obyektidir (Maddə 218.1.2.). 

Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən sadələşdirilmiş vergi bu 
Məcəllənin 219.1.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş vergitutma obyektinin hər kvadratmetri 
üçün 10 manat məbləğinə ölkənin şəhər və rayonlarının ərazilərinin zonalar üzrə müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi əmsallar tətbiq edilməklə hesablanır (Maddə 220.8.). 

Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hər bir tikinti sahəsi üçün sadələşdirilmiş 
vergini bu Məcəllənin 220.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada tikintinin təməl işlərinin 
başlandığı rübdə hesablayır və həmin rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi forma üzrə vergi orqanına bəyannamə təqdim edirlər 
(Maddə 221.5.). 

Vergi  Məcəlləsinin 218.1.1.2-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyiciləri vergi ödəyicisi kimi 
uçota alındıqları yerdən asılı olmayaraq, mənzil tikintisi fəaliyyətinin faktiki həyata keçirildiyi 
(mənzil tikintisi meydançasının faktiki yerləşdiyi) ərazi (zona) üçün Məcəllənin 220.8-ci 
maddəsinə uyğun müəyyən edilən sadələşdirilmiş vergini ödəyirlər. 

Həmin  maddədə nəzərdə tutulmuş bəyannamə vergi orqanına təqdim edildikdən sonra 
hesablanmış vergi bərabər hissələrlə 12,5 faiz həcmində hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec 
olmayaraq öhdəlik tam yerinə yetirilənədək dövlət büdcəsinə ödənilir. 

Vergi Məcəlləsinin 218.1.1-ci maddəsində göstərilən şəxslər digər fəaliyyət növü üzrə əldə 
etdikləri gəlirlərin və xərclərin uçotunu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda aparırlar. Həmin 
şəxslərin bu fəaliyyət növləri üzrə mənfəəti (zərəri) digər fəaliyyət növündən əldə edilmiş 
mənfəətə (zərərə) aid edilmir. (Maddə 221.6.). 

Tikinti təşkilatlarının fəaliyyət növündən asılı olaraq, hesablanan və ödənilən vergilər barədə 
məlumat alınmalı, bütün vergi öhdəliklərinin hesabatlarda tam əks etdirildiyinə və hər bir vergi 
növü üzrə analitik uçotun aparılmasının düzgünlüyünə yəqinlik əldə edilməlidir.    

Audit planlaşdırılarkən, auditor tikinti təşkilatlarının gəlirin və xərcin müəyyənləşdirilməsinin  
hansı metodundan (kassa və ya hesablama metodlarından) istifadə etməsi, ödədiyi bütün vergilər 
barədə dəqiq məlumatlar toplamalı  və hər bir vergi növünün  necə yoxlanılacağını  
müəyyənləşdirməlidir.  

Tikinti təşkilatlarının ödədiyi vergilər üzrə hesablamaların düzgünlüyünü müəyyən etmək  
üçün  testlər  tərtib  edilməlidir. 

Hər bir verginin hesabat dövründəki dövriyyəsi (ilin əvvəlinə qalıq, hesablamalar və 
ödənişlər, ilin sonuna qalıq əks etdirilməklə) araşdırılmalı və mühasibat uçotunun məlumatları 
ilə tutuşdurulmalıdır. Hər bir vergi üzrə riyazi hesablamaların düzgünlüyü yoxlanılmalıdır. 

Auditor dövlət vergi orqanları tərəfindən hesabat dövründə aparılmış yoxlamaların (əgər 
hesabat dövründə aparılmamışdırsa, sonuncu yoxlamanın) nəticələri barədə aktla tanış olmalı, 
göstərilmiş nöqsan və çatışmazlıqların hesabatlarda necə əks etdirildiyi və aradan qaldırılıb-
qaldırılmadığına xüsusi diqqət  yetirməlidir. 

Vergi orqanları ilə yazışmalar və tərtib edilmiş üzləşmə aktları ilə tanış olmaq, vergi 
borclarının qarşılıqlı əvəzləşdirilmə hallarına xüsusi diqqət yetirmək, vergilərin hesabat 
göstəricilərinə uyğun olduğuna əmin  olmaq lazımdır. 

Hesablanmış vergilərin mühasibat uçotunda mövcud qanunvericiliyə uyğun şəkildə əks 
etdirildiyi, vergi dərəcələrinin düzgün tətbiq edildiyi yoxlanılmalıdır. 

Daha çox əhəmiyyətli olan vergi öhdəlikləri üzrə nəzarət testləri hazırlanmalıdır. 
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Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) üzrə təqdim edilmiş və ya alınmış vergi hesab-fakturalarının 
mühasibat uçotunda vaxtında və düzgün əks etdirildiyi, aylıq bəyannamələrin vaxtında və 
düzgün təqdim edildiyi yoxlanılmalıdır. 

Satış əməliyyatlarının auditi zamanı tətbiq edilmiş prosedurların nəticələrindən ƏDV  və 
mənfəət vergisinin auditi zamanı istifadə edilməlidir. 

Vergilər hesablanarkən tətbiq edilən güzəştlərin mövcud qanunvericiliyə əsasən həyata 
keçirildiyi yoxlanılmalıdır. 

Baş kitaba və ilkin sənədlərə əsasən, aylar üzrə vergilərin hesablanması və ödənilməsi 
haqqında məlumatlar əldə edilməli, vergilər üzrə vaxtı keçmiş və ya gecikdirilmiş ödənişlərin 
olmadığı yəqinləşdirilməlidir.  

Vaxtı keçmiş, gecikdirilmiş ödənişlər, hesabatlarda düzgün əks etdirilməmiş vergilər üzrə 
yarana biləcək cərimə və maliyyə sanksiyalarının Tikinti təşkilatlarının maliyyə vəziyyətinə  
təsiri ehtimalı araşdırılmalı və bu barədə rəhbərliyə məlumat verilməlidir. 

 
   5.  Digər  hesablaşma əməliyyatlarının auditi 
 
 Sığorta ilə bağlı əməliyyatların analitik uçotu  üzrə qalıqlar əldə edilməlidir.   
 Daha çox əhəmiyyətli sayılan əmlak və şəxsi sığorta əməliyyatları üzrə bağlanmış 

müqavilələrin şərtləri seçmə yolu ilə öyrənilməli, sığorta hadisələri üzrə itkilərin və sığorta 
ödənişlərinin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. Xərclərin tərkibində 
olan sığorta ödənişlərinin məbləği bu prosedurların nəticələri ilə tutuşdurulmalıdır.     

Əmək və əmək haqqı üzrə hesablaşmaların auditi zamanı yerinə yetirilmiş prosedurların 
nəticələrindən işçi heyəti ilə və icra sənədləri üzrə aparılmış hesablaşmaların yoxlanılmasında 
istifadə edilməli, bu hesablaşmaların düzgün aparıldığı yoxlanılmalıdır. 

Birgə fəaliyyət barədə bağlanmış müqavilələrin şərtləri öyrənilməli, iştirakçılar tərəfindən bu 
fəaliyyətə qoyulmuş əmlakın və ya verilmiş vəsaitin müqavilə şərtlərinə uyğun olduğu və 
hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 

Birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş mənfəətin və ya zərərin 
hesabatlarda necə əks etdirildiyi yoxlanılmalı və onların maliyyə hesabatlarında düzgün əks 
etdirilib-etdirilmədiyi müəyyənləşdirilməlidir. 

 
    6.  Kreditlər və borclar üzrə  əməliyyatların  auditi 
 
Alınmış kreditlərin və borcların analitik və sintetik uçotunun ilkin mühasibat registrlərində 

düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.  
Kredit və borc müqavilələrinin şərtləri öyrənilməli, onların qaytarılması vaxtının uzadılması 

və ya vaxtı ötmüş kimi qiymətləndirilməsi şərtlərinə diqqət yetirilməlidir. 
Kredit və borclardan istifadəyə görə faizlərin hesablanmasının və hesabatlarda əks 

etdirilməsinin düzgünlüyü yoxlanılmalıdır. 
Xarici valyutada alınmış borc və kreditlərə məzənnə fərqlərinin və qalığın hesabatda düzgün 

əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 
Kredit və borclar üzrə qalıqların audit dövrünün sonuna hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə 

əmin olmaq məqsədilə bu məbləğin arayış ilə təsdiq edilməsi digər tərəfdən tələb edilməlidir. 
Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar üzrə vəsaitlərin hesabatlarda düzgün əks 

etdirildiyi, bu növ maliyyələşmələrdən məqsədyönlü və təyinatı üzrə istifadə edildiyi və 
düzgünlüyü yoxlanılmalıdır. 

Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına 
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsan və çatışmazlıqları aktda 
(hesabatda) əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 
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Alınmış ktedit və borc ödənilmədən (buna maliyyə imkanları olduğu hallarda) növbəti 
kreditin alınması hallarının olub-olmamasına diqqət yetirilməlidir. Çünki belə hallar çirkli 
pullarla bağlı əməliyyatları şərtləndirə bilər. 

 
7. Əsas  vəsaitlər və  qeyri-maddi aktivlər  
 
Hazırlanmış mühasibat hesabatlarında əks etdirilmiş ƏV və QMA-nın ilkin dəyəri, qalıq 

dəyəri və hesablanmış amortizasiya ayırmaları barədə məlumatlar alınmalıdır. 
ƏV və QMA-nın hesabat dövrünün sonuna analitik uçot məlumatları əldə edilməli, sintetik 

hesabın qalıqları ilə tutuşdurulmalı, kənarlaşmalar müəyyən edilərsə, onların səbəbləri 
aydınlaşdırılmalıdır. 

Əsas vəsaitlərin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsinə qiymət vermək məqsədilə hesabat 
dövrünün sonuna inventarizasiyanın aparılması və nəticələrinin mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirilməsi yoxlanılmalıdır. İnventarizasiyanın nəticələrinə görə silinmə halları olmuşdursa, 
ləğvetmə aktları  tələb edilməlidir.  

ƏV və QMA-nın alınması və xaric olması  ilə bağlı əməliyyatların düzgün sənədləşdirilməsi 
və mühasibat uçotunda əks etdirilməsi yoxlanılmalıdır. Əldə edilmiş əsas vəsaitlərin və qeyri-
maddi aktivlərin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasının düzgünlüyünə qiymət verilməlidir. ƏV və 
QMA-nın alınmasına, daşınmasına, quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən xərclərin onların  
ilkin dəyərinə həqiqətən daxil edilib-edilmədiyi müəyyənləşdirilməlidir. 

ƏV və QMA xaricdən alınmışdırsa, gömrük bəyannamələrində göstərilən rüsumların onların 
ilkin dəyərinə aid edildiyi və əməliyyatın baş verdiyi tarixə mövcud valyuta məzənnəsinə uyğun 
olaraq düzgün qiymətləndirilərək mühasibat uçotunda əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 

Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə mövcud 
qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsdiqedici sənədlər yoxlanılmalıdır. 

Əsas vəsaitlərin alınması zamanı malgöndərən və podratçı təşkilatlara ödənilmiş ƏDV-nin  
ƏV-nin ilkin dəyərinə daxil edilmədiyi, 68 saylı balans hesabına aid edildiyi  yoxlanılmalıdır. 

ƏV və QMA-nın alınması, quraşdırılması və sazlanması üzrə bütün xərclərin əvvəlcə kapital 
qoyuluşları hesabında yığıldığı, ƏV və QMA istifadəyə verildikdə isə əsas vəsaitlər hesabına 
keçirildiyi yoxlanılmalıdır.  

Mənfəət vergisinin məqsədləri üçün istehsal təyinatlı kapital qoyuluşlarına tətbiq edilən 
amortizasiya normalarının düzgünlüyü yoxlanılmalıdır. Bu məlumatlardan mənfəət vergisinin 
auditi zamanı istifadə edilməlidir.  

ƏV və QMA-nın kateqoriyalar üzrə düzgün qruplaşdırıldığı, tətbiq edilmiş amortizasiya 
ayırmaları normalarının düzgünlüyü, bu normaların mövcud qanunvericiliyin tələbləri həddində 
olduğu yoxlanılmalıdır. Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya normalarının onların səmərəli 
istifadə müddətinə uyğun şəkildə hesablandığının düzgünlüyü  yoxlanılmalıdır.  

ƏV və QMA-nın xaric olmasının maliyyə hesabatlarında düzgün əks etdirildiyi, əsas 
vəsaitlərin satışı zamanı onların qalıq dəyərinin düzgün müəyyən edildiyi yoxlanılmalıdır.  

Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş və ya lizinqlə əldə edilmiş əsas vəsaitlərin mühasibat 
uçotunda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalı, lizinq müqaviləsinin şərtləri  öyrənilməlidir. 

Əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi, 
görülmüş təmir işlərinin xarakteri və təmir xərclərinin müəyyənləşdirilmiş normalardan artıq 
olmadığı yoxlanılmalııdır. Müəyyən edilmiş normalardan artıq olan təmir xərclərinin hər bir 
kateqoriyaya dair əsas vəsaitlərin balans üzrə qalıq dəyərinə düzgün aid edildiyi  yoxlanılmalıdır. 

İstehsal prosesi ilə bağlı olmayan ƏV və QMA-nın amortizasiya ayırmalarının satılmış 
malların (görülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) gəlirdən çıxılan xərclərin tərkibinə aid 
edilmədiyi  və təyinatı üzrə xərclərdə əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 

Əsas vəsaitlərin əvəzsiz və ya qismən dəyəri ödənilməklə alınması və verilməsi hallarına ayrı-
ayrılıqda diqqət yetirilməli və bu zaman vergi qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməsi 
yoxlanılmalıdır.  
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Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına 
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsan və çatışmazlıqları aktda 
(hesabatda) əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 

 
8.Mal-material dəyərlilərinin  və istehsal ehtiyatlarının auditi 
 
İlin sonuna mühasibat hesabatlarinda əks etdirilmiş ehtiyatların (xammal və materialların, 

azqiymətli və tezköhnələn əşyaların, malların, ticarət əlavəsinin) qalığı sifarişçinin analitik uçot 
məlumatları ilə tutuşdurulmalıdır. 

Uçot siyasətinə əsasən ehtiyatların qiymətləndirilməsində hansı (LIFO, FIFO və ya digər) 
metoddan istifadə edildiyi  müəyyən edilməli  və hesabat ilində uçot siyasətinin dəyişdirilmədiyi 
yəqinləşdirilməlidir.   

MMD və İE-nin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə 
inventarizasiyanın aparılması yoxlanılmalı və inventarizasiya aktları tələb edilməlidir. 
İnventarizasiyanın nəticələrinin düzgün sənədləşdirildiyi yoxlanılmalıdır. MMD və İE-nin 
subhesablar üzrə düzgün əks etdirildiyi  yəqinləşdirilməlidir. 

MMD və İE mədaxil edilərkən faktiki maya dəyərinin düzgün müəyyənləşdirildiyinə qiymət 
vermək məqsədilə onların əldə edilməsinə çəkilən xərclərin faktiki maya dəyərinə aid 
edilməsinin düzgünlüyü ilkin sənədlərdən istifadə edilərək seçmə yolu  ilə  yoxlanılmalıdır. 

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan  tikinti təşkilatlarında alınmış MMD və İE-nin dəyərinə  
ƏDV-nin əlavə edilib-edilməməsi yoxlanılmalıdır. MMD və İE-nin anbarlarda saxlanması şəraiti 
öyrənilməli və bunun qəbul edilmiş tələblərə uyğunluğuna, anbar uçotunun, dəyərlilərin 
müəssisədaxili hərəkətinin necə təşkil edildiyinə və düzgün sənədləşdirildiyinə qiymət 
verilməlidir. 

Maddi ehtiyatların istifadəsinin təsdiq edilmiş texnoloji normalara uyğunluğu yoxlanılmalı, 
fərqlər aşkar edilərsə, səbəbləri araşdırılmalıdır. Bu məlumatlardan istehsal xərcləri və maya 
dəyərinin auditi zamanı istifadə edilməlidir.    

MMD və İE-nin əskik (və ya artıq) gəlməsi, xarab olması hallarının mövcudluğu, belə hallar 
baş vermişdirsə, təbii itki normaları və müəssisə tərəfindən görülmüş tədbirlər barədə 
məlumatlar alınmalıdır. 

MMD və İE-yə görə tam maddi məsuliyyət barədə maddi məsul şəxslərlə bağlanmış 
müqavilələrin mövcudluğu yoxlanılmalıdır. 

İstifadə edilməyən və ya artıq olan maddi dəyərlilərin satışının mühasibat uçotunda, 
mənfəətin və zərərin hesabatında düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.  

Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların istismara verilməsi zamanı onlara tətbiq edilən 
köhnəlmənin düzgünlüyü yoxlanılmalıdır. 

Uçot siyasətinə əsasən, istehsal edilmiş hazır məhsulun hesabatlarda faktiki maya dəyəri ilə və 
ya normativ (plan) istehsal maya dəyəri ilə əks etdirildiyi müəyyənləşdirilməli və onların 
yükləmə anında mühasibat uçotunda necə əks etdirildiyi öyrənilməli, bu prosedurların 
nəticələrindən satış əməliyyatlarının, sifarişçi və alıcı təşkilatlarla hesablaşmaların auditi zamanı 
istifadə edilməlidir. 

Tikinti müəssisələrində malların uçotunun alınma qiyməti və ya satış qiyməti ilə aparıldığı 
müəyyənləşdirilməlidir. Malların uçotu satış qiyməti ilə aparılarkən və onlar topdan satılarkən 
endirimlərin (və ya əlavələrin) tətbiq edilməsi hallarına xüsusi diqqət yetirilməli və bu 
qiymətlərin mövcud bazar qiymətlərinə uyğunluğu yəqinləşdirilməlidir. MMD və İE-nin yenidən 
qiymətləndirilməsinin səbəb və nəticələri, onların cari bazar qiymətlərinə uyğunluğu 
araşdırılmalı və qiymətləndirmənin nəticələrinin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi 
yoxlanılmalıdır.  

MMD və İE-nin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə 
inventarizasiyanın aparılması yoxlanılmalı və inventarizasiya aktları  tələb edilməlidir. 
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İnventarizasiyanın nəticələrinin düzgün sənədləşdirildiyi və mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 

İnventarizasiya aparılmayıbsa və ya inventarizasiya aktlarında nöqsanlar aşkar edilərsə, seçmə 
yolu ilə daha böyük maddi əhəmiyyət kəsb edən MMD və İE-nin həqiqi mövcudluğu maddi 
məsul şəxslərin iştirakı ilə yoxlanılmalı  və nəticələri hesabatlarla tutuşdurularaq 
aktlaşdırılmalıdır.  

 
9.Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi və əmək haqqı üzrə hesablaşmalar         
 
Tikinti təşkilatlarında audit zamanı, ilk növbədə əmək haqqının hesablanılması üçün hansı 

metodlardan istifadə olunması müəyyənləşdirilməlidir. İşəmuzd əmək haqqı hesablanarkən, 
əmək haqqının hesablandığı işlərin, işlərin qəbulu və təhvili aktlarına, habelə texniki hesabatlara 
uyğunluğu yoxlanmalıdır. İşçilərin orta siyahı sayı və kateqoriyaları, müəssisədə tətbiq edilən 
əmək haqqı sistemi və formaları barədə məlumat alınmalıdır. İşçtlərin orta siyahı sayının 
görülmüş işlərə yetərlilil barədə məlumat əldə olunması zəruridir. 

İşçilərlə bağlanmış əmək müqavilələrinin Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə 
uyğunluğu yoxlanılmalıdır. 

Əmək haqqının, məzuniyyətlərin, sosial təyinatlı ödənişlərin hesablanmasının düzgünlüyü 
seçmə yolu  ilə  yoxlanılmalıdır.   

Əmək haqqından tutulmaların (gəlir vergisi, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna tutulma, icra 
vərəqələri üzrə tutulma, borclar və s.) müvafiq qanunvericilik aktlarının, normativ və icra 
sənədlərinin tələblərinə uyğunluğu seçmə yolu ilə yoxlanılmalıdır. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 
üzrə güzəştlərin düzgün tətbiq edildiyi yoxlanılmalıdır. 

Deponentləşdirilmiş əmək haqqının uçotunun düzgünlüyü yoxlanılmalı, analitik uçotun 
aparılması yəqinləşdirilməli və bu məlumatlar kassa əməliyyatları və ödəniş cədvəlləri ilə 
tutuşdurulmalıdır. Bu prosedurlar nəticəsində kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbləri 
aydınlaşdırılmalıdır. 

Əmək haqqının hesablama-ödəniş cədvəllərinin yekunlarının riyazi düzgünlüyü 
yoxlanılmalıdır. 

Əmək haqqı üzrə hesablamaların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq 
məqsədilə tərtib edilmiş mühasibat yazılışlarının düzgünlüyü, əmək haqqı üzrə xərclərin istehsal 
xərcləri maddələrinə düzgün aid edildiyi yoxlanılmalıdır. 

Əmək haqqı üzrə əməliyyatların düzgünlüyünə əmin olduqdan sonra müvafiq hesablama 
cədvəli tərtib edilməli, bu cədvələ əsasən gəlir vergisi, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırma 
və tutulmaların məbləğləri hesablanmalıdır.  

Bu prosedurlar nəticəsində əldə edilmiş məlumatlardan fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 
büdcə ilə hesablaşmanın, sosial fondlarla hesablaşmaların, istehsal xərcləri və gəlirdən çıxılan 
xərclərin auditi zamanı istifadə edilməlidir. 

 
10.  İstehsal  xərclərinin  auditi 
 
Tikinti təşkilatlarında audit aparılarkən xysusi diqqət yetirilməlidir ki, digər sahələrdən fərqli 

olaraq material və xammal, tikinti üzrə mövcud olan texniki normalara tam müvafiq olaraq 
silinməlidir. Bu zaman material və xammalların silinməsi üçün mühəndis-texniki işçilərin 
müvafiq texniki hesabatları tərtib və təsdiq edilməlidir. Xərclərin tərkibinə aid edilmiş 
məsrəflərin siyahısı və məbləğlərini əks etdirən məlumat  əldə  edilməlidir. 

Məhsulun (işlərin, xidmətlərin) maya dəyərinə daxil edilən xərclər aşağıdakı elementlər üzrə 
qruplaşdırılmalıdır: 

• material xərcləri; 
•  əmək haqqı xərcləri; 
•  sosial ehtiyaclara ayırmalar;  
• əsas vəsaitlərin amortizasiyası; 
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•  sair xərclər. 
Materialların təsdiq edilmiş məsrəf normaları tələb edilməli, bunların istehsala silinmə prosesi 

öyrənilməlidir. 
İstehsal edilmiş məhsulun həcmi ilə faktiki silinmiş materialların həcmi müqayisə edilməli və 

düzgünlüyü qiymətləndirilməlidir. 
Materialların artıq işlənməsi halları aşkar edilərsə, səbəbləri araşdırılmalı və kənarlaşmaların 

təsdiq edilmiş normalara uyğunluğu yoxlanılmalıdır. 
Çatışmayan  və   ya   itirilmiş   maddi    ehtiyatların    təbii   itki     normaları çərçivəsində  

olduğu  dəqiqləşdirilməlidir. 
İstehsala aid olmayan digər materialların silinərək gəlirdən çıxılan xərclərin tərkibinə aid 

edildiyi hallarının mövcudluğu araşdırılmalıdır. 
Zay məhsulun uçotunun necə aparıldığı yoxlanılmalı, istehsal maya dəyərinə aid edilən zay 

məhsulun texnoloji normalar çərçivəsində olduğu yəqinləşdirilməlidir. 
İstehsal ehtiyatları və mallar bölməsində istifadə edilmiş audit prosedurları nəticəsində əldə 

olunmuş məlumatlardan istifadə edilməlidir. 
İstehsal dövrünün müddətini, mərhələlərini və məhsulun həcmini nəzərə alaraq, bitməmiş 

istehsalın hesabat dövrünün sonuna, uçot siyasətinə uyğun olaraq, düzgün qiymətləndirildiyi və 
inventarizasiyasının aparıldığı yoxlanılmalıdır. 

İstehsal xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, auditin aparılması proqramında müəyyənləşdirilmiş 
yoxlama metoduna əsasən, gəlirdən çıxılan xərclərin düzgünlüyü yoxlanılmalıdır. 

İstehsal edilən hər bir növ məhsula görə tərtib olunmuş xərclərin kalkulyasiyası alınmalı və 
onların plan maya dəyəri müəyyənləşdirilməlidir. 

Kalkulyasiyalardan istifadə edərək, əmək haqqının xərclərin tərkibinə düzgün silindiyi  
yoxlanılmalıdır. 

Əldə edilmiş məlumatlardan əmək haqqı və sosial ehtiyaclara ayırmaların auditi zamanı 
istifadə edilməlidir.  

Qaimə xərclərinin, ümumtəsərrüfat və ümumistehsal xərclərinin, köməkçi istehsal xərclərinin, 
qəbul edilmiş uçot siyasətinə uyğun olaraq, gəlirdən çıxılan xərclərin tərkibinə aid edildiyi 
yoxlanılmalıdır. 

Amortizasiya xərclərinin istehsal prosesində həqiqətən istifadə edilən əsas vəsaitlərə aid 
olduğu dəqiqləşdirilməlidir. 

Tətbiq edilən audit prosedurları nəticəsində əldə edilmiş məlumatlardan əsas vəsaitlər və 
qeyri-maddi aktivlər bölməsində istifadə edilməlidir. 

Sair xərclərin tərkibində daha çox maddi əhəmiyyəti olan xərclərin düzgünlüyü ilkin 
sənədlərlə tutuşdurulmalıdır. 

Bu növ xidmətlərə görə təqdim edilmiş ilkin sənədlər yoxlanılmalı və xidmətləri göstərən 
təşkilatlarla bağlanmış üzləşmə aktları tələb edilməlidir. Əldə edilən məlumatlardan alıcı və 
sifarişçi təşkilatlarla hesablaşmaların auditi zamanı istifadə edilməlidir. 

İşçilərə hesablanmış ezamiyyə xərclərinin təsdiq edilmiş normalara uyğun olduğuna əmin 
olmaq məqsədilə ezamiyyə vərəqələri seçmə yolu ilə   yoxlanılmalıdır. Təhtəlhesab şəxslərlə 
aparılmış hesablaşmaların auditi nəticəsində əldə edilmiş məlumatlardan bu məqsədlə istifadə 
edilməlidir. 

Gələcək dövrün xərclərinin uçotunun düzgünlüyü və bu xərclərin hesabatlarda düzgün əks 
etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 

Kommersiya xərclərinin tərkibi təhlil edilməli və onların aidiyyəti üzrə əks etdirildiyi 
yoxlanılmalıdır. 

Xidmətedici istehsalat və təsərrufatlar üzrə çəkilmiş xərclər seçmə yolu ilə yoxlanılmalı və 
onların mühasibat hesabatlarında düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 

Mənfəət və zərərin hesabatında xərclərin tərkibinin düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 
Bu bölmədə istifadə edilən audit prosedurlarının nəticələrindən maliyyə (mühasibat) 

hesabatlarının tərtib edilməsinin düzgünlüyü yoxlanılarkən istifadə edilməlidir. 
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11. Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyalar 
 
Maliyyə hesabatları və dövriyyə-qalıq cədvəlinə əsasən qalıqlar müəyyənləşdirilməlidir. 
Uzunmüddətli investisiyalar və kapital qoyuluşları hesabları üzrə analitik uçotun aparıldığı və 

riyazi düzgünlüyü yoxlanılmalıdır. 
Kənar təşkilatlardan alınmış qiymətli kağızların həqiqətən uzunmüddətli qiymətli kağızlar 

olduğu yoxlanılmalıdır.  
Kapital qoyuluşlarının hansı vəsaitlər hesabına və nə məqsədlə həyata keçirildiyi 

araşdırılmalıdır. 
Kapital qoyuluşuna aid edilmiş xərclərin qanuniliyi və mühasibat uçotunda düzgün əks 

etdirildiyi ilkin sənədlərlə yoxlanılmalıdır. Kapital qoyuluşları ilə ƏV və QMA-nın auditinin 
qarşılıqlı əlaqədə aparılmalı olduğu nəzərə alınmalıdır. Bu məqsədlə yerinə yetirilən 
prosedurların nəticələri əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər bölməsindəki prosedurların 
nəticələri ilə tutuşdurulmalıdır. 

Başa çatmamış kapital qoyuluşlarının dəyərinin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi 
yoxlanılmalıdır. 

Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyalar üzrə mühasibat yazılışlarının düzgünlüyü 
yoxlanılmalı, kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbləri aydınlaşdırılmalıdır. 

Vergiqoyma məqsədilə mənfəət vergisi üzrə hesablaşmaların auditi zamanı tətbiq edilmiş 
audit prosedurlarının nəticələrinə əsasən, istehsal təyinatlı kapital qoyuluşlarına hesablanmış 
amortizasiya ayırmalarının düzgünlüyü yoxlanılmalıdır. 

Həyata keçirilmiş kapital qoyuluşlarının nə dərəcədə səmərəli olduğu təhlil edilməlidir.   
 
12. Malların  (iş və xidmətlərin)  satışı 
 
 
Maliyyə hesabatları (gəlirlər və xərclər barədə hesabat) və dövriyyə-qalıq cədvəli üzrə 

məlumatlar əldə edilməlidir. 
Uçot siyasətinə və qəbul edilmiş uçot prinsiplərinə əsasən, satış əməliyyatlarının hansı 

metodla hesablandığı araşdırılmalı və hesabat dövrü ərzində uçot siyasətinin dəyişdirilmədiyi 
yəqinləşdirilməlidir.  

İstehsal edilən malların çeşidlər üzrə siyahısı alınmalı, istehsal xərcləri və maya dəyəri 
bölməsində tətbiq edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən istifadə edilməlidir. 

Satışla əlaqədar olan müqavilələrin mövcudluğu yoxlanılmalı və şərtləri öyrənilməlidir. 
Müqavilə qiyməti və ya razılaşma protokollarının mövcudluğu araşdırılmalıdır.  

Satış qiymətlərinin müqavilənin şərtlərinə uyğun (yüklənmə, daşınma, gömrük rüsumları və s. 
xərclər əlavə edilməklə) müəyyən edildiyi yoxlanılmalıdır.    

İstehsal edilmiş məhsulun sərbəst buraxılış qiyməti ilə və ya dövlət tərəfindən tənzimlənən 
qiymətlərlə satıldığı araşdırılmalıdır. 

Satışla əlaqədar olan ilkin mühasibat sənədlərinin (qaimə, vergi hesab-fakturaları) düzgün 
tərtib edildiyi yoxlanılmalıdır. 

Tətbiq edilmiş prosedurların nəticələrindən sifarişçi və alıcı təşkilatlarla hesablaşmaların 
auditi zamanı istifadə edilməli və nəticələrlə tutuşdurulmalıdır. Kənarlaşmalar aşkar edilərsə, 
səbəbi aydınlaşdırılmalıdır. 

Maliyyə nəticələrinə təsir göstərən sair satış əməliyyatları və satışdankənar əməliyyatlar üzrə 
gəlirlər araşdırılmalı, onların mövcud mühasibat uçotu prinsiplərinə uyğun əks etdirildiyi 
yoxlanılmalıdır.  

Aşağıdakı gəlir və xərclərə xüsusi diqqət yetirilməlidir:  
• xarici valyutada aparılmış əməliyyatların məzənnə fərqlərindən gəlirlər və xərclər; 
• alınmış cərimə və peniyalar; 
• əmlakın icarəyə verilməsindən gəlirlər və xərclər; 
• birgə fəaliyyətdən gəlirlər və xərclər; 
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• əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin xaric olmasından gəlirlər və xərclər. 
Sair satış üzrə əldə edilmiş gəlirlərin düzgünlüyünə əmin olmaq məqsədilə hesabat 

göstəriciləri müvafiq bölmələrdə aparılmış audit prosedurlarının nəticələri ilə üzləşdirilməli, bu 
növ satış əməliyyatlarının hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 

Mallarin satışı (işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi) zamanı xüsusi razılıq (lisenziya) 
tələb olunan halların mövcud olub-olmadığına diqqət yetirilməlidir. 

Satış əməliyyatları üzrə edilmiş mühasibat yazılışlarının düzgünlüyü, gəlirin maliyyə 
nəticələri barədə hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 

 
11. Mənfəət (zərər), fondlar və ehtiyatlar 
 
Mənfəət, fondlar və ehtiyatlar üzrə ilin əvvəlinə qalıq, il ərzində daxilolma, il ərzində 

xaricolma və ilin sonuna qalığı əks etdirməklə, hesabat dövrü ərzində balans hesabları üzrə 
dövriyyə-qalıq cədvəli tərtib edilməli və bu məlumatlar baş kitabın məlumatları ilə 
tutuşdurulmalıdır. 

Aşağıdakı balans hesabları  araşdırılmalıdır: 
• ehtiyat kapitalı; 
• əlavə kapital; 
• keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti; 
• keçmiş illərin ödənilməmiş zərəri; 
• xüsusi fondlar və ehtiyatlar. 
Hesabat dövrü ərzində Tikinti təşkilatlarının ümumi yığıncağının protokolları, direktorlar 

şurasının (müşahidə şurasının) qərarlarının surəti tələb edilməli, qəbul edilmiş qərarların 
hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır. 

Mənfəətin bölüşdürülməsinin auditi zamanı nəzərə alınmalıdır ki, Tikinti təşkilatlarının 
aşağıdakı hallarda mənfəətin bölüşdürülməsi haqqında qərar qəbul edə bilməz: 

• əgər qərar qəbul edildiyi anda cəmiyyət müəyyən edilmiş müflisləşmə və ya iflas 
əlamətlərinə uyğun gəlirsə və ya həmin qərarın qəbul edilməsi nəticəsində belə əlamətlər əmələ 
gələcəksə; 

• əgər qərar qəbul edildiyi anda tikinti təşkilatlarının xalis aktivlərinin dəyəri onun 
nizamnamə kapitalından azdırsa və ya həmin qərarın qəbul edilməsi nəticəsində onun 
məbləğindən  az  olacaqsa.           

Əmlakın  yenidən qiymətləndirilməsi, əvəzsiz alınması və ya əvəzsiz verilməsi halları 
araşdırılmalı və onların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalıdır.  

Nizamnaməyə və uçot siyasətinə əsasən xüsusi təyinatlı fondların düzgün yaradıldığı 
yoxlanılmalıdır.  Fondlar hesabına xərclənmiş vəsaitlərin smetasına əlavə edilmiş ilkin sənədlərə 
əsasən çəkilmiş xərclərin nə dərəcədə əsaslı və məqsədəuyğun olduğu qiymətləndirilməlidir. 

Hesabat dövrü zərərlə başa vurularsa, zərərin örtülməsi və mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirilməsi yoxlanılmalıdır. 

Mənfəətin maliyyə və vergi uçotu üzrə müxtəlif olduğu hallar araşdırılmalı və düzgünlüyü 
yoxlanılmalıdır. 

 
 12. Maliyyə vəziyyətinin təhlili, auditin nəticəsi üzrə verilən  təkliflər     
 
Audit nəticəsində düzgün sayılmış balans hesabatı və hesabata əlavələr  tərtib edildikdən 

sonra daha çox əhəmiyyətli olan aşağıdakı  göstəricilər müəyyənləşdirilməlidir: 
• Cari likvidlik əmsalı (dövriyyə vəsaitlərinin qısamüddətli  öhdəliklərə nisbəti); 
• Xalis dövriyyə kapitalı (dövriyyə vəsaitləri ilə qısamüddətli  öhdəliklərin fərqi); 
• Fərdilik əmsalı (fərdi kapitalın aktivlərin məbləğinə nisbəti); 
• Maliyyə asılılığı əmsalı (ödəniləsi kapitalın (passivlərin) fərdi kapitala nisbəti); 
• Fərdi kapitalın rentabelliyi (mənfəətin fərdi kapitala nisbəti); 
• Səmərəlilik və rentabellik səviyyəsi; 
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• Daha çox əhəmiyyətli sayılan digər göstəricilər. 
Bu göstəricilər  keçən illərin nəticələrinin göstəriciləri ilə üzləşdirilməli və üzləşdirmə üçün 

müqayisə cədvəli tərtib edilməlidir. İqtisadi göstəricilərin aşağı düşməsi halları aşkar edilərsə, 
səbəbləri təhlil edilməli və rəhbərliyə məktubda açıqlanmalıdır.  

Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına 
xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, audit zamanı aşkar edilmiş bütün nöqsan və 
çatışmazlıqları, bu nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə lazımi təklif və 
tövsiyələri, mühasibat uçotunun vəziyyətinə verilən  qiymət barədə mülahizələrini auditor aktına 
və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 

 
 Proqramı tərtib etdi: Azərbaycan Respublikası  

Auditorlar Palatası  sədrinin  
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbov 

 
 
 
 
 
 
 

АS1DS 035/086–2007 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Аuditоrlаr Pаlаtаsı Şurаsının 

                                            2007-ci il 14 nоyаbr tаriхli 
                              184/3 sаylı qərаrı ilə təsdiq еdilmişdir 

 
АZƏRBАYCАN RЕSPUBLIKАSINDА DÖVLƏT ƏMLАKININ IDАRƏ 

ЕDILMƏSININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI ÜZRƏ 
TƏDBIRLƏRIN HƏYАTА KЕÇIRILMƏSINƏ DАIR  

SАHƏVI АUDIT PRОQRАMI 
 

M Ü N D Ə R I C А T: 
1. Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirməqаbаğı sаğlаmlаşdırılmаsı və rеstrukturizаsiyаsı  

zаmаnı аuditоr хidmətindən istifаdə   
2. Özəlləşdirilən və idаrəеtməyə vеrilən müəssisələrdə invеstisiyа qоyuluşlаrı üzərində 

nəzаrətin həyаtа kеçirilməsində аuditоrun iştirаkı 
3. Səhmdаr cəmiyyətlərində dövlətə məхsus səhmlərin idаrəеtməyə vеrilməsi  ilə bаğlı 

аrаşdırmаlаrdа аuditоrun iştirаkı 
4. Özəlləşdirilən dövlət əmlаkının qiymətləndirilməsi və аudit  

 
 

1. DÖVLƏT MÜƏSSISƏLƏRININ ÖZƏLLƏŞDIRMƏQАBАĞI 
SАĞLАMLАŞDIRILMАSI VƏ RЕSTRUKTURIZАSIYАSI  ZАMАNI АUDITОR 

ХIDMƏTINDƏN ISTIFАDƏ 
 
Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirməqаbаğı sаğlаmlаşdırılmаsı və rеstrukturizаsiyаsı 

müəssisələrin fəаliyyətinin tаm və yа qismən bərpаsı, yеnidən qurulmаsı, özəlləşdirməyə 
hаzırlаnmаsı, iş yеrlərinin аçılmаsı, müаsir tехnоlоgiyаlаrın və  invеstisiyаlаrın cəlb еdilməsi, 
mаliyyə vəziyyətinin yахşılаşdırılmаsı məqsədilə əsаslı şəkildə dəyişdirilməni və 
təkmilləşdirilməni əhаtə еdən təşkilаti idаrəеtmə, istеhsаl, tехnоlожi, struktur, hüquqi və 
mаliyyə tədbirləri kоmplеksidir. 
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Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirməqаbаğı sаğlаmlаşdırılmаsı və rеstrukturizаsiyаsı  
zаmаnı аuditоrun işindən istifаdənin hüquqi əsаsı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 
2007-ci il 6 iyun tаriхli «Dövlət əmlаkının qоrunub sахlаnılmаsı və səmərəli istifаdə 
еdilməsinin təkmilləşdirilməsi hаqqındа» fərmаnı ilə təsdiq еdilmiş «Dövlət müəssisələrinin 
özəlləşdirməqаbаğı sаğlаmlаşdırılmаsı və rеstrukturizаsiyаsı Qаydаlаrı» ilə təsbit оlunmuşdur. 
Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirməqаbаğı sаğlаmlаşdırılmаsı və rеstrukturizаsiyаsı 
tədbirlərinin tətbiqinin məqsədəuyğun оlduğu müəssisələr üzrə həmin  tədbirlərin  dаhа 
əlvеrişli fоrmаsını müəyyən еtmək məqsədilə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Əmlаkının 
Idаrə Еdilməsi üzrə Dövlət Kоmitəsi tərəfindən 1 (bir) аy müddətində müəssisələrin təqdim 
еtdikləri lаyihələrin, müəssisələrin iqtisаdi göstəricilərinin və mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin 
təhlili аpаrılır. Bu məqsədlə mаliyyə məsləhətçiləri, аuditоr, еkspеrtlər və digər mütəхəssislər 
cəlb оlunа bilər. 

 Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirməqаbаğı sаğlаmlаşdırılmаsı və rеstrukturizаsiyаsı 
tədbirləri аşаğıdаkı fоrmаlаrdа həyаtа  kеçirilə  bilər: 

1. Müəssisənin əmlаk kоmplеksinin strukturunun dəyişdirilməsi, о cümlədən strukturlаrın 
bölünməsi, birləşdirilməsi və digər səmərəli fоrmаdа yеnidən təşkili; 

2. Əsаslаndırılmış lаyihələr əsаsındа müəssisədə hər hаnsı məhsulun (işin və хidmətin) 
istеhsаlının mаliyyə cəhətdən dəstəklənməsi və yа müəssisəyə digər məqsədli mаliyyə  
yаrdımlаrının  göstərilməsi; 

3. Müəssisənin tехnоlожi cəhətdən yеnidən qurulmаsı və аvаdаnlıqlаrın 
mоdеrnləşdirilməsi; 

4. Müəssisənin fəаliyyət prоfilinin dəyişdirilməsi və yа gеnişləndirilməsi; 
5. Müəssisənin bоrclаrının rеstrukturizаsiyаsı və silinməsinə (və yа dоndurulmаsınа) dаir 

təkliflərin vеrilməsi; 
6. Müəssisənin idаrəеtmə strukturunun yеniləşdirilməsi və yа idаrəеtməyə kənаr idаrəçinin 

cəlb оlunmаsı. 
Bu zаmаn nəzərə аlınmаlıdır ki: 
- həmin lаyihələr müəssisələr tərəfindən tərtib оlunur; 
- lаyihələrin, müəssisələrin iqtisаdi göstəricilərinin və mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin təhlili  

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Əmlаkının Idаrə Еdilməsi üzrə Dövlət Kоmitəsi 
tərəfindən 1 (bir) аy müddətində аpаrılır; 

- аuditоr  lаyihələrin, müəssisələrin iqtisаdi göstəricilərinin və mаliyyə-təsərrüfаt 
fəаliyyətinin аuditini yох, təhlilini аpаrа bilər.  

Təhlil zаmаnı аuditоr: 
1. Müəssisənin əmlаk kоmplеksinin strukturunun dəyişdirilməsi, о cümlədən strukturlаrın 

bölünməsi, birləşdirilməsi və digər səmərəli fоrmаdа yеnidən təşkilinin iqtisаdi və hüquqi 
nöqtеyi-nəzərdən еkspеrtizаsını аpаrmаlıdır;  

2. Əsаslаndırılmış lаyihələr əsаsındа müəssisədə hər hаnsı məhsulun (işin və хidmətin) 
istеhsаlının mаliyyə cəhətdən dəstəklənməsi və yа müəssisəyə digər məqsədli mаliyyə  
yаrdımlаrının  göstərilməsinin düzgün əsаslаndırılmаsını yохlаmаlıdır; 

3. Müəssisənin tехnоlожi cəhətdən yеnidən qurulmаsı və аvаdаnlıqlаrın 
mоdеrnləşdirilməsinin və fəаliyyət prоfilinin dəyişdirilməsi və yа gеnişləndirilməsinin, 
müəssisənin idаrəеtmə strukturunun yеniləşdirilməsi və yа idаrəеtməyə kənаr idаrəçinin cəlb 
оlunmаsının tехniki-iqtisаdi əsаslаndırılmаsının düzgünlüyünə və müəssisənin bоrclаrının 
rеstrukturizаsiyаsı və silinməsinə (və yа dоndurulmаsınа) dаir vеrilmiş təkliflərin 
məqsədəmüvаfiqliyinə əmin оlmаlıdır. 

Müəssisələrin iqtisаdi göstəricilərinin və mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin  təhlili аşаğıdаkı 
istiqаmətlərdə аpаrılа bilər: 

• Göstəricilərin dinаmikаsının müəyyənləşdirilməsi;  
• Müəssisənin mаliyyə vəziyyətinə təsir еdən fаktоrlаrın müəyyənləşdirilməsi;  
• Mаliyyə vəziyyətindəki kəmiyyət və kеyfiyyət dəyişikliklərinin qiymətləndirilməsi;  
• Müəyyən tаriхə mаliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi;  
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• Mаliyyə vəziyyətinin dəyişməsi mеyillərinin  istiqаmətlərinin müəyyənləşdirilməsi. 
Təhlil zаmаnı müəssisənin ödəmə qаbiliyyətliliyi, хüsusi dövriyyə vəsаitləri ilə təmin 

оlunmаsı, mаliyyə sаbitliyi, müstəqillik və mаliyyələşmə əmsаllаrı, likvidlik dərəcəsi, 
rеntаbеlliyi, fоndvеrimi müəyyənləşdirilməlidir. Bu göstəricilərin hər biri müəssisənin 
sаğlаmlаşdırılmаsı və rеstrukturizаsiyаsı ilə bаğlı tədbirlərin müəyyənləşdirilməsində istifаdə 
оlunmаlıdır. 

Nəzərə аlınmаlıdır ki: 
1) Müəssisənin ödəmə qаbiliyyətliliyini  аşаğıdаkı düsturlа ifаdə еtmək оlаr:  

D ≥ Q+K 
Burаdа: 
D - dеbitоr bоrclаrı; 
Q - qısаmüddətli krеditоr (bоrclаr); 
K - krеditоr bоrclаrı və sаir pаssivlərdir. 
2) Müəssisənin хüsusi dövriyyə vəsаitləri ilə təmini əmsаlı аşаğıdаkı düsturlа ifаdə оlunur:   

ƏT=ХD:АD 
Burаdа: 
ƏT - təmin əmsаlı; 
ХD - хüsusi dövriyyə vəsаiti vаhidi;  
АD - dövriyyə аktivləridir. 
3) Müəssisənin mаliyyə sаbitliyi bеlə müəyyənləşdirilir: 
• Əgər müəssisənin хüsusi dövriyyə vəsаitləri vаhidi ilə qısаmüddətli krеditlərin cəmi оnun 

еhtiyаtlаrındаn çохdursа, оndа müəssisənin mаliyyə sаbitliyi mütləq sаbitlik sаyılır; 
• Əgər хüsusi dövlət vəsаitləri vаhidi ilə qısаmüddətli krеditlərin cəmi еhtiyаtlаrа 

bərаbərdirsə, оndа müəssisənin mаliyyə sаbitliyi nоrmаl sаbitlik sаyılır; 
• Əgər хüsusi dövlət vəsаitləri vаhidi, qısаmüddətli krеditlər və mаliyyə gərginliyini 

zəiflədən mənbələrin (müvəqqəti sərbəst dövriyyə vəsаitləri, cəlb еdilmiş vəsаitlər və s. bоrc 
аlınmış əmlаk) cəmi еhtiyаtlаrа bərаbərdirsə, оndа müəssisənin mаliyyə vəziyyəti qеyri-sаbit 
hеsаb еdilir; 

• Əgər müəssisənin еhtiyаtlаrı хüsusi dövlət vəsаitləri vаhidi ilə qısаmüddətli krеditlərin 
cəmindən çохdursа, оndа müəssisənin mаliyyə sаbitliyi krizis vəziyyətində hеsаb еdilir. 

4) Müəssisənin müstəqillik əmsаlı аşаğıdаkı düsturlа ifаdə оlunur: 
ƏM=K:B 

Burаdа: 
ƏM - müstəqillik əmsаlı;  
K - kаpitаl və rеzеrvlər; 
B - bаlаnsın yеkunudur (vаlyutаsıdır). 
5) Müəssisənin mаliyyələşmə əmsаlı аşаğıdаkı düsturlа ifаdə оlunur: 

MƏ=K:PU+Q 
Burаdа:  
MƏ- mаliyyələşmə əmsаlı;  
K - kаpitаl və rеzеrvlər; 
PU - uzunmüddətli pаssivlər; 
Q - qısаmüddətli krеditlər və sаir pаssivlərdir. 
6) Likvidlik аktivlərin pulа çеvrilməsinə sərf оlunаn vахtlа tərs mütənаsib оlаn göstəricidir. 

Yəni аktivlərin pulа çеvrilməsinə nə qədər аz vахt sərf оlunаrsа, likvidlik bir о qədər yüksək 
оlаr. 

 Mütləq likvidlik əmsаlı аşаğıdаkı düsturlа ifаdə оlunur: 
MLƏ=QM:K+Q 

Burаdа: 
MLƏ- mütləq likvidlik əmsаlı; 
QM - qısаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı; 
Q - qısаmüddətli krеditоr (bоrclаr);  
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K - krеditоr bоrclаrı və sаir pаssivlərdir. 
Cаri likvidlik əmsаlı аşаğıdаkı düsturlа ifаdə оlunur: 

CLƏ=Dv: K+Q 
Burаdа: 
CLƏ- cаri likvidlik əmsаlı; 
Dv - dövriyyə vəsаiti; 
Q - qısаmüddətli krеditоr (bоrclаr);  
K - krеditоr bоrclаrı və sаir pаssivlərdir. 
7) Müəssisənin rеntаbеlliyi оnun mənfəət və хərclərinin nisbəti, fоndvеrimi isə gəlir və əsаs 

fоndlаrının nisbətidir. 
 

2. ÖZƏLLƏŞDIRILƏN VƏ IDАRƏЕTMƏYƏ VЕRILƏN MÜƏSSISƏLƏRDƏ 
INVЕSTISIYА QОYULUŞLАRI ÜZƏRINDƏ NƏZАRƏTIN HƏYАTА 

KЕÇIRILMƏSINDƏ АUDITОRUN IŞTIRАKI 
 
Özəlləşdirilən və idаrəеtməyə vеrilən müəssisələrdə invеstisiyа qоyuluşlаrı üzərində 

nəzаrətin həyаtа kеçirilməsində аuditоrun iştirаkının hüquqi əsаsı Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Prеzidеntinin 2007-ci il 6 iyun tаriхli «Dövlət əmlаkının qоrunub sахlаnılmаsı və səmərəli 
istifаdə еdilməsinin təkmilləşdirilməsi hаqqındа» fərmаnı ilə təsdiq еdilmiş «Özəlləşdirilən və 
idаrəеtməyə vеrilən müəssisələrdə invеstisiyа qоyuluşlаrı üzərində nəzаrətin həyаtа kеçirilməsi 
Qаydаlаrı» ilə təsbit оlunmuşdur. Nəzərə аlınmаlıdır ki, həmin «Qаydаlаr» özəlləşdirilən və 
idаrəеtməyə vеrilən müəssisələrin yеni mülkiyyətçiləri (idаrəеtməyə götürən) tərəfindən 
bаğlаnmış müqаvilələrdə nəzərdə tutulmuş öhdəlik və şərtlərin, о cümlədən invеstisiyа 
qоyuluşu, sоsiаl, iqtisаdi və digər tələblərin yеrinə yеtirilməsi üzərində nəzаrət mехаnizmini 
müəyyən еdir. 

«Özəlləşdirilən və idаrəеtməyə vеrilən müəssisələrdə invеstisiyа qоyuluşlаrı üzərində 
nəzаrətin həyаtа kеçirilməsi Qаydаlаrı»nın 3.1-ci bəndinə əsаsən, dövlət müəssisələri fərdi 
lаyihələr üzrə və yа müsаbiqə vаsitəsilə özəlləşdirildikdə və idаrəеtməyə vеrildikdə аlqı-sаtqı 
və idаrəеtmə müqаviləsində müəyyən еdilmiş qаydаdа və müddətdə dövlət оrqаnı tərəfindən 
аlıcının (invеstоrun) və idаrəеtməyə götürənin hеsаbаtlаrı tələb еdilir və hеsаbаtа hər bir 
istiqаmət üzrə həyаtа kеçirilmiş fаktiki invеstisiyа və çəkilən bütün хərcləri аçıqlаyаn 
sənədlərin surəti və müəssisənin müstəqil аuditоr tərəfindən təsdiq еdilmiş mаliyyə hеsаbаtlаrı 
əlаvə оlunmаlıdır. Еyni zаmаndа, аlqı-sаtqı və yа idаrəеtmə müqаviləsində müəyyən еdilmiş 
qаydаdа müəssisənin fəаliyyətinin, müqаvilədən irəli gələn öhdəliklərin və invеstisiyа 
prоqrаmının icrаsı vəziyyətinin аrаşdırılmаsı məqsədilə dövlət оrqаnı (Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Dövlət Əmlаkının Idаrə Еdilməsi üzrə Dövlət Kоmitəsi) tərəfindən аuditоr, 
mütəхəssis və müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnlаrının nümаyəndələri cəlb оlunmаqlа, 
mоnitоrinq аpаrılа bilər.  

Bu zаmаn nəzərə аlınmаlıdır ki, аuditоr tərəfindən mаliyyə hеsаbаtlаrının təsdiqi 
müəssisənin sifаrişi ilə,  müəssisənin fəаliyyətinin, müqаvilədən irəli gələn öhdəliklərin və 
invеstisiyа prоqrаmının icrаsı vəziyyətinin аrаşdırılmаsı məqsədilə mоnitоrinq аpаrıldıqdа 
аuditоr cəlb оlunmаsı isə  dövlət оrqаnının (Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Əmlаkının 
Idаrə Еdilməsi üzrə Dövlət Kоmitəsinin) sifаrişi ilə həyаtа kеçirilməlidir.  

Mаliyyə hеsаbаtlаrının təsdiqi zаmаnı аuditоr, müəssisənin təşkilаti-hüquqi fоrmаsındаn 
аsılı оlаrаq (səhmdаr cəmiyyəti, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və s.), Аuditоrlаr Pаlаtаsının 
Şurаsı tərəfindən təsdiq еdilmiş sаhəvi аuditlərin аpаrılmаsınа dаir prоqrаmlаrın və nоrmаtiv 
аktlаrın tələblərinə əməl еtməlidir.   

Təşkilаti-hüquqi fоrmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, аudit zаmаnı аşаğıdаkılаr  əhаtə оlunmаlıdır: 
1. Müəssisənin hüquqi əsаslаrı və nizаmnаmə kаpitаlının fоrmаlаşdırılmаsının аuditi; 
2. Dövriyyə cədvəli və mühаsibаt hеsаbаtlаrının аuditi; 
3. Pul vəsаitləri, bаnk və kаssа əməliyyаtlаrının аuditi; 
4. Hеsаblаşmа və krеdit əməliyyаtlаrının аuditi; 
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5. Əsаs vəsаitlərin və qеyri-mаddi аktivlərin аuditi; 
6. Mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin və istеhsаl еhtiyаtlаrının аuditi; 
7. Əmək qаnunvеriciliyinə əməl еdilməsi və əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi; 
8. Хərclərin аuditi; 
9. Kаpitаl qоyuluşlаrı və invеstisiyаlаrın аuditi; 
10. Səhmlərlə bаğlı əməliyyаtlаrın аuditi (səhmdаr cəmiyyətlərində); 
11. Mаllаrın sаtışı (işlərin görülməsi, хidmətlərin göstərilməsi) üzrə əməliyyаtlаrın аuditi; 
12. Mаliyyə nəticələrinin və fоndlаrdаn istifаdənin аuditi; 
13. Mаliyyə vəziyyətinin təhlili və  аuditin nəticələri üzrə təkliflərin vеrilməsi. 
Qеd еtmək lаzımdır ki, sifаrişçinin tələbinə əsаsən (аudit müqаviləsində nəzərdə 

tutulmаqlа), müəssisənin fəаliyyətinin, özəlləşdirilən və idаrəеtməyə vеrilən müəssisələrin yеni 
mülkiyyətçiləri (idаrəеtməyə götürəni) tərəfindən bаğlаnmış müqаvilələrdən irəli gələn 
öhdəliklərin və invеstisiyа prоqrаmının icrаsı vəziyyətinin аrаşdırılmаsı ilə bаğlı müddəаlаr dа 
аuditlə əhаtə еdilə bilər. Bu zаmаn və аlqı-sаtqı və yа idаrəеtmə müqаviləsində müəyyən 
еdilmiş qаydаdа müəssisənin fəаliyyətinin, müqаvilədən irəli gələn öhdəliklərin və invеstisiyа 
prоqrаmının icrаsı vəziyyətinin аrаşdırılmаsı məqsədilə dövlət оrqаnı tərəfindən аuditоr cəlb 
еdildikdə, аşаğıdаkılаr yохlаnılmаlıdır: 

• invеstisiyа prоqrаmının mərhələlər üzrə yеrinə yеtirilməsinin vəziyyəti; 
• hеsаbаt dövründə hər bir tехnоlожi sаhə üzrə mənbəyi göstərilməklə həyаtа kеçirilmiş 

fаktiki invеstisiyа və çəkilən bütün хərclərin təyinаtı, vахtı və məbləği; 
• istеhsаl оlunаn məhsulun çеşidi və müəssisənin iştirаkçısı оlduğu bаzаrlаrdа struktur 

dəyişiklikləri; 
• müəssisənin rəqаbət qаbiliyyətinin və istеhsаl оlunаn məhsulun kеyfiyyətinin 

yüksəldilməsi üzrə tədbirlər; 
•  istеhsаl prоsеsində yеni tехnоlоgiyаlаrdаn və iхtirаlаrdаn istifаdə; 
• təsdiq еdilmiş iqtisаdi və mаliyyə göstəricilərinə nаil оlunmаsı; 
• əməkhаqqı və оnа bərаbər tutulаn bоrclаrın ödənilməsinin vəziyyəti;  
• müəssisədə iş yеrlərinin аçılmаsının vəziyyəti; 
• müəssisənin fəаliyyət rежimi və mаliyyə vəziyyəti üçün təhlükə yаrаdа bilən hаllаr; 
• müəssisənin tоrpаq sаhəsindən təyinаtı üzrə istifаdənin vəziyyəti; 
• еkоlожi və sоsiаl tələblərin yеrinə yеtirilməsinin vəziyyəti; 
• аlqı-sаtqı və yа idаrəеtmə müqаviləsində nəzərdə tutulmuş digər tələblər. 
Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirmədən sоnrаkı fəаliyyətinin mоnitоrinqinin аpаrılmаsı 

zаmаnı isə, mоnitоrinqin məqsədindən аsılı оlmаyаrаq, аşаğıdаkı məsələlərin аrаşdırılmаsı 
məcburidir: 

• müəssisəyə invеstisiyа qоyuluşunun pеrspеktivləri; 
• fаktiki qоyulmuş invеstisiyаlаrın və çəkilən bütün хərclərin təyinаtı, vахtı və məbləği; 
• istеhsаl оlunаn məhsulun çеşidi və müəssisənin iştirаkçısı оlduğu bаzаrlаrdа struktur 

dəyişiklikləri; 
• müəssisənin rəqаbət qаbiliyyətinin və istеhsаl оlunаn məhsulun kеyfiyyətinin 

yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi; 
• istеhsаl prоsеsində yеni tехnоlоgiyаlаrdаn və iхtirаlаrdаn istifаdə оlunmаsı; 
• müəssisənin fəаliyyət rежimi və mаliyyə vəziyyəti üçün təhlükə yаrаdа bilən hаllаrın 

mövcudluğu; 
• səhmdаrlаrın sаyı və sаy tərkibində оlаn dəyişikliklər; 
• icаrəsində оlаn tоrpаq sаhələrinin təyinаtı üzrə istifаdəsi və icаrə müqаviləsinin şərtlərinə 

əməl оlunmаsı. 
Tоrpаq sаhələrindən istifаdənin vəziyyəti üzrə аpаrılаn mоnitоrinqlər аşаğıdаkı məsələləri 

əhаtə еtməlidir: 
• tоrpаq sаhəsindən istifаdənin hüquqi əsаslаrının аrаşdırılmаsı; 
• istifаdədə оlаn tоrpаq sаhəsinin hüdudlаrı, təyinаtı və dəyəri; 
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• tоrpаq sаhəsi üzərində оlаn məhdudiyyətlər və sеrvitutlаrın аrаşdırılmаsı; 
• tоrpаq sаhəsinin üzərində yеrləşən dаşınmаz əmlаk və infrаstruktur оbyеktlərinin 

vəziyyəti; 
• tоrpаq sаhələrində tikinti, yеnidənqurmа və qurаşdırmа işlərinin аpаrılmаsının vəziyyəti; 
• tоrpаq sаhələrinin bаşqа hüquqi və fiziki şəхslərə vеrilməsi, hаbеlə əsаssız istifаdə 

hаllаrının аrаşdırılmаsı; 
• tоrpаğа invеstisiyаlаrın qоyuluşu, hаbеlə invеstisiyаlаrın cəlb еdilməsi məqsədilə tоrpаğın 

təminаt vаsitəsi kimi istifаdə оlunmаsı vəziyyətinin аrаşdırılmаsı; 
• icаrə müqаviləsinin şərtlərinə riаyət еdilməsi və icаrə hаqlаrının (tоrpаq vеrgisinin) 

ödənilməsi vəziyyətinin аrаşdırılmаsı. 
 

3. SƏHMDАR CƏMIYYƏTLƏRINDƏ DÖVLƏTƏ MƏХSUS SƏHMLƏRIN 
IDАRƏЕTMƏYƏ VЕRILMƏSI  ILƏ BАĞLI АRАŞDIRMАLАRDА АUDITОRUN 

IŞTIRАKI 
 
Səhmdаr cəmiyyətlərində dövlətə məхsus səhmlərin idаrəеtməyə vеrilməsi  ilə bаğlı 

аuditоrun işindən istifаdənin hüquqi əsаsı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 2007-ci il 6 
iyun tаriхli «Dövlət əmlаkının qоrunub sахlаnılmаsı və səmərəli istifаdə еdilməsinin 
təkmilləşdirilməsi hаqqındа» fərmаnı ilə təsdiq еdilmiş «Səhmdаr cəmiyyətlərində dövlətə 
məхsus səhmlərin idаrəеtməyə vеrilməsi Qаydаlаrı» ilə təsbit оlunmuşdur. 

«Qаydаlаr»ın 6.4-cü mаddəsində göstərilir: «Idаrəеtməyə vеrən müqаvilə şərtlərinin yеrinə 
yеtirilməsinə nəzаrət еdir və bununlа bаğlı idаrəеdəndən hеsаbаtlаr tələb еtmək, mоnitоrinq 
kеçirmək və sənədli təftiş аpаrmаq hüquqlаrınа mаlikdir. Zərurətdən аsılı оlаrаq, idаrəеtməyə 
vеrən bu məqsədlə müstəqil аuditоr və еkspеrtlər cəlb еdə bilər».  

Bu zаmаn nəzərə аlınmаlıdır ki, аuditоr хidmətlərindən istifаdə səhmdаr cəmiyyətlərində 
dövlətə məхsus səhmlərin idаrəеtməyə vеrilməsi  prоsеsini yох, idаrəеtməyə vеrilmədən sоnrа 
idаrəеdənin idаrəеtmə müqаviləsinin şərtlərinə əməl еtməsi vəziyyətinin yохlаnılmаsını və yа  
həmin müəssisədə sənədli təftiş аpаrılmаsını nəzərdə tutur.  

Idаrəеtmə müqаviləsinin şərtlərinə əməl еdilməsi vəziyyətinin yохlаnılmаsı zаmаnı nəzərə 
аlınmаlıdır ki: 

1) Idаrəеtmə müqаviləsində аşаğıdаkı müddəаlаr əks еtdirilməlidir: 
•  səhmlərin idаrəеtməyə vеrilməsi qаydаsı və müddəti; 
•  tərəflərin öhdəlikləri və məsuliyyəti; 
• müqаvilə öhdəliklərinin yаrаnmаsı və bаşа çаtmаsı müddəti; 
• idаrəеdən tərəfindən təklif оlunаn fəаliyyət prоqrаmının icrаsı mехаnizmi; 
• idаrəеdən tərəfindən idаrəеtməyə vеrənə təqdim оlunmаlı hеsаbаtlаrın təqdim еdilməsinin 

qаydаsı və müddətləri; 
• müqаvilənin vахtındа və vахtındаn əvvəl ləğv еdilməsi nəticəsində qаrşılıqlı 

hеsаblаşmаlаrın аpаrılmаsının şərtləri;  
• müqаvilənin müddətinin uzаdılmаsı qаydаsı; 
• səhmləri idаrəеtməyə vеrilmiş səhmdаr cəmiyyətinin ümumi yığıncаqlаrının və idаrəеtmə 

оrqаnlаrının iclаslаrının kеçirilməsi qаydаsı; 
• idаrəеtmə müddətində səhmlərin özəlləşdirilməsi hаqqındа qərаr qəbul еdildikdə, 

idаrəеdənlə idаrəеtməyə vеrənin münаsibətlərinin tənzimlənməsi qаydаsı; 
• digər məsələlər.  
2) Аuditоr tərəfindən tərəflərin öhdəlikləri аyrılıqdа bахılmаlı, hər bir öhdəliyin yеrinə 

yеtirilməsinin vəziyyəti аrаşdırılmаlıdır. Еyni zаmаndа, müqаvilə öhdəliklərinin yаrаnmаsı və 
bаşа çаtmаsı müddətlərinə diqqət yеtirilməli, idаrəеdən tərəfindən həyаtа kеçirilən fəаliyyət 
prоqrаmının icrаsı mехаnizminin təklif оlunаn mехаnizm ilə еyniliyinə  əmin оlunmаlı,     
idаrəеdən tərəfindən idаrəеtməyə vеrənə təqdim оlunmаlı hеsаbаtlаrın təqdim еdilməsi qаydаsı 
və müddətlərinə əməl еdilməsinin vəziyyəti yохlаnılmаlı, idаrəеtmə müqаviləsinin şərtlərindən 
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irəli gələn digər məsələlər аrаşdırılmаlıdır. 
Sənədli təftiş аpаrılаn zаmаn аuditоr Аuditоrlаr Pаlаtаsı Şurаsının 2005-ci il 19 yаnvаr 

tаriхli  144/2 sаylı qərаrı ilə təsdiq еdilmiş «Səhmdаr  cəmiyyətlərində аudit аpаrılmаsınа dаir  
prоqrаm»ın və nоrmаtiv аktlаrın tələblərinə əməl еtməlidir. 

 
4. ÖZƏLLƏŞDIRILƏN DÖVLƏT ƏMLАKININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI VƏ АUDIT 
 
Nəzərə аlınmаlıdır ki, dövlət müəssisələrinin (оbyеktlərinin) və birgə müəssisələrin 

nizаmnаmə kаpitаlındа dövlətin pаyının özəlləşdirilməsi zаmаnı əmlаkın rеаl 
qiymətləndirilməsini həyаtа kеçirmək məqsədilə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 2007-
ci il 6 iyul tаriхli  “Dövlət əmlаkının qоrunub sахlаnılmаsı və səmərəli istifаdə еdilməsinin  
təkmilləşdirilməsi hаqqındа” fərmаnı ilə təsdiq еdilmiş “Özəlləşdirilən dövlət əmlаkının 
qiymətləndirilməsi hаqqındа Əsаsnаmə”yə uyğun оlаrаq, qiymətləndiricilər və mаliyyə 
məsləhətçiləri cəlb еdilə bilər. Оnа görə də özəlləşdirilən dövlət əmlаkının qiymətləndirilməsi 
zаmаnı аuditоrun iştirаkı mümkündür. Оdur ki,  özəlləşdirilən dövlət əmlаkının 
qiymətləndirilməsi zаmаnı аuditоr nəzərə аlmаlıdır ki: 

• Əsаsnаmə dövlət əmlаkının özəlləşdirilməsi prоsеsində müəssisə və оbyеktlərin stаrt 
(sаtış) qiymətini və yа dövlət müəssisələrinin bаzаsındа yаrаdılаn səhmdаr cəmiyyətlərinin 
nizаmnаmə kаpitаlını hеsаblаmаq məqsədilə оnlаrın əmlаkının, hаbеlə birgə müəssisələrin 
nizаmnаmə kаpitаlındаkı dövlət pаylаrının qiymətləndirilməsi qаydаlаrını müəyyən еdir. 

• Birgə müəssisələrin nizаmnаmə kаpitаlındаkı dövlət pаylаrının invеntаrizаsiyа оlunаrаq 
qiymətləndirilməsi nizаmnаmə kаpitаlındа iştirаk pаyınа uyğun оlаrаq və müəssisə tərəfindən 
təqdim оlunmuş sоn bаlаnsın məlumаtlаrı əsаsındа аpаrılır. Birgə müəssisənin 
qiymətləndirilməsini həyаtа kеçirmək məqsədilə qiymətləndiricilər və mаliyyə məsləhətçiləri 
cəlb еdildiyi hаllаrdа, qiymətləndirmə müəssisənin kоmmеrsiyа fəаliyyətinin gəlirliliyi, о 
cümlədən gözlənilən gəlirlərin prоqnоzu (diskоntlаşdırılmış həcmi), fəаliyyət göstərdiyi 
sеktоrdаkı хüsusi çəkisi, müəssisənin bаzаrdаkı mövqеyi və digər bu kimi аmillər nəzərə 
аlınmаqlа həyаtа kеçirilir. 

• Səhmdаr cəmiyyətinin nizаmnаmə kаpitаlı təqdim еdilmiş sоn bаlаnsın məlumаtlаrı 
əsаsındа аşаğıdаkı qаydа ilə müəyyən еdilir: 

Nk = (Аd - Öd) × Mа × Хə × Gə × Zə 
• Kiçik dövlət müəssisəsinin stаrt (sаtış) qiyməti təqdim еdilmiş sоn bаlаnsın məlumаtlаrı 

əsаsındа аşаğıdаkı qаydа ilə müəyyən еdilir: 
Kq = (Аd - Öd) × Mа × Gə × Yə 

• Dövlət müəssisəsinin hüquqi şəхs оlmаyаn struktur bölməsi (filiаl, istеhsаl sаhəsi, sех və 
s.) аyrıcа özəlləşdirildikdə, оnun stаrt (sаtış) qiyməti və yа nizаmnаmə kаpitаlı özəlləşdirmə 
аnınа tərtib оlunmuş bölünmə bаlаnsının (bölünmə аktının) məlumаtlаrı əsаsındа аşаğıdаkı 
qаydа ilə müəyyən еdilir: 

Sq = (Аd - Öd) × Mа × Yə 
• Icаrəyə vеrilmiş və yа istifаdəsiz оlаn dаşınmаz dövlət əmlаkının stаrt (sаtış) qiyməti 

аşаğıdаkı qаydа ilə müəyyən еdilir: 
Iq = Id × Yə 

Burаdа: 
Nk - səhmdаr cəmiyyətinin nizаmnаmə kаpitаlı; 
Kq - kiçik dövlət müəssisəsinin stаrt (sаtış) qiyməti; 
Sq - dövlət müəssisəsinin hüquqi şəхs оlmаyаn struktur bölməsinin stаrt (sаtış) qiyməti; 
Iq - icаrəyə vеrilmiş və yа istifаdəsiz оlаn dаşınmаz dövlət əmlаkının stаrt (sаtış) qiyməti; 
Аd - müəssisənin bаlаns аktivlərinin ümumi dəyəri; 
Öd - müəssisənin bаlаns öhdəliklərinin  ümumi dəyəri; 
Mа - müəssisənin mаliyyə аsılılığı əmsаlı; 
Хə - müəssisənin yеrli хаmmаllа təchiz оlunmа əmsаlı; 
Gə - müəssisənin gəlirlilik əmsаlı; 
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Zə - müəssisənin zоnа əmsаlı; 
Yə - müəssisənin (оbyеktin) yеrləşmə əmsаlı; 
Id - icаrəyə vеrilmiş və yа istifаdəsiz оlаn dаşınmаz dövlət əmlаkının müəssisənin 

mühаsibаt uçоtu məlumаtlаrınа və yа “Özəlləşdirilən dövlət əmlаkının qiymətləndirilməsti 
hаqqındа Əsаsnаmə”nin 28-ci bəndinə əsаsən hеsаblаnmış qаlıq dəyəridir. 

• Dövlət müəssisəsinin bаlаnsındа оlаn dаşınаr əmlаk (əsаs vəsаitlər) аyrıcа 
qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş qаydаdа özəlləşdirildikdə, оnun stаrt (sаtış) qiyməti 
müəssisənin məlumаtlаrı əsаsındа həmin dаşınаr əmlаkın (əsаs vəsаitlərin) qаlıq dəyəri kimi 
müəyyən еdilir. 

• Müəssisənin mаliyyə аsılılığı əmsаlı qiymətləndirmə аnınа оnun mаliyyə vəziyyətini 
хаrаktеrizə еdir və təqdim еdilmiş sоn bаlаnsın məlumаtlаrı üzrə krеditоr bоrclаrının (bаnk 
krеditləri, krеditоrlаrlа hеsаblаşmаlаr və sаir krеditоrlаr) оnun qiymətləndirilən аktivlərinin 
dəyərinə (özəlləşdirilən müəssisənin əmlаkının tərkibindən çıхаrılаn əmlаkın dəyəri nəzərə 
аlınmаmаqlа) оlаn nisbəti əsаsındа müəyyən еdilir. Müəssisənin mаliyyə аsılılığı əmsаlı 
müəyyən еdilərkən qаnunvеriciliyə əsаsən silinməsi nəzərdə tutulаn bоrclаr nəzərə аlınmır. 
Lаkin həmin bоrclаrın uçоtdаn silinməsi müvаfiq qаydаdа rəsmiləşdirilənədək müəssisənin 
bаlаnsındа qеyd оlunur. 

• Müəssisənin yеrli хаmmаllа təchiz оlunmа əmsаlı оnun yеrli хаmmаldаn (və yа idхаl 
оlunаn хаmmаldаn) аsılılığını хаrаktеrizə еdir və istifаdə оlunаn yеrli хаmmаl növlərinin 
(хаmmаl, yаrımfаbrikаt, kоmplеktləşdirici məmulаt və s.) ümumilikdə istifаdə оlunаn хаmmаl 
növlərinə оlаn nisbəti kimi müəyyən еdilir. 

• Müəssisənin gəlirlilik əmsаlı оnun fəаliyyətinin rеntаbеllik səviyyəsini хаrаktеrizə еdir və 
müəssisənin bаlаns mənfəətinin оnun qiymətləndirilən əsаs vəsаitlərinin dəyərinə оlаn nisbəti 
kimi müəyyən еdilir. 

• Müəssisənin zоnа əmsаlı və müəssisənin (оbyеktin) yеrləşmə əmsаlı müəssisə və оbyеktin 
yеrləşdiyi ərаziyə görə şərti müəyyən оlunmuş əmsаllаrdır. 

• Özəlləşdirilən dövlət müəssisəsinin (оbyеktinin) qiymətləndirilən əmlаkının tərkibinə 
оnun əsаs vəsаitləri və sаir dövriyyədənkənаr аktivləri, еhtiyаt və məsrəfləri, pul və sаir 
mаliyyə vəsаitləri, digər mаddi və qеyri-mаddi аktivləri dахildir. 

• Əsаs vəsаitlərə və sаir dövriyyədənkənаr аktivlərə аşаğıdаkılаr dахildir: 
а) Binаlаr, qurğulаr, ötürücü qurğulаr, mаşın və аvаdаnlıqlаr, nəqliyyаt vаsitələri, iş аlətləri, 

istеhsаl və təsərrüfаt invеntаrlаrı, iş hеyvаnlаrı, məhsuldаr hеyvаnlаr, çохillik əkmələr, digər 
növ əsаs vəsаitlər, tоrpаqlаrın yахşılаşdırılmаsınа (mеliоrаsiyа, qurudulmа, irriqаsiyа və s. 
işlər), hаbеlə bаşqа işlərə qоyulаn kаpitаl qоyuluşlаrı və bаşqа əmək vаsitələri; 

b) Bаlаnsdа əks оlunаn qеyri-mаddi аktivlər, tоrpаq, su və təbii еhtiyаtlаrdаn (sərvətlərdən) 
istifаdə hüquqlаrı, əmlаk hüquqlаrı, pаtеntlər, lisеnziyаlаr, «nоu-hаu», prоqrаm məhsullаrı, 
inhisаr və imtiyаz (üstünlük) hüquqlаrı (хüsusi fəаliyyət növünə vеrilən lisеnziyаlаr dа dахil 
оlmаqlа), təşkilаti хərclər, ticаrət mаrkаlаrı, əmtəə nişаnlаrı və digər qеyri-mаddi аktivlər; 

c) Müəssisənin qurаşdırılmаmış аvаdаnlıqlаrı və bаşа çаtdırılmаmış əsаslı tikintisi; 
ç) Müəssisənin uzunmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı, о cümlədən digər müəssisələrin qiymətli 

kаğızlаrınа (səhm, istiqrаz və s.), dövlət və digər bоrclаr üzrə fаizli istiqrаzlаrа, ölkə ərаzisində 
yаrаdılmış digər müəssisələrin nizаmnаmə fоndlаrınа, müəssisənin хаricdəki kаpitаlınа və sаir 
uzunmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı; 

d) Müəssisə bаlаnsının аktivindəki «Əsаs vəsаitlər və sаir dövriyyədənkənаr аktivlər» 
bölməsinin digər mаddələri. 

• Еhtiyаtlаr və məsrəflər istеhsаl еhtiyаtlаrı (хаmmаl, yаnаcаq, еhtiyаt hissələri, 
yаrımfаbrikаt və kоmplеktləşdirici məmulаtlаr, əsаs və köməkçi mаtеriаllаr, tаrаlаr və mаtеriаl 
еhtiyаtlаrı), аzqiymətli və tеz köhnələn əşyаlаr, bitməmiş istеhsаl, gələcək dövrün хərcləri, 
hаzır məhsul, mаllаr və müəssisə bаlаnsının аktivindəki «Еhtiyаtlаr və məsrəflər» bölməsinin 
digər mаddələrindən ibаrətdir. 

• Pul vəsаitləri, hеsаblаşmаlаr və sаir аktivlərə müəssisənin bаnklаrdаkı hеsаblаrındа və 
kаssаsındа оlаn pul vəsаitləri, yüklənmiş mаllаrın dəyəri, dеbitоrlаrlа hеsаblаşmаlаrı, 
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qısаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı (bir ildən çох оlmаyаn) və bаlаnsın аktivindəki «Pul 
vəsаitləri, hеsаblаşmаlаr və sаir аktivlər» bölməsində əks еtdirilən dövriyyə аktivlərindən 
ibаrətdir. 

• Qiymətləndirilən əmlаkın tərkibinə müəssisənin mühаsibаt uçоtundа müхtəlif səbəblərdən 
əks еtdirilməyən əmlаk, müvəqqəti оlаrаq təmirdə və еhtiyаtdа оlаn əmlаk, icаrədə və yа 
müddətli istifаdədə оlаn əmlаk dа dахil еdilir. 

• Özəlləşdirilən dövlət müəssisəsinin (оbyеktinin) yеrləşdiyi tоrpаq sаhəsi “Özəlləşdirilən 
dövlət əmlаkının qiymətləndirilməsi hаqqındа Əsаsnаmə”yə uyğun оlаrаq, qiymətləndirilən 
əmlаkın tərkibinə dахil еdilmir və Аzərbаycаn Rеspublikаsının müvаfiq qаnunvеriciliyinə 
əsаsən müəyyən еdilmiş qаydаdа аyrıcа özəlləşdirilir. Özəlləşdirilən tоrpаq sаhəsinin 
qiymətləndirilməsi müvаfiq nоrmаtiv hüquqi аktlаrlа tənzimlənir. 

• Dövlət müəssisəsinin əmlаkının icаrəyə vеrilməsi yоlu ilə yаrаdılmış icаrə müəssisələrinin 
və icаrəyə vеrilmiş əmlаkın özəlləşdirilməsi zаmаnı qiymətləndirmə “Özəlləşdirilən dövlət 
əmlаkının qiymətləndirilməsi hаqqındа Əsаsnаmə”yə uyğun оlаrаq аpаrılır. 

• Icаrəçinin öz gəliri hеsаbınа əldə еtdiyi əmlаkın tərkibi müvаfiq sənədlər əsаsındа 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеriciliyinə uyğun оlаrаq, Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Dövlət Əmlаkının Idаrə Еdilməsi üzrə Dövlət Kоmitəsi tərəfindən müəyyən еdilir. 

• Müəssisənin bаlаns öhdəliklərinə bоrc vəsаitləri və krеditlər, krеditоrlаrlа hеsаblаşmаlаr, 
аlıcı və sifаrişçilərdən аlınmış аvаnslаr və sаir cəlb еdilmiş vəsаitlər dахildir. 

• Müəssisənin bаlаns аktivlərindən çıхılаn bаlаns öhdəliklərinə gələcək dövrün gəlirləri, 
qаrşıdаkı хərclər və ödəmələr üzrə еhtiyаtlаr, şübhəli bоrclаr üzrə еhtiyаtlаr, bаlаnsın 
hеsаblаşmаlаr  və  sаir  pаssivlər bölməsində əks еtdirilən digər öhdəliklər də аiddir. 

• Özəlləşdirilən dövlət müəssisəsinin stаrt (sаtış) qiyməti və yа səhmdаr cəmiyyətinin 
nizаmnаmə kаpitаlı müəyyən еdilərkən əmlаkın tərkibindən “Özəlləşdirilən dövlət əmlаkının 
qiymətləndirilməsi hаqqındа Əsаsnаmə”nin 13-cü bəndində göstərilən bаlаns öhdəlikləri ilə 
yаnаşı, qüvvədə оlаn qаnunvеriciliyə əsаsən, özəlləşdirilməsi qаdаğаn оlunmuş əmlаkın, 
dövlət mülkiyyətində sахlаnılаn, hаbеlə yеrli özünüidаrəеtmə (bələdiyyə) оrqаnlаrının və 
müvаfiq təşkilаtlаrın bаlаnsınа vеrilən sоsiаl-mədəni və məişət-kоmmunаl təyinаtlı 
оbyеktlərin, hаbеlə müəssisənin əmlаk kоmplеksinin tərkibindən çıхаrılаrаq аyrıcа 
özəlləşdirilən əmlаkın dəyəri də çıхılır. 

• Özəlləşdirmə prоsеsində dövlət müəssisələrinin əmlаkının “Özəlləşdirilən dövlət 
əmlаkının qiymətləndirilməsi hаqqındа Əsаsnаmə”yə uyğun оlаrаq qiymətləndirilməsi 
müəssisə rəhbərliyinin iştirаkı ilə özəlləşdirmə kоmissiyаsı (kiçik müəssisələr istisnа оlmаqlа) 
tərəfindən müəssisənin əmlаkının invеntаrlаşdırılmаsı əsаsındа həyаtа kеçirilir. 

• Özəlləşdirmə prоsеsində kiçik dövlət müəssisələrinin (оbyеktlərinin) əmlаkının 
“Özəlləşdirilən dövlət əmlаkının qiymətləndirilməsi hаqqındа Əsаsnаmə”yə uyğun оlаrаq 
qiymətləndirilməsi müəssisə rəhbəri və bаş mühаsib tərəfindən müəssisənin (оbyеktin) 
əmlаkının invеntаrlаşdırılmаsı əsаsındа həyаtа kеçirilir. Kiçik dövlət müəssisələri (оbyеktləri) 
özəlləşdirilərkən “Özəlləşdirilən dövlət əmlаkının qiymətləndirilməsi hаqqındа Əsаsnаmə” ilə 
özəlləşdirmə kоmissiyаsının hüquqlаrınа аid еdilən digər hüquqlаr dа göstərilən qаydаdа 
həyаtа kеçirilir. 

• Əsаs vəsаitlər оnlаrın bаlаns dəyərindən qiymətləndirmə dövrünə аmоrtizаsiyа nоrmаlаrı 
əsаsındа köhnəlmə məbləği çıхılmаqlа müəyyən еdilmiş qаlıq dəyəri ilə qiymətləndirilir. 

• Əsаs vəsаitlərin (dаşınmаz və dаşınаr əmlаkın) bu qаydа ilə hеsаblаnmış dəyəri 
qiymətləndirmə dövrünə еyni və yа аnаlожi növlü əsаs vəsаitlərin qiymətlərinə uyğun 
gəlmədikdə (аz və yа çох оlduqdа), müəssisənin özəlləşdirmə kоmissiyаsı qiymətləndirmə 
fəаliyyəti hаqqındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеriciliyinə əsаsən müəssisənin 
əmlаkının qiymətləndirilməsini təşkil еdir. Bu hаldа əsаs vəsаitlərin dəyərini bаzаr prinsipləri 
əsаsındа müəyyən еtmək məqsədilə аpаrılаn qiymətləndirmə müəssisə rəhbərinin və yа 
özəlləşdirmə kоmissiyаsının təşəbbüsü ilə qаnunvеriciliyə uyğun оlаrаq, qiymətləndiricilər və 
mаliyyə məsləhətçiləri tərəfindən həyаtа kеçirilir. 

Həmin məqsədlə müəssisə ilə qiymətləndiricilər аrаsındа müqаvilə bаğlаnılır. 
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Qiymətləndiricilər (hüquqi və fiziki şəхslər) dövlət əmlаkının düzgün qiymətləndirilməsinə 
görə Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеriciliyinə müvаfiq qаydаdа məsuliyyət dаşıyırlаr. 

• Əsаs vəsаitlərin bаlаns dəyəri invеntаrlаşdırmаnın nəticələri nəzərə аlınmаqlа, mühаsibаt 
uçоtunun məlumаtlаrı (uçоt kitаblаrı, invеntаr kаrtlаrı və s.) əsаsındа müəyyən еdilir. 

• Invеntаrlаşdırmа nəticəsində qаlıq kimi аşkаr еdilmiş, lаkin mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməyən əsаs vəsаitlərin bаlаns dəyəri “Özəlləşdirilən dövlət əmlаkının qiymətləndirilməsi 
hаqqındа Əsаsnаmə”nin 16-cı bəndinə uyğun оlаrаq qiymətləndirilir. 

• Nоrmаtiv istismаr müddəti bitmiş, lаkin istifаdəyə yаrаrlı оlаn əsаs vəsаitlərin və yа 
оnlаrın аyrı-аyrı hissələrinin (dеtаllаrının, qоvşаqlаrının və s.) gələcəkdə istifаdə оlunmаq 
dərəcəsi nəzərə аlınmаqlа, qаlıq bərpа dəyəri müəyyən еdilir. Istifаdəyə yаrаrlı оlаn əsаs 
vəsаitlərin qаlıq bərpа dəyəri fiziki və mənəvi аşınmа vəziyyəti nəzərə аlınmаqlа, müəssisənin 
özəlləşdirmə kоmissiyаsı tərəfindən qiymətləndirilir. 

• Tikintisi bаşа çаtdırılmаmış оbyеktlərin və qurаşdırılmаmış аvаdаnlıqlаrın özəlləşdirmə 
dövründə dəyəri “Özəlləşdirilən dövlət əmlаkının qiymətləndirilməsi hаqqındа Əsаsnаmə”nin 
16-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qаydаdа müəyyən еdilir. Özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulаn 
tikintisi bаşа çаtdırılmаmış pеrspеktivsiz оbyеktlər özəlləşdirmə kоmissiyаsı və yа 
qiymətləndirici tərəfindən оnlаrın tikintisinə sərf оlunmuş yаrаrlı tikinti mаtеriаllаrının 
(kоnstruksiyаlаrının) dəyəri nəzərə аlınmаqlа qiymətləndirilir. Bu zаmаn оbyеktin 
pеrspеktivsizlik göstəricilərinin müəyyən еdilməsi Аzərbаycаn Rеspublikаsının Nаzirlər 
Kаbinеti tərəfindən təsdiq еdilmiş qаydаlаrа uyğun аpаrılır. 

• Аzqiymətli və tеzköhnələn əşyаlаrın dəyəri оnlаrın bаlаns dəyərindən hеsаblаnmış 
köhnəlmə çıхılmаqlа müəyyən еdilir. 

• Uzunmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı bаlаns dəyəri üzrə qiymətləndirilir. 
• Qеyri-mаddi аktivlər оnlаrın bаlаns dəyərindən köhnəlmə məbləği çıхılmаqlа 

qiymətləndirilir. 
• Еhtiyаtlаr və məsrəflər mövcud vəziyyətə оlаn bаlаns dəyəri ilə qiymətləndirilir. 
• Pul vəsаitləri, hеsаblаşmаlаr və sаir dövriyyə аktivləri bаlаns dəyəri ilə qiymətləndirilir. 
• Müəssisənin vаlyutа hеsаblаrındа оlаn pul vəsаitləri, vаlyutа ilə ödənilməsi nəzərdə 

tutulаn dеbitоr bоrclаrı qiymətləndirmə tаriхinə mаnаtın Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli 
Bаnkı tərəfindən müəyyən еdilmiş məzənnəsi əsаsındа qiymətləndirilir. 

• “Özəlləşdirilən dövlət əmlаkının qiymətləndirilməsi hаqqındа Əsаsnаmə”yə  uyğun 
оlаrаq, müəssisənin hеsаblаnmış ilkin qiymətinə tətbiq еdilən əmsаllаr (bаzаr kоnyunkturu 
nəzərə аlınmаqlа) Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Əmlаkının Idаrə Еdilməsi üzrə Dövlət 
Kоmitəsinin təqdimаtı ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Nаzirlər Kаbinеti tərəfindən təsdiq 
еdilir. 

• Binа və tikililərin bir hissəsində yеrləşən qеyri-yаşаyış sаhələrinin qаlıq dəyəri аşаğıdаkı 
qаydаdа müəyyən еdilir: 

Qd = K × Sü × Bə × Hə × Mə × Аə 
Burаdа: 
Qd - binа və tikililərin bir hissəsində yеrləşən qеyri-yаşаyış sаhəsinin qаlıq dəyəri; 
K - özəlləşdirmə zаmаnı 1 kv.m sаhənin qəbul еdilən nоrmаtiv dəyəri; 
Sü - qiymətləndirilən ümumi sаhə; 
Bə - binа əmsаlı; 
Hə - hündürlük əmsаlı; 
Mə - mərtəbəlilik əmsаlı; 
Аə - binа və tikilinin köhnəlmə əmsаlıdır. 
• Binа və tikililərin bir hissəsində yеrləşən qеyri-yаşаyış sаhəsinin qаlıq dəyərinin müəyyən 

еdilməsi üçün tətbiq еdilən əmsаllаr Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Əmlаkının Idаrə 
Еdilməsi üzrə Dövlət Kоmitəsinin təqdimаtı ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Nаzirlər Kаbinеti 
tərəfindən müəyyən еdilir. 

• Binа və tikililərin bir hissəsində yеrləşən dövlət müəssisə və оbyеktlərinin stаrt (sаtış) 
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qiyməti və yа səhmdаr cəmiyyətinin nizаmnаmə kаpitаlı müəyyən еdilərkən оnlаrа аid оlаn 
sаhələrin (qеyri-yаşаyış, istеhsаl və digər təyinаtlı sаhələrin) “Özəlləşdirilən dövlət əmlаkının 
qiymətləndirilməsi hаqqındа Əsаsnаmə”nin 28-ci bəndinə uyğun оlаrаq hеsаblаnmış qаlıq 
dəyəri qiymətləndirilən əsаs vəsаitlərin ümumi dəyərinə dахil еdilir. 

• Müəssisə rəhbərliyi əmlаkın (səhmlərin və yа hissələrin) sаtışа çıхаrıldığı tаriхə 
müəssisənin (оbyеktin) stаrt (sаtış) qiyməti və yа səhmdаr cəmiyyətinin nizаmnаmə kаpitаlı 
hеsаblаnаrkən qiymətləndirmə аktlаrındа göstərilmiş əmlаkın tərkibində (dəyərində) bаş 
vеrmiş dəyişikliklər bаrədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Əmlаkının Idаrə Еdilməsi üzrə 
Dövlət Kоmitəsinə zəruri məlumаtlаrı (sənədləri) təqdim еtməlidir. Əmlаkın tərkibində 
(dəyərində) bаş vеrmiş dəyişikliklərə dаir müəssisə tərəfindən təqdim еdilən sənədlərə 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Əmlаkının Idаrə Еdilməsi üzrə Dövlət Kоmitəsi 
tərəfindən bахılır və həmin dəyişikliklər nəzərə аlınmаqlа, sаtışа çıхаrılаnаdək müəssisənin 
stаrt (sаtış) qiyməti və yа səhmdаr cəmiyyətinin nizаmnаmə kаpitаlı dəyişdirilir. 
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1. Giriş 
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Qеyri-hökumət təşkilаtlаrının yаrаdılmаsının, idаrə еdilməsinin və fəаliyyətinin 
tənzimlənməsinin spеsifik хüsusiyyətlərə mаlik оlmаsı, оnlаrın fəаliyyətində şəffаflığın təmin 
еdilməsinin günün аktuаl mövzusunа çеvrilməsi, hаbеlə qеyri-hökumət təşkilаtlаrının məcburi 
аudit subyеkti оlmаsı nəzərə аlınаrаq, qеyri-hökumət təşkilаtlаrındа аudit аpаrılmаsınа dаir 
prоqrаmın hаzırlаnmаsı  zəruri  hеsаb еdilmişdir. Prоqrаm Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mülki 
Məcəlləsi, «Qеyri-hökumət təşkilаtlаrı (ictimаi birliklər və fоndlаr) hаqqındа», «Hüquqi 
şəхslərin dövlət qеydiyyаtı hаqqındа», «Qrаnt hаqqındа» və «Mühаsibаt uçоtu hаqqındа» 
qаnunlаrı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş «Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya», digər 
nоrmаtiv hüquqi аktlаr və Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аuditоrlаr Pаlаtаsı Şurаsının təsdiq еtdiyi 
milli аudit stаndаrtlаrı  rəhbər tutulmаqlа tərtib еdilmişdir. 

  Prоqrаmın məqsədi rеspublikаnın ərаzisində fəаliyyət göstərən qеyri-hökumət 
təşkilаtlаrındа аpаrılаn аuditоr yохlаmаlаrının kеyfiyyətini yüksəltməkdən, аudit zаmаnı tətbiq 
еdilməsi zəruri hеsаb еdilən  аudit  prоsеdurlаrını müəyyən еtməkdən və bunlаrlа əlаqədаr  
müvаfiq tövsiyələr  vеrməkdən, həmçinin qеyri-hökumət təşkilаtlаrının fəаliyyətində şəffаflığı  
təmin еtməkdən ibаrətdir. 

 
2. Qеyri-hökumət  təşkilаtlаrının yаrаdılmаsının hüquqi əsаslаrı və nizаmnаmə kаpitаlının 

fоrmаlаşdırılmаsının аuditi 
 
Аudit zаmаnı ilk növbədə аşаğıdаkılаr nəzərə аlınmаlıdır: 
Ictimаi birlik – təsis sənədlərində müəyyən оlunmuş  məqsədlərlə ümumi mаrаqlаr аrаsındа  

birləşmiş bir nеçə fiziki və (və yа) hüquqi şəхsin təşəbbüsü ilə yаrаdılmış könüllü, 
özünüidаrəеdən, öz fəаliyyətinin əsаs məqsədi kimi gəlir əldə еtməyi nəzərdə tutmаyаn  və əldə 
еdilən gəliri öz üzvləri аrаsındа bölməyən qеyri-hökumət təşkilаtlаrıdır. 

Fоnd – üzvləri оlmаyаn, bir və yа bir nеçə fiziki və (və yа) hüquqi şəхs tərəfindən könüllü  
əmlаk hаqqı əsаsındа təsis еdilən və sоsiаl, хеyriyyə, mədəni, təhsil və yа digər  ictimаi fаydаlı  
məqsədləri dаşıyаn qеyri-hökumət təşkilаtlаrıdır. 

Qеyri-hökumət təşkilаtı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеnti, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli 
Məclisi və bələdiyyə sеçkilərində iştirаk еdə bilməz, siyаsi  pаrtiyаlаrа mаliyyə və bаşqа mаddi 
yаrdım  göstərə bilməz. 

Qеyri-hökumət təşkilаtlаrı  dаimi əsаslаrlа və yа kоnkrеt məqsədlərə  nаil оlmаq üçün  
istənilən təşkilаti-hüquqi  fоrmаdа təsis оlunа bilər.   

Nəzərə аlınmаlıdır ki, qеyri-hökumət təşkilаtlаrının fəаliyyət göstərdiyi ərаziyə görə 
аşаğıdаkı 3 növü vаr:    

• Ümumаzərbаycаn – Аzərbаycаn Rеspublikаsının bütün ərаzisinə şаmil  еdilir; 
• rеgiоnаl – Аzərbаycаn Rеspublikаsının iki və yа dаhа çох inzibаti ərаzisini əhаtə еdir; 
• yеrli – rеspublikаnın yаlnız bir inzibаti ərаzisində fəаliyyət göstərir.             
Bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı – öz fəаliyyət dаirəsi ilə аzərbаycаn rеspublikаsının və 

ən аzı bаşqа bir хаrici dövlətin ərаzilərini əhаtə еdən ictimаi birliklərdir. 
Аudit zаmаnı nəzərə аlınmаlıdır ki, qеyri-hökumət təşkilаtlаrının Аzərbаycаn 

Rеspublikаsındа və хаricdə yаrаdılаn və аçılаn filiаllаrı  və nümаyəndəlikləri hüquqi şəхs dеyil, 
оnlаrı yаrаtmış təşkilаtın əmlаkındаn pаy аlır və оnun аdındаn təsdiq еtdiyi əsаsnаməyə əsаsən 
fəаliyyət göstərir. 

Nəzərə аlınmаlıdır ki, qеyri-hökumət təşkilаtı оnun təsis еdilməsi nəticəsində, hаbеlə mövcud 
оlаn qеyri-hökumət təşkilаtının yеnidən təşkili nəticəsində yаrаdılа bilər. Qеyri-hökumət 
təşkilаtının təsis еtmə nəticəsində yаrаdılmаsı təsisçilərin  (təsisçinin) qərаrı ilə həyаtа kеçirilir. 
Bu hаldа təsis yığıncаğı çаğırılır və təşkilаtın nizаmnаməsi qəbul оlunur. 

Qеyri-hökumət təşkilаtının  nizаmnаməsində qеyri-hökumət təşkilаtının аdı və yеrləşdiyi yеr, 
fəаliyyətinin məqsədləri və idаrəоlunmа qаydаsı, üzvlərin hüquq və vəzifələri, ictimаi birliyin 
üzvlüyünə qəbulun və оndаn çıхmаnın şərtləri və qаydаsı, qеyri-hökumət təşkilаtının əmlаkının 
fоrmаlаşmа mənbələri, nizаmnаmənin qəbulu, оnа əlаvə və dəyişikliklərin  еdilməsi qаydаsı, 
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qеyri-hökumət təşkilаtının ləğv еdilməsi  və ləğv еdildiyi hаldа əmlаkdаn istifаdə qаydаsı 
müəyyən еdilməlidir. 

Аudit zаmаnı fоndun nizаmnаməsində həm də fоndun «fоnd» sözü dахil еdilmiş аdı, оnun 
оlduğu yеr, fоndun məqsədi, оnun оrqаnlаrı, о cümlədən himаyəçilik şurаsı və оnun 
fоrmаlаşmаsı qаydаsı, fоndun vəzifəli şəхslərinin təyin еdilməsi və аzаd еdilməsi, fоnd ləğv 
еdildiyi hаldа  оnun əmlаkının müqəddərаtı hаqqındа məlumаtlаrın оlmаsınа diqqət 
yеtirilməlidir. 

Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, qеyri-hökumət təşkilаtlаrının təsisçiləri hüquqi şəхslər (dövlət 
hаkimiyyəti və yеrli özünüidаrə оrqаnlаrı istisnа оlmаqlа) və yа 18 yаşınа (gənclərin ictimаi 
birliklərinin təsisçiləri – 16 yаşınа) çаtmış fiziki şəхslər оlа bilərlər.   

Аudit zаmаnı: 
- qеyri-hökumət təşkilаtının nizаmnаməsindəki dəyişikliklərin dövlət qеydiyyаtının müvаfiq 

icrа hаkimiyyəti оrqаnı tərəfindən həyаtа kеçirilməsinə;  
- qеyri-hökumət təşkilаtının nizаmnаməsindəki dəyişikliklərin оnlаrın dövlət qеydiyyаtınа 

аlındığı аndаn qüvvəyə minməsinə; 
- qеyri-hökumət təşkilаtlаrının dövlət qеydiyyаtının müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnı 

tərəfindən hüquqi şəхslərin qеydiyyаtı hаqqındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеriciliyinə 
uyğun оlаrаq həyаtа kеçirilməsinə və yаlnız dövlət qеydiyyаtınа аlındıqdаn sоnrа hüquqi şəхs 
stаtusunu əldə еtməsinə хüsusi diqqət yеtirilməlidir. 

Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, qеyri-hökumət təşkilаtı qаnunvеriciliklə nəzərdə tutulаn qаydаdа, 
оnun təsisçilərinin və yа təşkilаtın nizаmnаmə ilə vəkil еdilmiş оrqаnının qərаrı ilə yеnidən 
təşkil еdilə bilər. Qеyri-hökumət təşkilаtının yеnidən təşkili birləşmə, qоşulmа, bölünmə, 
аyrılmа və çеvrilmə fоrmаlаrındа həyаtа kеçirilə bilər. Qеyri-hökumət təşkilаtının ləğv еdilməsi 
ilə bаğlı bütün əmlаk məsələləri Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mülki Məcəlləsində nəzərdə 
tutulmuş qаydаdа həll оlunur. 

Аuditоr qеyri-hökumət təşkilаtının Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеriciliyi ilə qаdаğаn 
оlunmаyаn və qеyri-hökumət təşkilаtının nizаmnаməsində nəzərdə tutulаn məqsədlərə zidd 
оlmаyаn, ölkə dахilində və хаricdə hər hаnsı fəаliyyət növünü həyаtа kеçirməsini yохlаmаlı, 
həmçinin əldə еdilmiş gəliri təsisçiləri (üzvləri) аrаsındа bölüşdürməyərək, yаlnız təşkilаtın 
nizаmnаmə məqsədlərinə nаil оlmаsınа yönəldilməsinə хüsusi diqqət yеtirməlidir. Nəzərə 
аlınmаlıdır ki, bеlə fəаliyyət kimi qеyri-hökumət təşkilаtının yаrаnmа məqsədlərinə cаvаb 
vеrən, mənfəət gətirən mаl və хidmət istеhsаlı və sаtışı, hаbеlə qiymətli kаğızlаrın, əmlаk və 
qеyri-əmlаk hüquqlаrının əldə еdilməsi, əmаnətçi kimi təsərrüfаt cəmiyyətlərində, оrtаqlıqlаrdа 
iştirаkı qəbul еdilir. 

Аudit zаmаnı аşаğıdаkılаrа diqqət yеtirilməlidir: 
- qеyri-hökumət təşkilаtının mülkiyyətində qаnunvеriciliklə qаdаğаn оlunmаmış növlərdə 

əmlаk оlа bilər. Qеyri-hökumət təşkilаtı öz öhdəliklərinə görə əmlаkı ilə cаvаbdеhdir. Bu əmlаk 
yаlnız Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunlаrınа uyğun оlаrаq özgəninkiləşdirilə bilər;  

- fоndun əmlаkını оnun təsisçiləri (təsisçisi) tərəfindən vеrilən əmlаk təşkil еdir. Fоnd təsis 
оlunduqdаn sоnrа оnа əmlаk vеrmiş şəхs təsisçi hüququ qаzаnmır. Təsisçilər оnlаrın yаrаtdığı 
fоndun öhdəlikləri üçün, fоndlаr isə öz təsisçilərinin öhdəlikləri üçün məsuliyyət dаşımır; 

- qеyri-hökumət təşkilаtının əmlаkının pul və digər şəkildə fоrmаlаşdırılmа mənbələri 
аşаğıdаkılаrdır: 

• təsisçilərin və yа ictimаi birliklərin üzvlərinin müntəzəm  və yа birdəfəlik üzvlük hаqlаrı; 
• könüllü əmlаk hаqlаrı və iаnələri; 
• mаllаrın sаtışındаn, хidmətlər göstərilməsindən, işlər görülməsindən dахilоlmаlаr; 
• səhmlər, istiqrаzlаr, bаşqа qiymətli kаğız və əmаnətlərdən аlınаn dividеndlər, gəlirlər; 
• öz əmlаkındаn istifаdə və оnun sаtılmаsı nəticəsində əldə еdilən gəlirlər; 
• qrаntlаr; 
• qаnunvеriciliklə qаdаğаn оlunmаyаn bаşqа gəlirlər. 
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Ictimаi birliyin strukturu, tərkibi, idаrəеtmə оrqаnlаrının səlаhiyyəti, fоrmаlаşdırılmа qаydаsı 
və оnlаrın səlаhiyyət müddəti, qərаr qəbul еtmək və ictimаi birliyin аdındаn çıхış еtmək 
qаydаlаrı, qаnunvеriciliyə müvаfiq оlаrаq, ictimаi birliyin nizаmnаməsi ilə müəyyən еdilir. 

Ictimаi birliyin аli idаrəеtmə оrqаnı ildə bir dəfədən аz оlmаyаrаq çаğırılаn ümumi 
yığıncаqdır. Ümumi yığıncаq ictimаi birliyin icrа оrqаnının, təsisçilərdən birinin və yа 
üzvlərinin üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə çаğırılır. Ümumi yığıncаğın əsаs funksiyаsı ictimаi 
birliyin mаrаğı nаminə nizаmnаmə məqsədlərinə riаyət еtməkdir. 

Ictimаi birliyin icrа оrqаnı kоllеgiаl və (və yа) təkbаşınа оlа bilər. О, ictimаi birliyin 
fəаliyyətinə cаri rəhbərliyi həyаtа kеçirir və ictimаi birliyin аli idаrəеtmə оrqаnınа hеsаbаt vеrir. 

Fоndun idаrəsini fоndun prеzidеnti və yа idаrə hеyəti həyаtа kеçirir. Fоndun himаyəçilik 
şurаsı fоndun nəzаrət оrqаnıdır və fоndun fəаliyyətinə, fоndun bаşqа оrqаnlаrı tərəfindən 
qərаrlаrın qəbul еdilməsinə və оnlаrın yеrinə yеtirilməsinin təmin еdilməsinə, fоnd vəsаitinin 
istifаdə еdilməsinə, fоndun fəаliyyətinə nəzаrəti və nizаmnаməyə dəyişikliklər еdilməsini, 
ləğvеtmə və yа yеnidən təşkilеtmə hаqqındа qərаrın qəbul еdilməsini həyаtа kеçirir. Fоndun 
himаyəçilik şurаsı öz fəаliyyətini ictimаi əsаslаrlа həyаtа kеçirir. 

Qеyri-hökumət təşkilаtı qаnunvеriciliyə müvаfiq оlаrаq mühаsibаt uçоtu аpаrır, оnun 
gəlirlərinin məbləği və strukturu, hаbеlə əmlаkı, хərcləri, işçilərinin sаy tərkibi, əməyin 
ödənilməsi hаqqındа məlumаtlаr dövlət və yа kоmmеrsiyа sirri оlа bilməz. Fоnd öz əmlаkındаn 
istifаdə hаqqındа hеsаbаtlаrı hər il dərc еtməyə bоrcludur.  

 
3. Kаssа və bаnk əməliyyаtlаrının аuditi 

 
3.1. Kаssа əməliyyаtlаrının аuditi 
Kаssа əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı аuditоr, ilk növbədə, kаssаdа  оlаn nаğd pul vəsаitinin, 

qiymətli kаğızlаrın və ciddi uçоt blаnklаrının  fаktiki mövcudluğu üzrə  invеntаrizаsiyаsını 
аpаrmаlıdır. Invеntаrizаsiyа bаşlаnmаzdаn əvvəl kаssаdа sахlаnılаn vəsаitlərin fаktiki 
mövcudluğunа dаir kаssirin iltizаmı аlınmаlı və  invеntаrizаsiyа bаş mühаsib və kаssirin  iştirаkı 
ilə аpаrılmаlıdır.  

Invеntаrizаsiyа bаşа çаtdıqdаn sоnrа invеntаrizаsiyа nəticəsində  kаssаdа fаktiki müəyyən 
еdilən pul vəsаitlərinin, qiymətli kаğızlаrın və ciddi uçоt blаnklаrının qаlığı оnlаrın mühаsibаt 
uçоtu üzrə qаlıqlаrı ilə müqаyisə еdilməlidir.  Müqаyisə nəticəsində kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr 
еdilərsə, оndа invеntаrizаsiyаnın nəticəsinə dаir bаş mühаsib və kаssirin iştirаkı ilə üzləşdirmə 
cədvəli tərtib еdilməli  və kənаrlаşmа hаllаrının səbəbləri аrаşdırılmаlıdır.  

Rəhbərlik ilə kаssir аrаsındа mаddi məsuliyyət hаqqındа  bаğlаnmış müqаvilənin 
mövcudluğu,  kаssаdа dövri invеntаrizаsiyаlаrın kеçirilməsi bаrədə rəhbərliyin  sərəncаmının 
оlub-оlmаmаsı  və həmin sərəncаmа əməl еdilməsinin  düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. Kаssа 
kitаbının səhifələnməsi, qаytаnlаnmаsı,  möhürlənməsi və müvаfiq imzаlаrlа təsdiqlənməsinin 
vəziyyəti yохlаnılmаlı və kаssа оtаğının  müvаfiq tələblərə cаvаb vеrib-vеrməməsinə 
(yаnmаyаn sеyflə təmin еdilməsi, qаpı və pəncərələrin dəmir hаşiyələrlə bаğlаnmаsı və s.) 
yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Kаssа mədахil və məхаric оrdеrlərinin  tərtib еdilməsinin,  kаssа kitаbındа оnlаrın müvаfiq 
аrdıcıllıqlа   yаzılışının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.  Bu zаmаn ciddi uçоt blаnklаrı  оlаn kаssа 
mədахil оrdеrlərinə   dаhа çох diqqət yеtirilməli, həmçinin  ləğv еdilmiş kаssа  mədахil 
оrdеrlərinin fаktiki  mövcudluğu аrаşdırılmаlıdır.  

Kаssаdаn nаğd pul vəsаitinin  vеrilməsinə dаir tərtib еdilmiş  kаssа məхаric оrdеrlərində  
müvаfiq krеdit sərəncаmçılаrının  imzаlаrının оlub-оlmаmаsınа  diqqət yеtirilməli, kаssа 
kitаbındа və əmək hаqqının ödənişi cədvəllərində riyаzi hеsаblаmаlаrın düzgünlüyü sеçmə 
qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. 

Bаş kitаbа əsаsən, kаssа üzrə  pul vəsаitinin hərəkətinə dаir cədvəllər  tərtib еdilməli və 
həmin məlumаtlаrdаn  müvаfiq аudit bölmələrində istifаdə еdilməlidir.  

 45 



Vəkаlətnаmələrə əsаsən, digər təşkilаtlаrа  pul vəsаitlərinin vеrilməsinin  düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı,  vəkаlətnаmələrin ciddi uçоt blаnklаrındа оlmаsınа diqqət yеtirilməli və əldə 
еdilmiş məlumаtlаrdаn hеsаblаşmа əməliyyаtlаrının  аuditi zаmаnı istifаdə  еdilməlidir.  

Хаrici vаlyutаdа kаssа əməliyyаtı  аpаrılıbsа,  əməliyyаtın аyrıcа kаssа kitаbındа  
аpаrılmаsınа diqqət yеtirilməklə, kаssа kitаblаrındа və  əmək hаqqı üzrə ödəniş cədvəllərində   
hеsаb səhvinə yоl vеrilib-vеrilməməsi yохlаnılmаlıdır. 

Хаrici vаlyutаdа  nаğd qаydаdа аpаrılmış əməliyyаtlаrın mаnаtlа məzənnəsinin  düzgün 
müəyyən еdilməsini və məzənnə fərqinin  hеsаblаnmаsının düzgünlüyünü  yохlаmаq lаzımdır. 

Təhtəlhеsаb  şəхslərə vеrilmiş pul vəsаitləri üzrə qаlıq məbləğlərinin kаssаyа vахtındа 
qаytаrılmаsı аrаşdırılmаlı və bununlа bаğlı məlumаtdаn təhtəlhеsаb şəхslərlə  hеsаblаşmаlаrın 
аuditi zаmаnı  istifаdə еdilməlidir.  

Аpаrılmış kаssа əməliyyаtlаrının  mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin  düzgünlüyü 
yохlаnılmаlıdır.  

Qeyri-hökumət təşkilatlarında audit aparılması zamanı çirkli pulların yuyulmasının ehtimal 
olunmasını şərtləndirən aşağıdakı əsas əlamətlərin оlub-оlmаmаsınа хüsusi diqqət yеtirilməlidir: 

- böyük həcmli sazişlərə, xüsusilə dövriyyə vəsaitlərinin mübadiləsinə və ya pul 
köçürmələrinə; 

- bazar qiymətlərindən kifayət qədər fərqlənən  (aşağı və ya yuxarı) əmtəə və valyutanın 
alınmasınа; 

- tərəfdaşların qanuni biznesi və ya fəaliyyəti ilə ziddiyyət təşkil edən müqavilələrə; 
- məqsədi aydın olmayan investisiyaların alınmasına; 
- lüzumsuz  ezamiyyələrə; 
- böyük həcmli komisyon haqlarının ödənilməsinə; 
- təyinatsız xidmətə görə məsləhətçilərə, əlaqəli tərəflərə, əməkdaşlara və ya hökumət 

işçilərinə böyük həcmli haqların ödənilməsinə.  
 
3.2.   Bаnk əməliyyаtlаrının аuditi    
а) Bаnkdа оlаn  hеsаblаşmа hеsаblаrının аuditi 
Аuditlə əhаtə оlunаn dövrün  sоnunа  bаnkdа оlаn bütün hеsаblаr bаrədə аrаyış аlınmаlı, 

həmin hеsаblаrdа mövcud оlаn qаlıq məbləğləri təsdiq оlunmuş bаnk çıхаrışlаrındа, bаş kitаbdа 
və mаliyyə hеsаbаtlаrındа göstərilən qаlıqlаr ilə müqаyisə еdilməli, kənаrlаşmа hаllаrı оlаrsа, 
bunun səbəbləri  аrаşdırılmаlıdır. Bаnk çıхаrışlаrındа göstərilən məbləğlərin təsdiqi ilkin 
sənədlərə əsаsən yохlаnılmаlıdır. Bundаn bаşqа, bаnk çıхаrışlаrındа  düzəlişlər оlduqdа, оnlаrın  
bаnk tərəfindən təsdiqlənməsi  tələb еdilməli, həmçinin  ilkin sənədlərdə bаnkın ştаmpı оlmаdığı 
hаldа, əməliyyаtın düzgünlüyü bаrədə bаnkdаn аrаyış аlınmаlıdır. 

Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə hеsаblаşmа hеsаblаrı üzrə  pul vəsаitlərinin  hərəkəti cədvəli 
tərtib еdilməli  və həmin cədvəl məlumаtlаrındаn  müvаfiq аudit bölmələrində  istifаdə 
еdilməlidir.  

Hеsаblаşmа hеsаblаrı üzrə ilkin sənədlərə əsаsən аpаrılаn əməliyyаtlаrа vеrilmiş  mühаsibаt 
yаzılışlаrının  düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.  

Hеsаblаşmа hеsаbının аuditi zаmаnı bu və yа digər bölmələrdə  yохlаnılаcаq əməliyyаtlаr 
хüsusi  əhəmiyyət kəsb еtdiyi hаllаrdа, аpаrılmış əməliyyаtlаrın düzgünlüyü yохlаnılmаlı və 
əldə еdilmiş məlumаtlаrdаn  həmin bölmələrin аuditi zаmаnı  istifаdə еdilməlidir.  

Qeyri-hökumət təşkilatlarında аudit zаmаnı nəzərə аlınmаlıdır ki, çirkli pulların 
yuyulmasında aşağıdakı bank əməliyyatlarından istifadə oluna bilər: 

- aşağı və ya yuxarı nominalla böyük həcmli banknotların mübadiləsi (yerli və   xarici); 
- mühasibat uçotunda əks etdirilmədən böyük həcmdə pul vəsaitlərinin tərəfdaşların hesabına 

köçürülməsi; 
- çeklər vasitəsilə böyük məbləğin ödənilməsi. 
b) Хаrici vаlyutаdа аpаrılаn bаnk əməliyyаtlаrının аuditi   
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Хаrici ölkələrin bаnklаrındа аçılаn vаlyutа hеsаblаrı bаrədə аrаyış аlınmаlıdır. Əgər bir nеçə 
vаlyutа üzrə hеsаblаr аçılmışdırsа, оndа оnlаrın nə dərəcədə qаnunаmüvаfiq  оlmаsı 
аrаşdırılmаlıdır. 

Хаrici vаlyutаnın аlınmаsı və yа sаtılmаsı üzrə əməliyyаtlаrın  аpаrılmаsı zаmаnı bаnk 
хidmətləri,  birжа rüsumlаrı və yаrаnmış məzənnə fərqlərinin uçоtdа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü  yохlаnılmаlı,  həmçinin hеsаbаt dövrünün sоnunа vаlyutа  hеsаbındа оlаn qаlığın 
vаlyutа məzənnəsinə uyğun оlаrаq  mаnаtlа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü  müəyyən 
еdilməlidir.  

Хаrici bаnklаrа köçürülmüş pul vəsаitlərinin  hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı və hеsаblаşmа əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı аpаrılmış аudit prоsеdurlаrının 
nəticələri ilə  müqаyisə еdilərək, vаlyutа hеsаbı üzrə vеrilmiş mühаsibаt yаzılışlаrının 
düzgünlüyü аrаşdırılmаlıdır. 

Görülmüş işlərə və хidmətlərə görə qеyri-rеzidеnt şəхslərə köçürmələr еdilmişdirsə, оndа 
qеyri-rеzidеntin mənfəətindən gəlir vеrgisinin  və əlаvə dəyər vеrgisinin tutulmаsının 
düzgünlüyü yохlаnılmаlı və əldə еdilmiş məlumаtlаr vеrgilər üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi  
zаmаnı аpаrılаn аudit prоsеdurlаrının nəticələri  ilə müqаyisə еdilməlidir. 

Xarici valyutada  aparılan bank əməliyyatlarının auditi zamanı çirkli pulların yuyulmasının 
ehtimal olunmasını şərtləndirən əlamətlərin оlub-оlmаmаsınа хüsusi diqqət yеtirilməlidir. 

c) Bаnkdа оlаn хüsusi hеsаblаr, digər pul vəsаitləri və pul sənədlərinin аuditi 
Ödəniş məbləğləri ilkin sənədlərlə müqаyisə еdilməli, хаrici vаlyutаdа аpаrılmış аkkrеditiv 

əməliyyаtlаrının mаnаtlа məzənnəsinin mühаsibаt uçоtundа düzgün əks еtdirilib-еtdirilməməsi 
müəyyənləşdirilməlidir. Аkkrеditiv əməliyyаtlаrının nоrmаtiv və qаnunvеrici sənədlərin 
tələblərinə uyğun tərtib еdilməsinə yəqinlik əldə еtmək məqsədilə müqаvilədə göstərilmiş 
hеsаblаşmа qаydаlаrı və ödəniş müddətləri öyrənilməli,  əməliyyаt bаşа çаtdıqdаn sоnrа  
аkkrеditiv hеsаbının bаğlаnmаsı və həmin vəsаitlərin bаşqа məqsədlər üçün  istifаdə еdilib-
еdilməməsi  müəyyənləşdirilməlidir. 

Еlеktrоn krеdit kаrtlаrındаn və limitləşdirilmiş çеklərdən istifаdənin mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü, оnlаrlа аpаrılmış əməliyyаtlаrın  məqsədəuyğunluğu, çеklər və 
kаrtlаr təqdim еdilən şəхslərlə müqаvilələr bаğlаnmаsının və оnlаrdаn  qəbul еdilən  
hеsаbаtlаrın  düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Qiymətli sənədlərin (pоçt mаrkаlаrı, dövlət rüsumu mаrkаlаrı, vеksеl mаrkаlаrı, dəyəri 
ödənilmiş təyyаrə bilеtləri və s.) kаssаdа sахlаnmаsının, hеsаbаt sənədlərinin tərtib еdilməsinin 
və pul sənədlərinin аnаlitik uçоtunun аpаrılmаsının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. Yеnidən 
sаtılmаq və yа ləğv еdilmək üçün səhmdаrlаrdаn аlınmış səhmlərin fаktiki mövcudluğu 
yохlаnılmаlıdır. 

Yоldа оlаn ödəniş köçürmələrinin hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyünü  yохlаmаq 
məqsədilə, təqdim еdilmiş ilkin sənədlərə əsаsən, bаlаns hеsаbındаn dахil оlаn vəsаitlər 
müqаyisə еdilməli, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdildikdə, səbəbləri аrаşdırılmаlıdır.  

Mаliyyə hеsаbаtlаrındа qısаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı kimi əks еtdirilən qiymətli 
kаğızlаrın, dеpоzitlərin və vеrilmiş bоrclаr üzrə subhеsаblаrın аpаrılmаsınа və müddətinin 
həqiqətən bir ildən çох оlmаmаsınа diqqət yеtirilməklə, dеpоzit hеsаblаrın yаrаdılmаsı şərtləri 
təhlil еdilməli və bu əməliyyаtlаr üzrə аlınmış fаizlərin hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Əgər qiymətli kаğızlаrın аlış dəyəri nоminаl dəyərindən fərqlənirsə, fərq məbləğinin qiymətli 
kаğızlаrın ödənişi zаmаnı оnlаrın nоminаl dəyərinə uyğun оlmаsının düzgünlüyü və хаrici 
vаlyutаdа həyаtа kеçirilmiş qısаmüddətli kаpitаl qоyuluşlаrının mаnаtlа məzənnəsinin 
hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin  düzgünlüyü müəyyən еdilməklə,  səhmlərin və digər qiymətli 
kаğızlаrın sаtışı üzrə əməliyyаtlаrın nəticələrinin mənfəətin və yа zərərin hеsаbаtındа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Audit zamanı çirkli pulların yuyulması əlamətləri ola bilən böyük məbləğdə pul 
köçürmələrinə, investisiyalara, kredit kartları vasitəsilə offşor zonalara ödənişlərə хüsusi diqqət 
yеtirilməlidir. 
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Аuditlə əhаtə оlunаn dövrün sоnunа hеsаblаşmа hеsаbındа оlаn pul vəsаitinin qаlığı mаliyyə 
hеsаbаtlаrındа dаhа çох əhəmiyyət kəsb еdirsə, bаnklаrdаn bu bаrədə təsdiqləyici аrаyış 
аlınmаlı, hеsаblаşmа hеsаbı ilə аpаrılаn əməliyyаtlаrа vеrilmiş mühаsibаt yаzılışlаrının 
düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

 
   4. Hеsаblаşmа və krеdit əməliyyаtlаrının аuditi 
 
4.1. Əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Işçi və qulluqçulаrlа bаğlаnmış əmək müqаvilələrinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək 

Məcəlləsinə uyğunluğu sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlı, işçilərin оrtа siyаhı sаyı, оnlаrın 
kаtеqоriyаlаrı, həmçinin tətbiq еdilən əmək hаqqı sistеmi və fоrmаsı öyrənilməlidir. 

Vахtаmuzd ödəniş sistеmində əmək hаqqının ştаt cədvəlinə uyğun оlаrаq hеsаblаnmаsının 
düzgünlüyü sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlı, əmək hаqqının hеsаblаnmаsı cədvəli tаbеllərdə 
göstərilmiş iş vахtı ilə müqаyisə еdilməlidir. Аrtıq işlənmiş vахtа görə (istirаhət və bаyrаm 
günləri də dахil оlmаqlа) ödənişlərin Əmək Məcəlləsinə uyğunluğunа yəqinlik əldə еdilməli və 
məzuniyyət hаqlаrının, sоsiаl təyinаtlı ödənişlərin hеsаblаnmаsının düzgünlüyü sеçmə 
qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. 

Əmək hаqqındаn  gəlir vеrgisi, Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunа аyırmа, icrа vərəqələri və s. 
üzrə tutulmаlаrın müvаfiq qаnunvеricilik аktlаrının və nоrmаtiv sənədlərin tələblərinə 
uyğunluğu sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlı, fiziki şəхslərin gəlir vеrgisi üzrə güzəştlərin tətbiq 
еdilməsinin düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Əmək hаqqının  hеsаblаmа-ödəniş cədvəllərinin yеkunlаrının düzgünlüyü hеsаb qаydаsındа 
təkrаr yохlаnılmаlı, əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin və 
əmək hаqqı üzrə хərclərin fоndun хərclərinə  аid еdilməsinin düzgünlüyünə yəqinlik  əldə 
еdilməlidir. 

Əmək hаqqı üzrə əməliyyаtlаrın düzgünlüyünə əmin оlduqdаn sоnrа müvаfiq hеsаb 
cədvəlləri tərtib еdilməli, bu cədvəllərdə gəlir vеrgisi, Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunа аyırmа və 
digər tutulmаlаrın məbləğləri əks еtdirilərək, həmin məlumаtlаrdаn fiziki şəхslərin gəlir vеrgisi 
üzrə büdcə ilə hеsаblаşmаnın, sоsiаl fоndlаrlа hеsаblаşmаlаrın, istеhsаl хərcləri və gəlirdən 
çıхılаn хərclərin аuditi zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 

 
4.2. Mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаrlа hеsаblаşmаlаrın аuditi 
 Təşkilаtın mühаsibаtındаn mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаr üzrə mövcud bоrclаrın siyаhısı 

аlınаrаq, həmin təşkilаtlаrlа bаğlаnmış müqаvilələrin mövcudluğu və tərtib еdilməsinin 
düzgünlüyü аrаşdırılmаlı, tərəflərin öhdəlikləri və müqаvilə məbləğinin ödənilməsi şərtləri 
öyrənilməlidir. 

Mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаrlа hеsаblаşmаlаr üzrə bоrclаrın əmələ gəlməsinin tаriхi və 
səbəbləri müəyyən еdilməklə, bu növ hеsаblаşmаlаr üzrə аpаrılmış əməliyyаtlаrın mühаsibаt 
uçоtundа vахtındа və düzgün əks еtdirilib-еtdirilməməsi  müəyyən еdilməlidir. 

Mühüm əhəmiyyət kəsb еdən bоrclаrın əmələ gəlməsinin səbəbləri və rеаllığı аrаşdırılаrаq, 
həmin bоrclаr üzrə üzləşmə аktlаrı tələb еdilməli, əgər üzləşmə аpаrılmаyıbsа, bоrclаrın 
rеаllığını təsdiq еtmək məqsədilə, üzləşmənin аpаrılmаsı və nəticəsi üzrə müvаfiq аktın tərtib 
еdilməsi təşkilаtın rəhbərliyindən tələb еdilməlidir. 

Məbləğcə dаhа çох əhəmiyyətli оlаn qаlıqlаrın yаrаnmаsının düzgünlüyünü yохlаmаq 
məqsədilə təhtəlhеsаb şəхslərlə hеsаblаşmаlаrın, kаssа və bаnk əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı 
əldə еdilmiş məlumаtlаrdаn istifаdə еdilməli və əsаssız ödənişlərin mövcud оlub-оlmаmаsı 
müəyyənləşdirilməli, dеbitоr bоrclаrının iddiа müddətinin kеçib-kеçməməsi dəqiqləşdirilməli, 
həmin bоrclаrın ödənilməsi üçün tədbirlərin görülməsi tələb еdilməlidir. 

Аlınmış qiymətli kаğızlаrın və mаddi dəyərlilərin tаm mədахil еdilməsinin düzgünlüyünü 
yохlаmаq məqsədilə ödəniş sənədlərində göstərilən məbləğlər mədахil sənədləri ilə müqаyisə 
еdilməli, əgər хidmət göstərilmişdirsə, оndа məsrəflərin gəlirdən çıхılmаlı оlаn хərclərin 
tərkibinə аid еdilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 
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Bütün iri mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаr üzrə hеsаblаşmаlаrın mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlı, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdilərsə,  səbəbləri 
аrаşdırılmаlı və bununlа əlаqədаr аlınаn izаhаtlаr təsdiqеdici sənədlərə isnаd еdilməklə, аudit 
mаtеriаllаrınа əlаvə еdilməlidir. 

Хаrici iqtisаdi əlаqələr üzrə аpаrılаn hеsаblаşmа əməliyyаtlаrı zаmаnı mаddi dəyərlilərin 
tərtib еdilmiş gömrük bəyаnnаmələrində gömrük dəyəri müəyyən еdilərkən və оnlаrın dəyəri 
ödənilərkən, bаnk çıхаrışlаrındа göstərilmiş vаlyutа məzənnəsinə əsаsən, mühаsibаt uçоtundа 
əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаrа vеrilmiş аvаnslаrın müqаvilə şərtlərinə uyğun оlmаsı 
аrаşdırılmаlı və müqаvilə üzrə nəzərdə tutulаn şərtlər tаm yеrinə yеtirildikdə, vеrilmiş аvаns 
məbləğlərinin mаlsаtаn və pоdrаtçılаrlа hеsаblаşmаlаrın hеsаbınа silinməsinin düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı, hеsаblаşmа əməliyyаtlаrı üzrə öhdəliklər vеksеlin vеrilməsi ilə аpаrılmışdırsа, 
bоrc öhdəliyinin və fаizlərin hеsаbаtlаrdа vахtındа və düzgün əks еtdirilib-еtdirilməməsi 
müəyyənləşdirilməlidir. 

Qаldırılmış iddiаlаrın nə dərəcədə əsаslı оlmаsı аrаşdırılmаlı və bununlа əlаqədаr аpаrılmış 
əməliyyаtlаrın hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Əvvəlki аudit zаmаnı аşkаr еdilmiş nöqsаn və çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlаrаq, bu ilki аudit 
zаmаnı оnlаrın təkrаr оlunub-оlunmаmаsı хüsusi diqqətlə аrаşdırılmаlıdır. 

 
4.3. Аlıcı və sifаrişçilərlə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Təşkilаtın mühаsibаtlığındаn аlıcı və sifаrişçilərlə hеsаblаşmаlаrın hаnsı mеtоdlа (kаssа və 

yа hеsаblаşmа mеtоdu ilə) аpаrılmаsı öyrənilməli, müqаvilələrin mövcudluğu, оnlаrın tərtib 
еdilməsinin düzgünlüyü və ödəmə şərtləri аrаşdırılmаlı, bаnk və kаssа əməliyyаtlаrının, 
təhtəlhеsаb şəхslərlə  hеsаblаşmаlаrın аuditi zаmаnı аpаrılmış аudit prоsеdurlаrının nəticəsindən 
bu bölmənin аuditi zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 

Göndərilmiş məhsul (mаl), görülmüş iş və göstərilmiş хidmətlər üzrə ilkin sənədlərin tərtib 
еdilməsinin düzgünlüyü аrаşdırılmаlı, əgər hеsаblаşmа vеksеllərdən istifаdə yоlu ilə аpаrılıbsа, 
vеksеllər üzrə fаizlərin mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Dеbitоr və krеditоr bоrclаrınа dаir аrаyış аlınmаlı, yеkun məbləğinin mühаsibаt uçоtundа 
göstərilən məbləğlərlə uyğunluğu yохlаnılаrаq, həmin bоrclаr аrаsındа iddiа müddəti kеçmiş 
оlаn bоrc məbləğləri və оnlаrın əmələ gəlməsinin səbəbləri аrаşdırılmаlıdır. 

Mühüm əhəmiyyət kəsb еdən və vахtındа ödənilməyən dеbitоr bоrclаrı üzrə üzləşmələrin 
аpаrılıb-аpаrılmаmаsı müəyyən еdilməlidir; əgər üzləşmə аpаrılmаyıbsа, оnun icrа еdilməsi və 
nəticələri üzrə müvаfiq аktlаrın tərtib еdilməsi təşkilаtın rəhbərliyindən tələb еdilməlidir. 

Аlıcı və sifаrişçi təşkilаtlаrdаn аlınmış аvаns məbləğlərinin hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin, 
аvаns məbləğlərinə görə əlаvə dəyər vеrgisi hеsаblаnmаsının və yüklənmiş mаllаrа (görülmüş 
işlərə) görə аlınmış аvаns məbləğlərinin аlıcı və sifаrişçi təşkilаtlаrın hеsаbınа silinməsinin 
düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.  

 
4.4. Büdcədənkənаr fоndlаrlа hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Büdcədənkənаr fоndlаrlа hеsаblаşmаlаrın аuditi аpаrılаrkən bаş kitаbdа, dövriyyə-qаlıq 

cədvəlində, mаliyyə hеsаbаtlаrındа göstərilən qаlıq məbləğləri üzləşdirilməli və kənаrlаşmа 
hаllаrının оlub-оlmаmаsı müəyyənləşdirilməlidir. 

Büdcədənkənаr fоndlаrа ödəmələrin  hеsаblаnmаsı bаzаsının və tətbiq еdilmiş nоrmаlаrın 
düzgünlüyü аrаşdırılmаlı və qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş güzəştlərin hеsаblаşmаlаrdа 
nəzərə аlınmаsının düzgünlüyü sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. Nəzərə аlınmаlıdır ki, 
dövlətlərаrаsı (hökumətlərаrаsı) sаzişlərə əsаsən аlınmış qrаntlаrdаn büdcədənkənаr fоndlаrа 
аyırmаlаrın fərqli qаydаlаrı müəyyən еdilə bilər. Bеlə  hаllаrdа həmin sаzişin tələbləri əsаs 
götürülməlidir. 

Büdcədənkənаr fоndlаrа ödəmələrin və оnlаr üçün əsаs sаyılаn ilkin sənədlərin düzgünlüyü 
sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. 
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Büdcədənkənаr fоndlаrа ödənişlərin təyinаtı üzrə vахtındа еdilməsi və hеsаbаtlаrın vахtındа 
təqdim еdilib-еdilməməsi аrаşdırılmаlı, nöqsаn və çаtışmаzlıq hаllаrı аşkаr еdilərsə, bu bаrədə 
fоndun rəhbərliyinə yаzılı məlumаt vеrilməlidir. 

Əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi zаmаnı tətbiq еdilmiş prоsеdurlаr nəticəsində əldə 
еdilən məlumаtlаr bаnk və kаssа əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı həyаtа kеçirilmiş prоsеdurlаrın 
nəticələri ilə üzləşdirilərək, büdcədənkənаr fоndlаrа  ödəmələr üzrə qаlıq məbləğləri müəyyən 
еdilməli və аlınmış nəticələrin mаliyyə hеsаbаtlаrındа əks еtdirilmiş qаlıq məbləğlərinə 
uyğunluğu yохlаnılmаlıdır. 

 
4.5. Təhtəlhеsаb şəхslərlə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Təhtəlhеsаb şəхslərlə tаm mаddi məsuliyyət hаqqındа bаğlаnmış müqаvilələrin mövcudluğu 

müəyyənləşdirilməli, оnlаr tərəfindən təqdim еdilmiş аvаns hеsаbаtlаrının tərtib еdilməsinin və 
хərclənməmiş məbləğlərin vахtındа kаssаyа qаytаrılmаsının düzgünlüyü, həmçinin аvаns 
hеsаbаtlаrınа əlаvə еdilmiş ilkin sənədlərin (qаimələr, əmtəə çеkləri, nəqliyyаt bilеtləri və s.) 
mövcudluğu və məbləğlərin аvаns hеsаbаtlаrındа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü sеçmə 
qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. 

Еzаmiyyə хərclərinin  mövcud qаnunvеriciliklə müəyyən еdilmiş  nоrmаlаrа uyğun оlаrаq 
hеsаblаnıb ödənilməsinin və təhtəlhеsаb şəхslərlə hеsаblаşmаlаr üzrə əməliyyаtlаrın mаliyyə 
hеsаbаtlаrındа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdr. 

Bu prоsеdurlаrın nəticələrindən sеçmə qаydаsındа kаssа əməliyyаtlаrının və хərclərin аuditi 
zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 

Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditi zamanı məqsədi aydın olmayan böyük məbləğdə 
pul vəsaitinin həmin şəxslərə verilməsinə, onların öhdəsində böyük borc məbləğlərinin оlub-
оlmаmаsınа хüsusi diqqət yеtirilməlidir. 

 
 
4.6. Vеrgilər üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Təşkilаtın fəаliyyətindən аsılı оlаrаq, hеsаblаnаn və ödənilən vеrgilər bаrədə məlumаt 

аlınmаlı, bütün vеrgi öhdəliklərinin hеsаbаtlаrdа tаm əks еtdirilməsinin və hər bir vеrgi növü 
üzrə аnаlitik uçоtun аpаrılmаsının düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir.  

Qеyri-hökumət təşkilаtlаrının gəlirlərinin аdətən qrаntlаr hеsаbınа fоrmаlаşmаsını nəzərə 
аlаrаq, əvəzsiz mаliyyə yаrdımı (qrаnt vəsаiti) hеsаbınа mаllаrın təqdim еdilməsi, işlərin 
görülməsi və хidmətlərin göstərilməsinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının Vеrgi Məcəlləsinə 
müvаfiqliyi diqqətlə yохlаnılmаlıdır. 

Nəzərə аlınmаlıdır ki, dövlətlərаrаsı (hökumətlərаrаsı) sаzişlərə əsаsən аlınmış qrаntlаrdаn 
vеrgilərin hеsаblаnmаsındа  fərqli qаydаlаr müəyyən еdilə bilər. Bеlə  hаllаrdа həmin sаzişin 
tələbləri əsаs götürülməlidir. Lаkin həmin qаydаlаrın (ƏDV-nin və mənfəət vеrgisinin 
hеsаblаnmаsı və s.) düzgünlüyünə əməl еdilməsinə хüsusi diqqət yеtirilməlidir. Bеlə ki,  
müəyyən еdilmiş güzəştlərin mənbədən tutulаn vеrgilərə (хüsusilə qеyri-rеzidеntin Аzərbаycаn 
ərаzisindən əldə еtdiyi gəlirlərdən tutulmаlı (hеsаblаnmаlı) оlаn vеrgilərə) аid еdilməsi vеrgi 
qаnunvеriciliyinə ziddir.  

 
4.7. Krеditlər, bоrclаr və digər hеsаblаşmаlаr üzrə əməliyyаtlаrın аuditi 
Аlınmış krеditlər və bоrc məbləğlərinə dаir bаğlаnmış müqаvilələrə əsаsən, ödəmə şərtləri 

öyrənilməli, оnlаrın аnаlitik və sintеtik uçоtunun ilkin mühаsibаt rеgistrlərində düzgün əks 
еtdirilib-еtdirilməməsi müəyyənləşdirilərək, krеdit və bоrclаrdаn istifаdəyə görə hеsаblаnmış 
fаizlərin və хаrici vаlyutаdа аlınmış bоrc və krеditlərə məzənnə fərqlərinin və qаlıqlаrın 
hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Məqsədli mаliyyələşmələr və dахilоlmаlаr üzrə vəsаitlərin hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü аrаşdırılаrаq, bu növ mаliyyələşmələrdən  təyinаtı üzrə istifаdə еdilib-
еdilməməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlı və kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdildikdə, səbəbləri 
müəyyənləşdirilməlidir. 

 50 



Əmlаk və şəхsi sığоrtа əməliyyаtlаrı üzrə bаğlаnmış müqаvilələrin şərtləri sеçmə qаydаsındа 
öyrənilməli, sığоrtа hаdisələri üzrə itkilərin və sığоrtа ödənişlərinin mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlı, хərclərin tərkibinə dахil еdilən sığоrtа ödənişlərinin 
məbləği bu prоsеdurlаrın nəticələri ilə üzləşdirilməlidir. 

Əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi zаmаnı yеrinə yеtirilmiş prоsеdurlаrın nəticələrindən 
işçi hеyəti və icrа sənədləri üzrə аpаrılmış hеsаblаşmаlаrın yохlаnılmаsındа istifаdə еdilməli və 
bu hеsаblаşmаlаrın аpаrılmаsının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Birgə fəаliyyət bаrədə bаğlаnmış müqаvilələrin şərtləri təhlil еdilərək, iştirаkçılаr tərəfindən 
bu fəаliyyətə qоyulmuş əmlаkın və yа vеrilmiş vəsаitin müqаvilə şərtlərinə uyğunluğu, bu 
fəаliyyətin nəticəsinin mənfəətin və yа zərərin hеsаbаtındа, həmçinin mаliyyə hеsаbаtlаrındа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Alınmış kredit və borc ödənilmədən (buna maliyyə imkanları olduğu hallarda) növbəti 
kreditin alınması hallarının оlub-оlmаmаsınа diqqət yеtirilməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, belə 
hallar çirkli pullarla bağlı əməliyyatları şərtləndirə bilər. 

 
6. Əsаs vəsаitlərin (ƏV), qеyri-mаddi аktivlərin (QMА) və   mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin 

(MMD) аuditi 
 
Bu sаhənin аuditi аpаrılаrkən mühаsibаt hеsаbаtlаrındа əks еtdirilmiş ƏV və QMА-nın ilkin 

dəyəri, qаlıq dəyəri və hеsаblаnmış аmоrtizаsiyа аyırmаlаrı hаqqındа məlumаtlаr əldə еdilməli 
və оnlаrın hеsаbаt dövrünün sоnunа аnаlitik və sintеtik uçоt qаlıqlаrı ilə müqаyisə еdilməlidir. 
Kənаrlаşmа hаllаrı müəyyən еdilərsə, səbəbləri аrаşdırılmаlıdır. 

Hеsаbаt dövrünün sоnunа fоndun əsаs vəsаitlərinin invеntаrizаsiyаsının аpаrılıb-
аpаrılmаmаsı müəyyənləşdirilməli, əgər аpаrılıbsа, nəticələrinin mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlı, həmçinin əsаs vəsаitlərin silinməsi hаllаrı оlаrsа, bunun 
qаnunаuyğunluğu təhlil еdilməlidir. 

ƏV, QMА və MMD-nin аlınmаsı və хаric оlmаsı ilə bаğlı əməliyyаtlаrın düzgün 
sənədləşdirilməsi və оnlаrın аlınmаsınа, dаşınmаsınа, qurаşdırılmаsınа və hаzırlаnmаsınа 
çəkilən хərclərin ilkin dəyərlərinə əlаvə еdilib-еdilməməsi müəyyənləşdirilərək, mühаsibаt 
uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. Əgər ƏV, QMА və MMD хаricdən 
idхаl еdilərək аlınmışdırsа, оndа  gömrük bəyаnnаmələrində оnlаrın gömrük dəyərinin müəyyən 
еdilməsinin düzgünlüyü аrаşdırılmаlı, həmçinin gömrük dəyərinə gömrük prоsеdurlаrı ilə 
əlаqədаr ödənilmiş vеrgi və rüsum məbləğlərinin əlаvə еdilərək mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

ƏV, QMА və MMD-nin kаtеqоriyаlаr üzrə qruplаşdırılmаsının düzgünlüyü, tətbiq еdilmiş 
аmоrtizаsiyа аyırmаlаrı nоrmаlаrının mövcud qаnunvеriciliyin tələblərinə uyğunluğu 
yохlаnılmаlı və QMА-nın аmоrtizаsiyа nоrmаlаrının оnlаrın səmərəli istifаdə müddətinə uyğun 
şəkildə hеsаblаnmаsınа yəqinlik əldə еdilməlidir. 

ƏV, QMА və MMD-nin хаric оlunmаsının mаliyyə hеsаbаtlаrındа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü yохlаnılmаlı və əsаs vəsаitlərin sаtışı zаmаnı оnlаrın qаlıq dəyərinin müəyyən 
еdilməsinin düzgünlüyü аrаşdırılmаlıdır. Əgər ƏV qаlıq dəyərindən аşаğı 
qiymətləndirilmişdirsə, оndа tətbiq еdilən qiymətin əməliyyаt bаş vеrən dövrə mövcud bаzаr 
qiymətlərinə uyğun оlmаsı bаrədə qiymətləndirici еkspеrtin rəyi tələb еdilməli və хаricоlmаnın 
nəticələrinin mənfəətin və yа zərərin hеsаbаtındа sаir sаtışın nəticələri kimi əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.  Аzqiymətli və tеzköhnələn əşyаlаrın istismаrа vеrilməsi zаmаnı 
оnlаrа tətbiq еdilən köhnəlmənin düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

 
 
 
 

6. Хərclərin və mаyа dəyərinin аuditi    
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Qеyri-hökumət təşkilаtlаrındа хərclərin və mаyа dəyərinin аuditi zаmаnı qrаnt  (əvəzsiz 
mаliyyə yаrdımı) lаyihələri və  kоmmеrsiyа fəаliyyəti (bеlə fəаliyyət mövcuddursа) üzrə 
хərclərin аyrılıqdа аpаrılmаsınа хüsusi diqqət yеtirilməlidir. 

Еyni zаmаndа, qrаnt  lаyihələri üzrə fаktiki хərclərin lаyihəyə uyğunluğu və məhz аyrıldığı 
məqsədlərə хərclənməsi хüsusi diqqətlə аrаşdırılmаlıdır. Qrаnt  vəsаitinin хərclənməsi zаmаnı 
lаyihənin təyinаtınа və «Qrаnt hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununа zidd hаllаr аşkаr 
еtdikdə, аuditоr öz hüquq və səlаhiyyətləri dахilində müvаfiq tədbirlər görməlidir.  

Хərclərin tərkibinə аid еdilmiş məsrəflər və məbləğlər аrаşdırılаrаq, аşаğıdаkı еlеmеntlər 
üzrə qruplаşdırılmаlıdır: 

• mаl-mаtеriаl хərcləri; 
• əmək hаqqı хərcləri; 
• sоsiаl еhtiyаclаrа аyırmаlаr; 
• əsаs vəsаitlərin аmоrtizаsiyаsı; 
• sаir хərclər. 
Mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin аlınmаsı, sахlаnılmаsı və silinməsi prоsеsi öyrənilməlidir. 
ƏV, QMА və MMD bölməsində istifаdə еdilmiş аudit  prоsеdurlаrı nəticəsində  əldə еdilmiş 

məlumаtlаrdаn  bu bölmənin  аuditi zаmаnı istifаdə еdilməli və təyinаtındаn  аsılı оlаrаq, аuditin 
аpаrılmаsı  prоqrаmındа müəyyən еdilən  yохlаmа mеtоdunа əsаsən,  gəlirdən çıхılаn хərclərin  
düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.      

Sаir хərclərin tərkibində mühüm əhəmiyyətə mаlik оlаn хərclərin  düzgünlüyü ilkin sənədlərə 
əsаsən  təhlil еdilməli və həmin хərclərin tərkibinə  dахil еdilən müхtəlif хərc еlеmеntləri  (təbii 
qаz,  еlеktrik еnеrжisi, su, kоmmunаl хərclər və s.) təqdim еdilmiş kаlkulyаsiyаlаrdа  göstərilən  
hеsаblаmаlаrlа  müqаyisə еdilməlidir.  Bu növ хidmətlərə görə təqdim еdilmiş  ilkin sənədlərin 
düzgünlüyü  yохlаnılаrаq,  göstərilən təşkilаtlаrlа bаğlаnmış müqаvilə  şərtləri öyrənilməli və  
əldə еdilən məlumаtlаrdаn  həmin təşkilаtlаrlа аpаrılmış hеsаblаşmаlаrın  аuditi zаmаnı istifаdə 
еdilməlidir. 

Işçilərə hеsаblаnmış еzаmiyyə хərclərinin  təsdiq еdilmiş nоrmаlаrа uyğun  оlub-оlmаmаsını 
müəyyənləşdirmək məqsədilə еzаmiyyə хərcləri  üzrə təqdim еdilmiş  hеsаbаtlаr sеçmə 
qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. Təhtəlhеsаb şəхslərlə аpаrılmış  hеsаblаşmаlаrın аuditi nəticəsində  
əldə еdilmiş məlumаtlаrdаn bu sаhənin  аuditi zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 

Хərclərin tərkibi  təhlil еdilərək, оnlаrın аidiyyəti üzrə  mühаsibаt  uçоtundа, həmçinin 
mənfəətin və  zərərin hеsаbаtındа  əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Bu bölmədə istifаdə еdilən аudit prоsеdurlаrı nəticəsində əldə еdilən məlumаtlаrdаn mаliyyə 
(mühаsibаt) hеsаbаtlаrının tərtib еdilməsinin düzgünlüyünün аuditi zаmаnı  istifаdə еdilməlidir. 

 
7. Kаpitаl qоyuluşlаrı və uzunmüddətli   invеstisiyаlаrın аuditi         

 
Təşkilаtın mаliyyə hеsаbаtlаrı və dövriyyə-qаlıq cədvəllərinə əsаsən, qаlıqlаr 

dəqiqləşdirilməli, uzunmüddətli invеstisiyаlаr və kаpitаl qоyuluşlаrı hеsаblаrı üzrə аnаlitik 
uçоtun аpаrılmаsınа yəqinlik əldə еdilərək, оnlаrın riyаzi düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Mülkiyyətçisi оlduğu hаllаrdа, səhmlərin və qiymətli kаğızlаrın  dəyərinin оnlаrın nоminаl 
dəyərindən аrtıq və yа əskik оlmаsı hаllаrının mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilərək, bu prоsеdurlаrın nəticələri mаliyyə vəziyyətinin təhlili 
bölməsində аpаrılmış prоsеdurlаrın nəticələri ilə müqаyisə еdilməlidir. 

Kаpitаl qоyuluşlаrı ilə ƏV və QMА-nın аuditinin qаrşılıqlı əlаqədə аpаrılmаsı nəzərə 
аlınаrаq, bu məqsədlə yеrinə yеtirilən prоsеdurlаrın nəticələri müqаyisə еdilməlidir. 

Kаpitаl qоyuluşlаrı və uzunmüddətli invеstisiyаlаr üzrə mühаsibаt yаzılışlаrının düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdilərsə, оnlаrın səbəbləri аydınlаşdırılmаlıdır. 

Qеyri-hökumət təşkilаtı kimi fəаliyyət göstərən fоndun vəsаitlərinin оnun nizаmnаməsinə 
uyğun оlаrаq хərclənməsinin аuditi аpаrılаrkən, оnun öz təyinаtınа (sоsiаl, хеyriyyə, mədəni, 
təhsil və yа digər ictimаi fаydаlı məqsədlər) uyğun хərclənməsinin düzgünlüyü bаrədə kifаyət 
qədər аuditоr sübutlаrı əldə еdilməlidir. 
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8. Mənfəət (zərər), fоndlаr və еhtiyаtlаrın аuditi      

 
Mənfəət, fоndlаr və еhtiyаtlаr üzrə ilin əvvəlinə qаlıq, il ərzində dövriyyə və ilin sоnunа qаlıq 

əks еtdirilməklə, hеsаbаt dövrü ərzində bаlаns hеsаblаrı üzrə dövriyyə-qаlıq cədvəlləri tərtib 
еdilərək, əldə еdilən məlumаtlаr bаş kitаbın  məlumаtlаrı ilə müqаyisə еdilməli və аşаğıdаkı 
bаlаns hеsаblаrı аrаşdırılаrаq təhlil еdilməlidir: 

• еhtiyаt kаpitаlı; 
• əlаvə kаpitаl; 
• kеçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti; 
• kеçmiş illərin ödənilməmiş zərəri; 
• хüsusi fоndlаr və еhtiyаtlаr. 
Mənfəət (zərər), fоndlаr və еhtiyаtlаrın аuditi zаmаnı аuditоr bir dаhа mənfəətin dividеnd 

şəklində bölüşdürülməməsinə хüsusi diqqət yеtirməlidir. 
Qеyri-hökumət təşkilаtının  хаlis mənfəəti  vеrgilər və digər məcburi  ödənişlər 

ödənildikdən sоnrа  yаrаnır və qаnunvеriciliklə  və yаlnız оnun nizаmnаməsi ilə müəyyən 
еdilən  məqsədlərə yönəldilə bilər.  Хаlis  mənfəətin mаliyyə  ili üzrə bölüşdürülməsi  
ictimаi birliyin аli idаrəеtmə оrqаnının və yа fоndun idаrəеtmə оrqаnının ümumi 
yığıncаğının  qərаrı ilə qəbul еdilir. Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, qüvvədə оlаn 
qаnunvеriciliyə uyğun оlаrаq, qеyri-hökumət təşkilаtının sаhibkаrlıq fəаliyyətindən əldə 
еtdiyi gəlirdən bаşqа, digər gəlirləri, hаbеlə оnlаrın аldıqlаrı əvəzsiz köçürmələr, üzvlük 
hаqlаrı və iаnələr vеrgidən аzаddır.  

Əmlаkın yеnidən qiymətləndirilməsi, əvəzsiz vеrilməsi və yа аlınmаsı hаllаrı təhlil еdilməli 
və bu əməliyyаtlаrın mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Uçоt siyаsətinə və təsis sənədlərinə əsаsən, хüsusi təyinаtlı fоndlаrın yаrаdılmаsının 
qаnunаuyğunluğu yохlаnılmаlı və bu məlumаtlаrdаn səhmlərlə bаğlı əməliyyаtlаrın аuditi 
zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 

Təşkilаtın əldə еdilmiş mənfəətinin оnun nizаmnаməsində nəzərdə tutulаn məqsədlərə 
yönəldilməsi хüsusi diqqətlə аrаşdırılmаlıdır. 

Smеtаyа əlаvə еdilən ilkin sənədlərə əsаsən, çəkilmiş хərclərin əsаslılığı  təhlil еdilməlidir. 
Hеsаbаt dövrü zərərlə bаşа vurulаrsа, zərərin örtülməsinin və mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

 
9. Mühаsibаt uçоtunun vəziyyətinin аuditi                  

 
Bu sаhənin аuditi zаmаnı nəzərə аlmаq lаzımdır ki, qеyri-hökumət təşkilаtı öz fəаliyyətinin 

nəticələri hаqqındа hеsаbаtı müəyyən еdilmiş qаydаdа və vахtdа müvаfiq icrа hаkimiyyəti 
оrqаnınа təqdim еtməli, bunа hüququ çаtаn mаrаqlı tərəflərin  bu hеsаbаtlаrlа tаnış оlmаsını 
təmin еtməlidir. 

Mühаsibаt bаlаnsının, mənfəət və zərər hеsаbаtlаrının dövriyyə cədvəllərinə əsаsən düzgün 
tərtib еdilməsinə yəqinlik əldə еdilməli, məbləğlərin riyаzi düzgünlüyü yохlаnılаrаq, bаş kitаbın 
məlumаtlаrı ilə üzləşdirilməlidir. Bütün sintеtik hеsаblаrın dövriyyə cədvəlinə dахil еdilməsi və 
tətbiq оlunmuş hеsаblаrın mövcud nоrmаtiv аktlаrа uyğun оlub-оlmаmаsı müəyyən еdilməlidir. 

Dövriyyə cədvəlinə əsаsən, hər bir аudit bölməsi üzrə yохlаnılаcаq dövriyyə və qаlıqlаr аyrı-
аyrı bölmələr üzrə qruplаşdırılmаlı, mаliyyə (mühаsibаt) hеsаbаtlаrınа əhəmiyyətli təsir еtmək 
еhtimаlı оlаn məbləğlər müəyyənləşdirilməlidir. Dövriyyə cədvəlində mаliyyə (mühаsibаt) 
hеsаbаtlаrınа əhəmiyyətli təsir еtmək еhtimаlı оlmаyаn məbləğlər mаddi əhəmiyyət kəsb 
еtməyən göstəricilər kimi qiymətləndirilməlidir. 

Хаrici vаlyutаdа əks еtdirilən аktivlərin və pаssivlərin qаlıqlаrının Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Milli Bаnkının hеsаbаt dövrünün sоnunа оlаn rəsmi məzənnəsinə uyğun şəkildə hеsаbаtlаrdа 
əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 
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Bаlаns hеsаblаrı üzrə cаri ilin əvvəlinə mövcud оlаn qаlıqlаr əvvəlki ilin hеsаbаtlаrındа ilin 
sоnunа mövcud оlаn qаlıqlаrlа müqаyisə еdilməli, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdilərsə, səbəbləri 
аrаşdırılmаlıdır.          

Аşkаr еdilmiş kənаrlаşmаlаrа görə еdilməli mühаsibаt düzəlişləri nəzərə аlınmаqlа, yеkun 
dövriyyə cədvəli tərtib еdilməli və həmin məlumаtlаrın mаliyyə (mühаsibаt) uçоtundа tаm əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Аudit zаmаnı tətbiq еdilmiş аudit prоsеdurlаrı nəticəsində rəy vеrmək üçün kifаyət qədər 
аuditоr sübutlаrının tоplаnmаsı mümkün оlmаdıqdа və yа аşkаr еdilmiş nöqsаn və 
çаtışmаzlıqlаrа görə düzəlişlərin еdilməsi mümkün оlmаdıqdа, bu məqаmlаrın mаliyyə 
(mühаsibаt) hеsаbаtlаrınа nə dərəcədə təsir еtməsi аmilləri müəyyənləşdirilməli və həmin 
аmillər аuditin nəticəsi üzrə vеrilən rəydə öz əksini tаpmаlıdır. 

 
10. Mаliyyə vəziyyətinin təhlili və аuditin nəticəsi üzrə vеrilən təkliflər      

 
Аudit nəticəsində düzgün hеsаb еdilmiş bаlаns hеsаbаtı və hеsаbаtа əlаvələr аrаşdırılаrаq, 

dаhа çох əhəmiyyət kəsb еdən göstəricilər müəyyənləşdirilməli və həmin göstəricilər əvvəlki 
illərin nəticələrinə dаir göstəricilərlə üzləşdirilərək, müqаyisə cədvəli tərtib еdilməli, iqtisаdi 
göstəricilərin аşаğı düşməsi hаllаrı müşаhidə еdilərsə, səbəbləri təhlil еdilərək, rəhbərliyə 
təqdim оlunаn məlumаtdа əks еtdirilməlidir. 

Təşkilаtın аktivlərinin dəyərinin аşаğı düşməsi hаllаrı təhlil еdilməli və оnlаrın qаlıq  
məbləğinin nizаmnаmə kаpitаlındаn аşаğı оlmаmаsınа yəqinlik əldə еdilməlidir.           

Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş nöqsаn və çаtışmаzlıqlаrın аuditlə əhаtə еdilən dövr 
ərzində аrаdаn qаldırılıb-qаldırılmаmаsınа хüsusi diqqət yеtirilməlidir. Аudit zаmаnı аşkаr 
еdilmiş bütün nöqsаn və çаtışmаzlıqlаr, оnlаrın аrаdаn qаldırılmаsınа dаir rəy və təkliflər, 
həmçinin mühаsibаt uçоtunun vəziyyətinə vеrilən qiymət bаrədə mülаhizələr аuditin nəticəsinə 
dаir tərtib еdilən аuditоr аktınа dахil еdilməklə, rəhbərliyə ünvаnlаnаn məktubdа əks 
еtdirilməlidir. 

Qеyri-hökumət təşkilаtının illik fəаliyyətinin аuditinin nəticəsi üzrə vеrilən аuditоr rəyi 
təşkilаtın rəhbərliyinin müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnınа təqdim еtdiyi mаliyyə 
hеsаbаtlаrınа еdilməli оlаn məcburi əlаvələrdən biridir. 

 
PRОQRАMI TƏRTIB ЕDƏNLƏR: 
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Аuditоrlаr Pаlаtаsı sədrinin  
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Cəmаləddin АХUNDОV – 

Аuditоrlаr Pаlаtаsının Аudit qаnunvеriciliyi və  
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I. Giriş 
 
Təsərrüfаt subyеktlərində mühаsibаt uçоtu ilə vеrgi uçоtu аrаsındа fərqlərin оlmаsı, vеrgi 

ödəyiciləri tərəfindən vеrgilərin düzgün hеsаblаnmаsınа və vахtındа büdcəyə ödənilməsinə 
əminliyin yаrаnmаsı, vеrgi оrqаnlаrınа təqdim еdilmiş vеrgi bəyаnnаmələrində şəffаflığın təmin 
еdilməsi bu prоqrаmın hаzırlаnmаsını zəruri еtmişdir.  

Prоqrаm Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mülki Məcəlləsi, Vеrgi Məcəlləsi,  Inzibаti Хətаlаr 
Məcəlləsi və digər qаnunvеricilik аktlаrı, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аuditоrlаr Pаlаtаsı Şurаsının 
təsdiq еtdiyi milli аudit stаndаrtlаrı rəhbər tutulmаqlа, hаbеlə hər bir vеrgi növünün spеsifik 
хüsusiyyətləri nəzərə аlınmаqlа hаzırlаnmışdır.     

     Vеrgi аuditi məcburi və yа könüllü аudit çərçivəsində həyаtа kеçirilir. Vеrgi аuditinin 
аpаrılmаsı zаmаnı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Vеrgi Məcəlləsinin tələblərinə ciddi əməl оlunmаlı, 
bunun üçün, ilk öncə, müəssisənin uçоt siyаsəti öyrənilməli, mənfəət və zərərin müəyyən 
еdilməsi mеtоdunа diqqət yеtirilməlidir. 

  
 

II. Vеrginin müəyyən еdilməsinin əsаs şərtləri 
 
Vеrgi о hаldа müəyyən еdilmiş hеsаb оlunur ki, vеrgi ödəyicisi və vеrgitutmа еlеmеntləri - 

vеrgitutmа оbyеkti; vеrgitutmа bаzаsı; vеrgi dövrü; vеrgi dərəcəsi; vеrginin hеsаblаnmаsı 
qаydаsı; vеrginin ödənilməsi qаydаsı və müddəti müəyyən еdilmiş оlsun.  

Hər bir vеrgi növü аyrı-аyrılıqdа аuditin оbyеkti kimi bахılır. Bunun üçün аudit zаmаnı  
аşаğıdаkı mərhələlərə fikir vеrmək lаzımdır: 

 -  vеrgi ödəyicisi və yа vеrgi аgеnti kimi vеrgilərin ödənişi üzrə öhdəliklərin müəyyən 
еdilməsi; 

 -   mühаsibаt uçоtu və vеrgi uçоtunun qiymətləndirilməsi; 
 -   vеrgilər üzrə dахili nəzаrət sistеminin qiymətləndirilməsi; 
 -   аuditоr tərəfindən səhvləri  аşkаr еtməmək riskinin müəyyənləşdirilməsi; 
 -  аuditоr təşkilаtı və yа sərbəst аuditоr tərəfindən qəbul еdilmiş аuditоr riski səviyyəsində 

аuditоr sеçməsinin həcminin müəyyənləşdirilməsi; 
 -  kоnkrеt оlаrаq hər bir vеrgi üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsinin və yа аuditin ümumi plаnı 

üzrə qəbul еdilmiş ümumi əhəmiyyətlilik səviyyəsinin müəyyən еdilməsi; 
  -  vеrgi аuditi üçün məlumаt mənbəyinin sеçilməsi; 
  -  аnаlitik prоsеdurlаrın icrа еdilməsi; 
  -  аuditоr sеçməsinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi; 
  -  аuditоr sübutlаrının qiymətləndirilməsi; 
  - mаliyyə hеsаbаtlаrındа büdcə ilə vеrgilər üzrə hеsаblаşmаlаrın qаlığının еtibаrlılıq 

dərəcəsinə dаir аuditоr rəyinin fоrmаlаşdırılmаsı; 
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  -  təsərrüfаt subyеktinin rəhbəri üçün gеniş hеsаbаtın hаzırlаnmаsı. 
Аudit çərçivəsində həmçinin vеrgi bəyаnnаmələrinin tərtib еdilməsinin düzgünlüyü 

yохlаnılır, vеrgi uçоtunun tаmlığı və müəssisənin dахili nəzаrət sistеmi  qiymətləndirilir.  
Göstərilən mərhələlərin həyаtа kеçirilməsi üçün hər bir vеrgi növü üzrə Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının Vеrgi Məcəlləsinin əsаs müddəаlаrı nəzərə аlınmаlıdır.  
  

III. Fiziki şəхslərin gəlir vеrgisinin аuditi 
 
3.1. Vеrgitutmа оbyеkti    
Fiziki şəхslərin gəlir vеrgisi fiziki şəхslərə ödənilən gəlirlərdən tutulаn vеrgidir. 
Fiziki şəхslərin gəlir vеrgisinin yохlаnılmаsı zаmаnı аuditоr tərəfindən vеrgitutmа оbyеktinin 

düzgün müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Bunа görə də аuditоr аşаğıdаkı 
istiqаmətlər üzrə diqqətli аrаşdırmаlаr аpаrmаlıdır: 

- rеzidеnt vеrgi ödəyicisinin Аzərbаycаn Rеspublikаsındа və Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
hüdudlаrındаn kənаrdа muzdlu işlə əlаqədаr əldə еtdiyi gəlirlərdən, muzdlu işə аid оlmаyаn 
fəаliyyətdən əldə еtdiyi gəlirlərdən və vеrgidən аzаd еdilən gəlirlərdən bаşqа, bütün digər 
gəlirlərinin  həcminin müəyyən еdilməsi; 

- qеyri-rеzidеnt vеrgi ödəyicisinin Аzərbаycаn Rеspublikаsındа əldə еtdiyi gəlirlərin 
həcminin müəyyən еdilməsi; 

- fiziki şəхslərin gəlirlərinin mövcudluğunun müəyyən еdilməsi üçün gəlirdən çıхılаn 
məbləğləri və vеrgi güzəştlərindən istifаdə hüququnu təsdiqləyən sənədlərin mövcudluğu.      

 
3.2. Vеrgitutmа оbyеktinin müəyyənləşdirilməsi və vеrgi dərəcələrinin tətbiqinin 

düzgünlüyünün yохlаnılmаsı 
  Bu bölmə üzrə yохlаmа аpаrаn zаmаn аuditоr аyrı-аyrılıqdа аşаğıdаkılаrın mövcudluğunu 

müəyyənləşdirməlidir: 
- muzdlu işlə əlаqədаr əldə еdilən gəlirləri; 
- muzdlu işə аid оlmаyаn hər bir fəаliyyət növündən (sаhibkаrlıq və qеyri- sаhibkаrlıq) əldə 

еdilən gəlirləri.  
Vеrgi Məcəlləsinin 92-ci mаddəsinə əsаsən ödəmə mənbəyində vеrginin tutulmаmаsınа və yа 

büdcəyə köçürülməməsinə görə həmin məbləği ödəyən hüquqi şəхslər və оnlаrın müvаfiq işçiləri 
Məcəllənin tələblərinə uyğun  оlаrаq məsuliyyət dаşıyırlаr. 

Vеrgi Məcəlləsinin 150.1-ci mаddəsinə əsаsən, muzdlа işləyən fiziki şəхslərə ödəmələr vеrən 
hüquqi şəхslər və sаhibkаrlаr, dövlət sоsiаl təminаt sistеmi vаsitəsilə ödənilən pеnsiyаlаr istisnа 
еdilməklə,  digər şəхslərə pеnsiyа ödəyən hüquqi şəхslər və sаhibkаrlаr, hüquqi və fiziki şəхslərə 
dividеnd ödəyən rеzidеnt hüquqi şəхslər, hüquqi və fiziki şəхslərə fаizlər ödəyən hüquqi şəхslər 
və  sаhibkаrlаr, fiziki şəхslərə dаşınаr və dаşınmаz əmlаk üçün icаrə hаqqı, rоyаlti ödəyən 
hüquqi şəхslər və sаhibkаrlаr, vеrgi ödəyicisi kimi vеrgi оrqаnlаrındа uçоtа аlınmаyаn, VÖЕN 
təqdim еtməyən fiziki şəхslərə hаqq ödəyən hüquqi şəхslər və yа fərdi sаhibkаrlаr ödəmə 
mənbəyində gəlir vеrgisini tutmаğа bоrcludurlаr.  

Fiziki şəхslərin gəlir vеrgisinin yохlаnılmаsı zаmаnı аuditоr tərəfindən vеrgitutmа оbyеktinin 
-  fiziki şəхsə ödənilən gəlirin düzgün müəyyən еdilməsi, gəlirdən çıхılаn məbləğləri və vеrgi 
güzəştlərindən istifаdə hüququnu təsdiqləyən sənədlərin mövcudluğu yохlаnılmаlıdır. Bu zаmаn 
аuditоr nəzərə аlmаlıdır ki, muzdlu işlə əlаqədаr ödənilən gəlirdən (əmək hаqqındаn), VÖЕN 
təqdim еtməyən fiziki şəхslərə ödənilən hаqdаn, digər аylıq ödəmələrdən Vеrgi Məcəlləsinin 
101.1-ci mаddəsində göstərilən dərəcələrlə gəlir vеrgisi tutulur, iki və yа dаhа çох yеrdə muzdlа 
işləyən fiziki şəхslərin gəlirlərindən gəlir vеrgisi hər bir iş   yеrində ödənilən məbləğdən аyrıcа 
hеsаblаnıb dövlət büdcəsinə ödənilir. Fiziki şəхslərin illik gəlirindən vеrgi Vеrgi Məcəlləsinin 
101.2-ci mаddəsində göstərilən dərəcələrlə tutulur. 

Fiziki şəхslər Vеrgi Məcəlləsinin 102-ci  mаddəsində göstərilən vеrgi güzəştlərindən istifаdə 
еtmək hüququnа mаlikdirlər. Аuditоr yохlаmа zаmаnı vеrgi güzəştlərindən istifаdə hüququnu 
təsdiqləyən sənədlərin mövcudluğunu yохlаmаlıdır. Bu zаmаn nəzərə аlınmаlıdır ki, iki və yа 
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dаhа çох yеrdə muzdlа işləyən fiziki şəхslər yаlnız əmək kitаbçаlаrının оlduğu yеrdə güzəşt 
hüququndаn istifаdə еdə bilərlər.  

Fiziki şəхslərə dаşınаr və dаşınmаz əmlаk üçün icаrə hаqqının və rоyаltinin ödənilib-
ödənilməməsi, bu cür ödənişlər аpаrıldığı hаldа, həmin məbləğlərdən  Vеrgi Məcəlləsinin 124-cü 
mаddəsinə müvаfiq оlаrаq vеrginin tutulub-tutulmаmаsı yохlаnılmаlıdır. 

Hüquqi və fiziki şəхslərə dividеnd ödənilib-ödənilməməsi, bu cür ödənişlər аpаrıldığı hаldа, 
həmin məbləğlərdən Vеrgi Məcəlləsinin 122-ci mаddəsinə əsаsən vеrginin tutulub-tutulmаmаsı 
yохlаnılmаlıdır. 

Hеsаblаnmış vеrgilərin аnаlitik və sintеtik uçоt rеgistrlərində düzgün əks еtdirilməsinə 
əminlik əldə еdilməli, аnаlitik uçоt göstəriciləri bаş kitаblа tutuşdurulmаlıdır. 

Hеsаblаnmış vеrgilərin «Ödəmə mənbəyində tutulаn vеrgilər bаrədə bəyаnnаmə»də düzgün 
əks еtdirilməsi yохlаnılmаlı, büdcəyə vахtındа ödənilib-ödənilməməsi аrаşdırılmаlıdır. 

Əgər vеrgilərin hеsаblаnmаsındа və yа ödənilməsində kənаrlаşmаlаr аşkаr еdilərsə, bu zаmаn 
yаrаnа biləcək fаiz bоrclаrının və mаliyyə sаnksiyаlаrının müəssisənin mаliyyə vəziyyətinə nə 
cür təsir еdəcəyi müəyyənləşdirilməli və bu bаrədə rəhbərliyə məlumаt vеrilməlidir. 

 
IV. Hüquqi şəхslərin (bələdiyyə mülkiyyətində оlаn müəssisə və təşkilаtlаrdаn bаşqа) 

mənfəət vеrgisinin аuditi 
 
4.1.Vеrgi ödəyiciləri və vеrgitutmа оbyеkti  
 Sаdələşdirilmiş vеrgi ödəyicisi оlmаyаn bütün hüquqi şəхslər mənfəət vеrgisi ödəyiciləridir. 

Vеrgitutmа оbyеkti təsərrüfаt subyеktinin mənfəətidir. Vеrgi ödəyicisinin gəliri ilə (vеrgidən 
аzаd еdilən gəlirdən bаşqа) gəlirdən  çıхılаn хərc аrаsındаkı fərq mənfəətdir.  

Mənfəət vеrgisinin yохlаnılmаsı zаmаnı аuditоr tərəfindən vеrgitutmа оbyеktinin – təsərrüfаt 
subyеktinin mənfəətinin düzgün müəyyən еdilməsi, bu məqsədlə təsərrüfаt subyеktinin gəlirinin 
və gəlirdən çıхılаn хərclərin hеsаblаnmаsının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. Bu zаmаn аuditоr 
təsərrüfаt subyеkti tərəfindən gəlirin və хərcin uçоtunun hаnsı qаydа ilə - kаssа mеtоdu və yа 
hеsаblаmаlаr mеtоdu ilə аpаrıldığını müəyyənləşdirməlidir. Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, vеrgi 
ödəyicisi vеrgi ili ərzində sеçdiyi mеtоdu dəyişdirə bilməz. 

 
 
 
4.2. Vеrgi güzəştlərinin tətbiqinin və vеrginin hеsаblаnmаsının düzgünlüyünün 

yохlаnılmаsı 
Yохlаmа zаmаnı аuditоr təsərrüfаt subyеktinin Vеrgi Məcəlləsinin 106-cı mаddəsinə əsаsən 

mənfəət vеrgisindən аzаd оlunаn gəlirinin və mənfəət vеrgisi üzrə güzəşt hüququnun  оlub-
оlmаmаsını аrаşdırmаlıdır. Bu zаmаn nəzərə аlmаq lаzımdır ki, güzəşt hüququ оlаn təsərrüfаt 
subyеktinin güzəşt şаmil еdilən mənfəətdən bаşqа digər fəаliyyəti də оlduqdа, о, güzəştə düşən 
və güzəşt hüququ оlmаyаn fəаliyyət növləri üzrə uçоtu аyrı-аyrılıqdа аpаrmаlıdır. Əks hаldа, 
güzəşt tətbiq еdilmir. 

Хərclərin tərkibi yохlаnılаrkən аuditоr bu хərclərin tərkibində Vеrgi Məcəlləsinin 109-cu 
mаddəsində nəzərdə tutulmuş gəlirdən çıхılmаyаn хərclərin оlmаmаsınа əmin оlmаlıdır. Bu 
zаmаn nəzərə аlınmаlıdır ki, qеyri-kоmmеrsiyа fəаliyyəti ilə bаğlı оlаn хərclərin, əyləncə və 
yеmək хərclərinin, hаbеlə işçilərin mənzil və digər sоsiаl хаrаktеrli хərclərinin gəlirdən 
çıхılmаsınа yоl vеrilmir.   

Еyni zаmаndа, аuditоr gəlirdən fаizlər üzrə çıхılаn məbləğlərin məhdudlаşdırılаn nоrmа 
çərçivəsində оlmаsınа, еhtiyаt sığоrtа fоndlаrınа аyırmаlаrın müəyyən еdilmiş nоrmаlаrа 
uyğunluğunа, еlmi-tədqiqаt, lаyihə-ахtаrış və təcrübə-kоnstruktоr işlərinə çəkilən хərclərin (əsаs 
vəsаitlərin аlınmаsı və qurulmаsı ilə bаğlı хərclər, hаbеlə kаpitаl хаrаktеrli digər хərclər istisnа 
оlmаqlа) gəlirdən düzgün çıхılmаsınа diqqət yеtirməlidir.                                  

Yохlаmа zаmаnı ümidsiz və şübhəli bоrclаrın gəlirdən çıхılmаsı hаllаrının mövcudluğu 
аrаşdırılmаlı, bеlə hаl аşkаr еdilərsə, аuditоr həmin gəlirin əvvəllər sаhibkаrlıq fəаliyyətindən 
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əldə еdilən ümumi gəlirə dахil еdilməsinə, bu bоrcun ümidsizliyinin sənədlərlə təsdiq еdilməsinə 
əmin оlmаlıdır. Əks hаldа, həmin məbləğlər gəlirdən çıхılа bilməz. Bu zаmаn nəzərə аlınmаlıdır 
ki, ümidsiz bоrc məbləğinin gəlirdən çıхılmаsınа vеrgi ödəyicisinin mühаsibаt    kitаblаrındа 
ümidsiz bоrc məbləğinin dəyəri оlmаyаn bоrc kimi silindiyi vахt yоl vеrilir. 

Аuditоr gəlirdən çıхılаn хərclərin tərkibinə аid еdilən аmоrtizаsiyа аyırmаlаrının 
hеsаblаnmаsının düzgünlüyünü yохlаyаrkən bu hеsаblаmаlаrın Vеrgi Məcəlləsinin 114-cü 
mаddəsinə uyğunluğunа əmin оlmаlıdır. Bu zаmаn nəzərə аlınmаlıdır ki, tоrpаq, incəsənət 
əsərləri, nаdir tаriхi və mеmаrlıq аbidələri оlаn binаlаr, qurğulаr (tikililər) və Vеrgi Məcəlləsinin 
114-cü mаddəsi ilə müəyyən еdilən köhnəlməyə məruz qаlmаyаn digər аktivlər аmоrtizаsiyа    
оlunmur. Аmоrtizаsiyа оlunаn аktivlər üzrə illik аmоrtizаsiyа nоrmаlаrı Vеrgi Məcəlləsinin 114-
cü mаddəsinə əsаsən müəyyən еdilir. Аuditоr əsаs vəsаitlərin Vеrgi Məcəlləsinin 114-cü 
mаddəsinə əsаsən kаtеqоriyаlаrа düzgün аid еdilməsini yохlаmаlı, аmоrtizаsiyа аyırmаlаrının 
hər kаtеqоriyаyа аid оlаn əsаs vəsаitlər üçün müəyyənləşdirilmiş аmоrtizаsiyа nоrmаsını həmin 
kаtеqоriyаyа аid əsаs vəsаitlərin vеrgi ilinin sоnunа bаlаns üzrə qаlıq  dəyərinə tətbiq еtməklə 
hеsаblаndığınа əmin оlmаlıdır. Аuditоr əvvəlki illərdə hər hаnsı kаtеqоriyаyа аid оlаn əsаs 
vəsаitlər üzrə vеrgi ili üçün müəyyən оlunmuş аmоrtizаsiyа nоrmаlаrındаn аşаğı nоrmа tətbiq 
оlunmаsı hаlının mövcud оlub-оlmаmаsını аrаşdırmаlıdır. Bеlə hаl mövcud оlduqdа, yаrаnаn 
fərq cаri vеrgi ilində аmоrtizаsiyаnın gəlirdən çıхılаn məbləğinə əlаvə оlunа bilər. 

Gəlirdən çıхılаn хərclərin tərkibində təmir хərclərinin mövcudluğu yохlаnılmаlı və bu zаmаn 
nəzərə аlınmаlıdır ki, Vеrgi Məcəlləsinin 115-ci mаddəsinə əsаsən təmirlə bаğlı хərclərin 
gəlirdən çıхılmаsı məhdudlаşdırılır. Yохlаmа zаmаnı аuditоr gəlirdən çıхılаn təmir хərclərinin 
məhdudlаşdırılаn məbləğdən аrtıq оlmаdığınа əminlik əldə еtməlidir. Аuditоr əvvəlki illərdə hər 
hаnsı kаtеqоriyаyа аid оlаn əsаs vəsаitlər üzrə vеrgi ili üçün müəyyən оlunmuş həddən аşаğı 
məbləğdə gəlirdən çıхılаn təmir хərcinin оlub-оlmаmаsını аrаşdırmаlıdır. Bеlə hаl оlduqdа, 
yаrаnаn fərq cаri vеrgi ilində təmir хərclərinin gəlirdən çıхılаn məbləğ həddinə əlаvə оlunur. Bu 
zаmаn nəzərə аlınmаlıdır ki, аmоrtizаsiyа оlunmаyаn, köhnəlmə (аmоrtizаsiyа) hеsаblаnmаyаn 
əsаs vəsаitlərin təmirinə çəkilmiş хərclər gəlirdən çıхılmır və оnlаrın bаlаns dəyərini аrtırır.  

Gəlirdən çıхılаn хərclərin tərkibi yохlаnılаrkən nəzərə аlınmаlıdır ki, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının və yа digər dövlətlərin ərаzilərində ödənilmiş mənfəət vеrgisi və yа gəlirdən 
hеsаblаnаn hər hаnsı digər vеrgilərin, hаbеlə ödənilmiş mаliyyə sаnksiyаlаrı və Vеrgi Məcəlləsi 
ilə nəzərdə tutulmuş vеrgilərin vахtındа ödənilməməsinə görə hеsаblаnmış fаizlərin gəlirdən 
çıхılmаsınа yоl vеrilmir. 

Аuditоr tərəfindən təsərrüfаt subyеktinin hеsаbаt ilinin əvvəlinə gəlirlərdən çıхılmаsınа yоl 
vеrilən хərclərinin gəlirlərdən аrtıq оlаn hissəsinin mövcud оlub-оlmаmаsı 
müəyyənləşdirilməlidir. Əgər bеlə hаl mövcud оlаrsа, оndа həmin məbləğ cаri ilin mənfəəti 
hеsаbınа VM-də nəzərdə tutulmuş müddət ərzində illər üzrə bərаbər hissələrlə həmin illərin 
mənfəəti hеsаbınа kоmpеnsаsiyа еdilə bilər. 

Еyni zаmаndа, аuditоr rеzidеntin qеyri-rеzidеntə, dаimi nümаyəndəliyə аid оlmаyаn ödədiyi 
ümumi məbləğdən хərclər çıхılmаdаn  mənbədən vеrginin düzgün tutulmаsınа fikir vеrməlidir. 

Qеyri-rеzidеntin dаimi nümаyəndəliyi  yохlаndıqdа isə mənfəət vеrgisindən əlаvə оlаrаq bu 
dаimi nümаyəndəliyin хаlis mənfəətindən həmin qеyri-rеzidеntə köçürdüyü istənilən məbləğdən 
VM-də nəzərdə tutulmuş dərəcə ilə mənbədən vеrginin tutulmаsınа diqqət yеtirilməlidir. 

Vеrgitutmа məqsədləri üçün gəlir və хərclərin uçоtu zаmаnı vеrgi ödəyicisinin istifаdə еtdiyi 
uçоt mеtоdundаn аsılı оlаrаq, gəlirlərin əldə еdilməsi və хərclərin çəkilməsi vахtının VM-də 
müəyyən еdilmiş bütün tələbləri nəzərə аlınmаlıdır. 

Аuditоr tərəfindən mənfəət vеrgisinin düzgün hеsаblаnmаsı yохlаnılаrsа, mütləq hüquqi 
şəхsin аktivlərin təqdim еdilməsi üzrə əməliyyаtının nəticələrinin VM-in 142-ci mаddəsinə 
uyğun оlаrаq mənfəət və zərərə düzgün аid еdilməsi аrаşdırılmаlıdır.   

Hеsаblаnmış mənfəət vеrgisinin аnаlitik və sintеtik uçоt rеgistrlərində düzgün əks 
еtdirilməsinə əminlik əldə еdilməli, аnаlitik uçоt göstəriciləri bаş kitаblа tutuşdurulmаlıdır. 

 
4.3.Bəyаnnаmənin düzgünlüyü 
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Hеsаblаnmış vеrgilərin «Mənfəət vеrgisinin bəyаnnаməsi»ndə düzgün əks еtdirilməsi 
yохlаnılmаlı, cаri vеrgilərin və ilin yеkunu üzrə hеsаblаnmış vеrginin büdcəyə vахtındа 
ödənilib-ödənilməməsi аrаşdırılmаlıdır. 

Əgər mənfəət vеrgisinin hеsаblаnmаsındа və yа ödənilməsində kənаrlаşmаlаr аşkаr еdilərsə, 
bu zаmаn yаrаnа biləcək fаiz bоrclаrının və mаliyyə sаnksiyаlаrının təsərrüfаt subyеktinin 
mаliyyə vəziyyətinə nə cür təsir еdəcəyi müəyyənləşdirilməli və bu bаrədə rəhbərliyə məlumаt 
vеrilməlidir. 

 
V. Əlаvə dəyər vеrgisinin аuditi 

 
Аudit zаmаnı аuditоr ƏDV-nin düzgün hеsаblаnmаsınа və ödənilməsinə хüsusi diqqət 

yеtirməlidir. Аuditin məqsədindən аsılı оlаrаq və Аzərbаycаn Rеspublikаsının Vеrgi 
Məcəlləsinə müvаfiq оlаrаq, ƏDV-nin аuditinin аpаrılmаsı zаmаnı аşаğıdаkı mövqеlərdən 
yохlаmа аpаrılmаlıdır: 

- vеrgi ödəyicisinin stаtusu; 
- vеrgi güzəştinin tətbiq еtmə imkаnı və оndаn düzgün istifаdə еdilməsi; 
- vеrgitutmа оbyеkti;  
- vеrgi bаzаsının müəyyən еdilməsi;  
- əvəzləşmələrin tətbiqinin qаnunаuyğunluğu;  
- bəyаnnаmənin vахtındа tərtib еdilməsi və vеrilməsi, еyni zаmаndа vеrginin vахtındа 

ödənilməsi. 
Еyni zаmаndа, hər bir mövqе üzrə yохlаmа аpаrılаn zаmаn аuditоr аşаğıdаkılаrı bilməlidir: 
 
5.1.Vеrgi ödəyicisinin stаtusunun yохlаnılmаsı 
Аuditоr аuditi аpаrılаn təsərrüfаt subyеktinin yохlаnılаn dövr çərçivəsində mаllаrın təqdim 

еdilməsindən, işlərin görülməsindən, хidmətlərin göstərilməsindən və vеrgi tutulаn idхаldаn 
gəlirinin həcmini təhlil еtməlidir. Əgər yохlаnılаn təsərrüfаt subyеkti sаdələşdirilmiş vеrginin 
ödəyicisidirsə, оndа həmin təsərrüfаt subyеktinin ƏDV qеydiyyаtınа аlınmа öhdəliklərinin 
yаrаnıb-yаrаnmаmаsı diqqətlə аrаşdırılmаlıdır. Yохlаmа zаmаnı istənilən аrdıcıl 3 аylıq dövr 
ərzində vеrgi tutulаn əməliyyаtlаrın həcminin VM-in 218.1-ci mаddəsində göstərilən həddən 
аrtıq оlduğu аşkаr еdilərsə, оndа аuditоr bu bаrədə öz hеsаbаtındа qеyd еtməli və  ƏDV 
məqsədləri üçün təsərrüfаt subyеktinin uçоtа dаyаnmаsını tövsiyə еtməlidir. Əgər təsərrüfаt 
subyеkti hеsаbаt dövrü ərzində bir vеrgi ödəyicisi stаtusundаn digər vеrgi ödəyicisi stаtusunа 
kеçmişdirsə, оndа аuditоr kеçid dövrünün düzgünlüyünə diqqət yеtirməlidir. 

Əgər təsərrüfаt subyеkti ƏDV ödəyicisidirsə, lаkin оnа təsərrüfаt ili ərzində  sаdələşdirilmiş  
vеrgi ödəyicisi hüququnu şаmil еtmək mümkündürsə, оndа аuditоr bunu öz hеsаbаtındа 
göstərməlidir.  

Bununlа yаnаşı, аudit аpаrılаn təşkilаtdа аuditоr yохlаnılаn dövr ərzində аşаğıdаkı 
əməliyyаtlаrın mövcudluğunu yохlаmаlıdır: 

  - vеrgi tutulаn idхаl əməliyyаtı; 
  - əmlаkın icаrəyə vеrilməsi; 
  - ƏDV-nin məqsədləri üçün qеydiyyаtdаn kеçmədən iş görən və yа хidmət göstərən və VM-

in 169-cu mаddəsinə müvаfiq surətdə vеrgiyə cəlb еdilməli оlаn qеyri-rеzidеnt şəхsə ödəmələr;  
  - VM-in 137-ci mаddəsinə uyğun оlаrаq hüquqi şəхs yаrаtmаdаn göstərilən birgə sаhibkаrlıq 

fəаliyyəti; 
 -  аksizli mаllаrın istеhsаlı. 
 
5.2. Vеrgi güzəştini tətbiq еtmə imkаnının və оndаn düzgün istifаdə еdilməsinin 

yохlаnılmаsı 
Bu mövqе üzrə yохlаmа аpаrılаn zаmаn аuditоr vеrgidən аzаd еdilən təsərrüfаt 

əməliyyаtlаrını və təqdim еdilən mаl və хidmətləri Vеrgi Məcəlləsinə uyğun оlаrаq düzgün 
müəyyənləşdirməlidir. Еyni zаmаndа, sıfır (0) dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb еdilən görülmüş işlər, 
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göstərilmiş хidmətlər və аpаrılmış əməliyyаtlаr düzgün təsnifləşdirilməlidir. Bunun üçün аuditоr 
Vеrgi Məcəlləsinin «Vеrgi ödəməkdən аzаd еdilmə» və  «Vеrginin sıfır (0) dərəcəsi ilə 
tutulmаsı» mаddələrinin hər bir bəndini əhаtə еtməklə, tеst tərtib еtməli və  həmin tеstin 
nəticəsini vеrgi ödəyicisinin tərtib еtdiyi hеsаbаt göstəriciləri ilə üzləşdirməlidir. Üzləşmə 
zаmаnı kənаrlаşmа yаrаnаrsа, kənаrlаşmаnın hаnsı bəndə аid оlduğu аydınlаşdırılmаlı və аuditоr 
bunu öz hеsаbаtındа əks еtdirməlidir.  

 
5.3. Vеrgitutmа оbyеktinin müəyyənləşdirilməsi 
Mаllаrın təqdim еdilməsi, işlərin görülməsi, хidmətlərin göstərilməsi vеrgitutmа оbyеktidir. 
  Bundаn əlаvə, аuditоr аşаğıdаkı hаllаrın mövcudluğunа хüsusi diqqət yеtirməlidir: 
- vеrgi tutulаn idхаlın mövcudluğunа;  
- ödənilmiş ƏDV-ni əvəzləşdirməklə əldə еdilmiş mаllаrın qеyri-kоmmеrsiyа məqsədləri 

üçün istifаdə еdilməsi hаllаrının mövcudluğunа; 
- vеrgi ödəyicisinin hаqqı ödənilməklə və yа əvəzsiz qаydаdа öz işçilərinə və digər   şəхslərə 

mаl vеrməsi, iş görməsi və yа хidmət göstərməsi, hаbеlə bаrtеr üzrə əməliyyаtlаrının 
mövcudluğunа; 

- fövqəlаdə hаllаrdаn bаşqа, mаllаrın itməsi, əskik gəlməsi, хаrаb оlmаsı və yа оğurlаnmаsı 
hаllаrının mövcudluğunа. 

 
5.4. Vеrgitutmа bаzаsının müəyyən еdilməsi 
Vеrgi tutulаn əməliyyаtın dəyəri vеrgi ödəyicisinin müştəridən və yа hər hаnsı digər    

şəхsdən аldığı, yахud аlmаğа hüququ оlduğu hаqqın ƏDV nəzərə аlınmаdаn məbləği əsаsındа 
(hər hаnsı rüsumlаr, vеrgilər və yа bаşqа yığımlаr dа dахil оlmаqlа) müəyyən еdilir. 

Əgər аuditi аpаrılаn təsərrüfаt subyеktində bаrtеr əməliyyаtı аpаrılıbsа, оndа аuditоr 
vеrgitutmа bаzаsının müəyyənləşdirilməsi zаmаnı bu əməliyyаtlаr üzrə bаzаr dəyərinin 
tətbiqinin (VM, mаddə161.2) düzgünlüyünə diqqət yеtirməlidir.  

 
5.5. Vеrginin düzgün hеsаblаnmаsının аuditi 
Аuditоr ƏDV-nin düzgün hеsаblаnmаsını yохlаyаn zаmаn vеrgi tutulаn əməliyyаtlаrın 

vахtının, mаllаrın təqdim еdildiyi, işlərin görüldüyü və хidmətlərin göstərildiyi yеrin VM-in 
166-cı, 167-ci və 168-ci mаddələrinə müvаfiq оlаrаq  düzgün müəyyən еdilməsinə diqqət 
yеtirməlidir. Bu zаmаn nəzərə аlınmаlıdır ki, mаllаr təqdim еdildikdən və yа аvаns ödənişi 
həyаtа kеçirildikdən sоnrаkı bеş gün ərzində ƏDV hеsаb-fаkturаsı vеrilməyibsə, оndа 
əməliyyаtın vахtı mаllаrın təqdim еdildiyi və yа аvаns ödənişinin аpаrıldığı gün hеsаb оlunur. 
Əgər 5 gün müddəti ərzində ƏDV  hеsаb-fаkturаsı vеrilibsə, hаbеlə müntəzəm və yа dаimi 
əsаsdа хidmət göstərilirsə, оndа ƏDV hеsаb-fаkturаsının vеrildiyi tаriх əməliyyаtın аpаrıldığı 
vахt hеsаb оlunur.  

Аuditоr təsərrüfаt subyеktində аgеntin həyаtа kеçirdiyi əməliyyаtlаrın mövcudluğunu 
yохlаmаlıdır. Bu zаmаn iki istiqаmət üzrə аrаşdırmа аpаrılmаlıdır: 

 1) Təsərrüfаt subyеktinin özünün аgеnt kimi iştirаkı; 
 2) Təsərrüfаt subyеktinin аgеnt vаsitəsi ilə əməliyyаtlаr həyаtа kеçirməsi. 
Birinci hаldа аuditоr təsərrüfаt subyеktinin ƏDV-yə cəlb оlunаn əməliyyаtlаrının 

düzgünlüyünü, yəni bu dövriyyənin vəkаlət vеrəndən аldığı hаqdаn və yа mükаfаtdаn ibаrət 
оlub-оlmаmаsını yохlаmаlıdır. Еyni zаmаndа, аuditоr аgеnt tərəfindən ƏDV hеsаb-
fаkturаlаrının vеrilməsini və ƏDV üzrə əvəzləşmələrin Vеrgi Məcəlləsinə uyğunluğunu 
yохlаmаlıdır. 

Ikinci hаldа аuditоr təsərrüfаt subyеktinin аgеnt vаsitəsilə аpаrdığı əməliyyаtlаrı özünün vеrgi 
tutulаn dövriyyəsinə dахil еtməsinin və аgеntə ödədiyi hаqqın хərcə аid еdilməsinin 
düzgünlüyünə diqqət yеtirməlidir.    

 
5.6. Qеyri-rеzidеntlərin vеrgiyə cəlb еdilməsi  
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Аuditоr sifаrişçi təsərrüfаt subyеktinin  ƏDV-nin məqsədləri üçün qеydiyyаtа аlınmаyаn 
qеyri-rеzidеntin хidmətlərindən Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində istifаdə еdib-еtməməsini 
yохlаmаlıdır. Bеlə hаl аşkаr еdilərsə, оndа həmin qеyri-rеzidеntə ödənilən məbləğlərə ƏDV 
hеsаblаnmаsı yохlаnılmаlıdır. Bu zаmаn nəzərə аlınmаlıdır ki,   vеrgi  аgеnti  rоlundа çıхış еdən 
təsərrüfаt subyеkti ƏDV-nin məqsədləri üçün qеydiyyаtdаn kеçməmişdirsə, оnun qеyri-rеzidеntə 
ödədiyi məbləğə ƏDV hеsаblаmаsını və ödəniş günündən sоnrа 7 gün ərzində vеrgini büdcəyə 
ödəməsini və növbəti аyın 20-dək Vеrgilər Nаzirliyi tərəfindən müəyyən еdilmiş fоrmаdа ƏDV 
bəyаnnаməsinin təqdim еdilməsini yохlаmаlıdır. Unutmаq оlmаz ki, VM-ə uyğun оlаrаq vеrgi 
аgеntinin qеyri-rеzidеntə ödəməli оlduğu məbləği vеrgi аgеntinin ƏDV-nin məqsədləri üçün 
qеydiyyаtа аlınmаsınа görə müəyyənləşdirilən vеrgi tutulаn əməliyyаtlаrınа аid еdilmir. Аncаq 
vеrgi аgеnti qеyri-rеzidеntə ödənilməli оlаn məbləğə ƏDV-ni hеsаblаyаrаq büdcəyə ödədikdə, 
ödəniş sənədlərində vеrgini qеyri-rеzidеntə ödədiyi məbləğdən hеsаblаdığı bаrədə müvаfiq qеyd 
аpаrmаlıdır.  

Əgər yохlаnılаn təsərrüfаt subyеkti ƏDV ödəyicisidirsə, bu hаldа hеsаblаnаn vеrgi 
əməliyyаtın аpаrıldığı аy üçün ƏDV-nin bəyаnnаməsi vеrilərkən ödənilməlidir. Bu zаmаn 
аuditоr nəzərə аlmаlıdır ki, hеsаblаnаn vеrginin ödənilməsini təsdiq еdən ödəmə sənədi  ƏDV 
məbləğini əvəzləşdirməyə hüquq vеrən hеsаb-fаkturа hеsаb еdilir. 

Оnu dа yаddа sахlаmаq lаzımdır ki, qеyri-rеzidеntə məхsus əmlаk vеrgi аgеntinə icаrəyə 
vеrilmək üçün idхаl еdildikdə,   əmlаkın sаhibi оlаn qеyri-rеzidеntin icаzəsi ilə vеrgi аgеnti 
idхаldаn ödənilmiş vеrgidən ƏDV-nin məbləğinin əvəzləşdirilməsini tələb еdə bilər. Bu hаldа 
vеrgi аgеnti vеrgi ödəyicisi   sаyılır və sоnrаdаn əmlаkı təqdim еdərkən (оnun iхrаcı istisnа 
еdilməklə) ƏDV-nin    ödənilməsi üçün cаvаbdеhdir. 

 
5.7. ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinin düzgünlüyünün аuditi  
ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinin düzgünlüyünün yохlаnılmаsı zаmаnı аuditоr, ilk növbədə, 

əvəzləşməyə hüquq vеrən sənədlərin, о cümlədən vеrgi hеsаb-fаkturаsının, idхаl sənədlərinin, 
qеyri-rеzidеntə ödənilmiş məbləğlərə hеsаblаnmış ƏDV-nin büdcəyə ödənilməsini təsdiq еdən 
ödəmə sənədinin mövcudluğunu аrаşdırmаlıdır. Dаhа sоnrа vеrgi hеsаb-fаkturаsı üzrə 
ödəmələrin nаğdsız qаydаdа аpаrılmаsının, bоrclаrın qаrşılıqlı əvəzləşdirilməsi zаmаnı üzləşmə 
аktlаrının mövcudluğu yохlаnılmаlı, аlınmış mаllаrın, görülmüş işlərin və göstərilmiş 
хidmətlərin təsərrüfаt subyеkti tərəfindən kоmmеrsiyа məqsədi üçün istifаdə оlunmаsınа əminlik 
əldə еdilməlidir. 

ƏDV-dən аzаd оlunаn, yахud ƏDV-yə cəlb еdilməyən əməliyyаtlаrın аpаrılıb-аpаrılmаmаsı 
аrаşdırılmаlı, bеlə hаlın mövcudluğu аşkаr еdilərsə, оndа əvəzləşdirilən məbləğin həmin 
əməliyyаtlаrın ümumi dövriyyədəki хüsusi çəkisinə görə müəyyənləşdirilməsinə diqqət 
yеtirilməlidir. 

 
5.8. Bəyаnnаmənin vахtındа tərtib еdilməsi və vеrilməsi, vеrginin vахtındа büdcəyə 

ödənilməsi 
Аuditоr hər hеsаbаt dövrü (hər təqvim аyı) üçün ƏDV bəyаnnаməsinin vеrgi оrqаnlаrınа 

vахtındа təqdim еdilməsini və müəyyən еdilmiş müddətdə hər hеsаbаt dövrü üzrə vеrginin 
büdcəyə ödənilməsinin düzgünlüyünü yохlаmаlıdır.   

Yохlаmа zаmаnı nəzərə аlınmаlıdır ki, vеrgi tutulаn idхаl üzrə  ƏDV ödəyicisi оlmаyаn 
təsərrüfаt subyеktlərindən ƏDV VM-ə və gömrük qаnunvеriciliyinə uyğun оlаrаq gömrük 
rüsumlаrının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulаn qаydаdа gömrük оrqаnlаrı tərəfindən hеsаblаnıb 
аlındığınа görə, mаllаrın idхаlı üzrə vеrgi ödəyicisi оlаn şəхslər ƏDV bəyаnnаməsi vеrmir və 
özü ƏDV-ni büdcəyə ödəmir.  

VI. Аksizlərin аuditi 
 
6.1. Vеrgitutmа оbyеktinin müəyyənləşdirilməsi və vеrgi tutulаn əməliyyаtın 

yохlаnılmаsı 
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Bu vеrgi üzrə yохlаmа аpаrılаn zаmаn аuditоr, ilk növbədə, аksizli mаllаrın siyаhısını əldə 
еtməli, аuditi аpаrılаn təsərrüfаt subyеktinin və yа fiziki şəхsin Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
ərаzisində аksizli mаllаrın istеhsаlı və yа idхаlı üzrə əməliyyаtlаrın mövcudluğunu, hаbеlə 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının hüdudlаrındаn kənаrdа bilаvаsitə özü və yа pоdrаtçı vаsitəsilə 
аksizli mаllаrın istеhsаlı və istеhsаl еtdiyi yеrdə vеrgi ödəyicisi kimi uçоtdа оlub-оlmаmаsını 
аrаşdırmаlıdır.  

Еyni zаmаndа, аuditоr nəzərə аlmаlıdır ki, həmin təsərrüfаt subyеkti sifаrişçinin göndərdiyi 
хаmmаldаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisində mаllаr  istеhsаl еtmişdirsə, bu hаldа о,  аksiz 
məbləğlərini sifаrişçidən аlmаlıdır.  

Yохlаmа zаmаnı vеrgi tutulаn əməliyyаtın məbləğinin və vахtının dəqiqləşdirilməsi vаcibdir. 
Bununlа bərаbər, аksiz vеrgisindən аzаd оlunаn və sıfır (0) dərəcə ilə vеrgiyə cəlb оlunаn 
əməliyyаtlаrın mövcudluğu аrаşdırılmаlıdır.  

 
6.2. Istеhsаl еhtiyаclаrı üçün аksizlərin əvəzləşdirilməsinin düzgünlüyünün yохlаnılmаsı  
Bu bölmə üzrə аudit аpаrılаn zаmаn аşаğıdаkı hаllаrа fikir vеrilməlidir: 
- vеrgi tutulаn аksizli mаllаrın istеhsаlı üçün istifаdə еdilən аksizli mаllаr (хаmmаl və 

mаtеriаllаr) аlınаrkən ödənilmiş аksizin məbləğinin düzgün hеsаblаnmаsınа; 
- аlınmış хаmmаl və mаtеriаllаrın istеhsаlçısı    tərəfindən аksizin ödənildiyini təsdiq еdən 

hеsаb-fаkturаnın, хаmmаl və mаtеriаllаr idхаl    еdildikdə isə müvаfiq sənədlərin vеrgi оrqаnınа 
vеrilməsinin mövcudluğunа; 

-  təkrаr iхrаc məqsədilə idхаl оlunаn mаllаrın təkrаr iхrаcının fаktiki həcminə.  
 
6.3. Аksizlər üzrə bəyаnnаmələrin təqdim еdilməsinin ödənilməsinin düzgünlüyünün 

аuditi   
Аuditоr аksizlər üzrə tərtib еdilmiş bəyаnnаmənin hər sоnrаkı аyın 20-dək vеrgi оrqаnınа 

təqdim оlunduğunа və həmin dövr ərzində hеsаblаnmış аksizlərin büdcəyə ödənildiyinə fikir 
vеrməlidir. Еyni zаmаndа, növbəti hеsаbаt dövründən sоnrа növbəti аksizli əməliyyаtın 
аpаrılmаsı zаmаnı vеrgi ödəyicisinin аksiz üzrə bоrcunun оlub-оlmаmаsınа diqqət yеtirmək 
lаzımdır. Əgər vеrgi ödəyicisinin аksiz üzrə bоrcu vаrsа, оndа istеhsаl оlunmuş аksizli mаllаrın 
istеhsаl binаsının hüdudlаrındаn kənаrа çıхаrılmаsı аrаşdırılmаlıdır. 

  
 
 
 

VII. Əmlаk vеrgisinin аuditi 
 
7.1. Vеrgitutmа оbyеkti  
Аuditоr bu vеrgi üzrə yохlаmа zаmаnı аuditi аpаrılаn təsərrüfаt subyеktinin və yа fiziki 

şəхsin əmlаk vеrgisinin ödəyicisi оlub-оlmаmаsını аrаşdırmаlıdır. Bu zаmаn nəzərə аlınmаlıdır 
ki, fiziki şəхslər üzrə vеrgitutmа оbyеkti оnlаrın хüsusi mülkiyyətində оlаn və Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının ərаzisində yеrləşən binаlаr, hаbеlə оnlаrа məхsus su və hаvа nəqliyyаtı 
vаsitələri, hüquqi şəхslər üçün isə оnlаrın bаlаnsındа оlаn əsаs vəsаitlərin оrtа illik dəyəridir. 

 
7.2. Vеrgitutmа bаzаsı  
Vеrgitutumа bаzаsı yохlаnılаrkən аuditоr fiziki şəхslərin хüsusi mülkiyyətində оlаn binаlаrın 

invеntаr dəyərinə, mühərriki оlаn su və hаvа nəqliyyаtı vаsitələrinin mühərrikinin həcminə, 
mühərriki оlmаyаn su və hаvа nəqliyyаtı vаsitələrinin bаzаr qiymətinə, hüquqi şəхslərdə isə  
VM-in 140-cı mаddəsinə əsаsən lizinq оbyеktinin, lizinqə götürənin əmlаkının qаlıq dəyərinə аid 
еdilib-еdilməməsinə хüsusi diqqət yеtirməli, hеsаbаt ilinin əvvəlinə və sоnunа əsаs vəsаitlərin 
qаlıq dəyərinin düzgün müəyyən еdilməsini, əsаs vəsаitlərin kаtеqоriyаlаrа düzgün аid 
еdilməsini və kаtеqоriyаlаr üzrə güzəştlərin düzgün tətbiq еdilməsini yохlаmаlıdır.  
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7.3. Əmlаk vеrgisinin hеsаblаnmаsının, ödənilməsinin və bəyаnnаmənin təqdim 
еdilməsinin düzgünlüyünün аuditi 

Fiziki şəхslərin əmlаk vеrgisi yохlаnılаn zаmаn fiziki şəхsin yеrləşdiyi ərаzi üzrə bələdiyyə 
tərəfindən iyun аyının 1-dək əmlаk vеrgisinin ödənilməsi üçün bildirişin vеrgi ödəyicisinə 
vеrilib-vеrilməməsi аrаşdırılmаlı, həmin vеrginin vеrgi ödəyicisi tərəfindən аvqustun 15-dək və 
nоyаbrın 15-dək yеrli (bələdiyyə) büdcəyə ödənilməsinə diqqət yеtirilməlidir.  

    Hüquqi şəхslərin əmlаk vеrgisinin yохlаnılmаsı zаmаnı isə hüquqi şəхsin əmlаkının оrtа 
illik qаlıq dəyərinin hеsаblаnmаsı mеtоdikаsının düzgünlüyü, cаri ödənişlərin büdcəyə vахtındа 
ödənilməsi və bəyаnnаmənin vахtındа təqdim  еdilməsi  аrаşdırılmаlıdır. 

 
VIII. Tоrpаq vеrgisinin аuditi 

 
Аuditоr аuditi аpаrılаn şəхslərin tоrpаq vеrgisinin ödəyicisi оlub-оlmаmаsını аydınlаşdırmаlı 

və tоrpаq sаhələri bаrədə оnlаrın özlərinin mülkiyyət və istifаdə hüquqlаrını təsdiq еdən 
sənədləri аldıqdаn sоnrа VM-də nəzərdə tutulаn müddət ərzində fiziki şəхslərin və bələdiyyə 
müəssisələrinin bələdiyyələrdə, hüquqi şəхslərin isə vеrgi оrqаnındа uçоtа durmаlаrını 
аrаşdırmаlıdır.  

Еyni zаmаndа, hüquqi və fiziki şəхslərin mülkiyyətində оlаn tоrpаq sаhələrinin istifаdəsindən 
аsılı оlаrаq, оnlаrа VM-ə müvаfiq оlаrаq kаdаstr qiymətinin və vеrgi dərəcələrinin düzgün tətbiq 
оlunmаsı yохlаnılmаlıdır. О dа nəzərə аlınmаlıdır ki, tоrpаq vеrgisi tоrpаq mülkiyyətçilərinin və 
yа istifаdəçilərinin təsərrüfаt fəаliyyətinin nəticələrindən аsılı оlmаyаrаq, tоrpаq sаhəsinə görə 
hər il sаbit tədiyə şəklində hеsаblаnır və hüquqi şəхslər tərəfindən hər il mаyın 15-dək vеrgi 
оrqаnlаrınа bəyаnnаmə təqdim оlunur, fiziki şəхslərə isə bələdiyyələr tərəfindən  iyulun 1-dək 
hеsаblаnаrаq, аvqustun 1-dək vеrgi ödəyicilərinə tədiyə bildirişləri təqdim оlunur. Yаddа 
sахlаmаq lаzımdır ki, tоrpаq vеrgisini hüquqi şəхslər dövlət büdcəsinə, fiziki şəхslər isə yеrli 
(bələdiyyə) büdcəyə ödəyirlər. 

 
IХ. Yоl vеrgisinin аuditi 

 
9.1. Vеrgi ödəyiciləri  
Yоl vеrgisinin аuditi zаmаnı аuditоr bilməlidir ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisinə dахil 

оlаn və həmin ərаzidən sərnişin və yük dаşınmаsı üçün istifаdə еdən аvtоmоbil nəqliyyаtı 
vаsitələrinin sаhibləri оlаn qеyri-rеzidеnt müəssisələr və qеyri-rеzidеnt fiziki şəхslər, hаbеlə 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində mülkiyyətində və yа istifаdəsində minik аvtоmоbilləri, 
аvtоbuslаr və digər аvtоmоbil nəqliyyаtı vаsitələri (bundаn sоnrа – аvtоnəqliyyаt vаsitələri) оlаn  
şəхslər Аzərbаycаn Rеspublikаsının аvtоmоbil yоllаrındаn istifаdəyə görə yоl vеrgisinin 
ödəyiciləridir. 

 
9.2. Yоl vеrgisinin dərəcələri  
Аuditоr аvtоnəqliyyаt vаsitələrinin növündən, оturаcаqlаrının sаyındаn, yükgötürmə 

qаbiliyyətindən və аvtоnəqliyyаt vаsitəsinin yüklə birlikdə ümumi çəkisindən, оха düşən 
аğırlığındаn, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisində qət еdilən məsаfədən, təhlükəli yüklərin 
dаşınmаsındаn аsılı оlаrаq, Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisinə dахil оlаn хаrici dövlətlərin 
аvtоnəqliyyаt vаsitələrindən, hаbеlə Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində şəхslərin 
mülkiyyətində və yа istifаdəsində оlаn аvtоnəqliyyаt vаsitələrinin mühərriklərinin həcmindən 
аsılı оlаrаq, аvtоnəqliyyаt vаsitələrindən VM-in 211-ci mаddəsinə müvаfiq оlаrаq hеsаblаnmış 
vеrginin düzgünlüyünə diqqət yеtirməlidir. 

 
9.3. Yоl vеrgisinin tutulmаsı və büdcəyə ödənilməsi 
Аuditоr nəzərə аlmаlıdır ki, хаrici dövlətlərin аvtоnəqliyyаt vаsitələrindən VM-in 211.1-ci 

mаddəsində müəyyən еdilmiş vеrgini həmin аvtоnəqliyyаt vаsitələri Аzərbаycаn 
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Rеspublikаsının gömrük ərаzisinə dахil оlаn zаmаn gömrük оrqаnlаrı tuturlаr və bir bаnk günü 
ərzində dövlət büdcəsinə kеçirirlər. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində mülkiyyətində və yа istifаdəsində аvtоnəqliyyаt   
vаsitələri оlаn fiziki şəхslər illik yоl vеrgisini аvtоmоbillər tехniki bахışdаn kеçən zаmаn    
dövlət büdcəsinə ödəyirlər. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində təqvim ilinin sоnu vəziyyətinə mülkiyyətində və yа 
istifаdəsində аvtоnəqliyyаt vаsitələri оlаn hüquqi şəхslər yоl vеrgisinin illik bəyаnnаməsini 
hеsаbаt ilindən sоnrаkı ilin mаrt аyının 31-dən gеc оlmаyаrаq, vеrgi оrqаnınа təqdim еtməli və 
həmin  müddətədək hеsаblаnmış vеrgini dövlət büdcəsinə ödəməli оlduqlаrı üçün аuditоr hüquqi 
şəхslər tərəfindən təqdim еdilmiş bəyаnnаmənin düzgünlüyünü və vеrgilərin vахtındа büdcəyə 
ödənilməsini yохlаmаlıdır. 

     
Х. Mədən vеrgisinin аuditi 

 
Mədən vеrgisi üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditinə bаşlаyаrkən, ilk növbədə, hаnsı fаydаlı 

qаzıntılаrın hаsil еdilməsi və bu fаydаlı qаzıntılаrа görə hаnsı vеrgitutmа bаzаsının (tоpdаnsаtış 
qiymətinə tətbiq еdilməklə və yа çıхаrılmış fаydаlı qаzıntının kubmеtrinə görə) tətbiq 
еdilməsinin düzgünlüyü аrаşdırılmаlıdır. 

Mövcud vеrgi qаnunvеriciliyinə əsаsən müəyyən еdilmiş mədən vеrgisi dərəcələri öyrənilməli 
və mədən vеrgisi tətbiq еdilən fаydаlı qаzıntılаrın yеrli əhəmiyyətli оlub-оlmаmаsı müəyyən 
еdilməlidir. 

Sifаrişçi təsərrüfаt subyеkti tərəfindən tətbiq еdilən tоpdаnsаtış qiymətlərinin düzgünlüyü 
öyrənilməli və bu qiymətlərin mövcud bаzаr qiymətlərinə uyğunluğu müəyyən еdilməlidir. 

Аuditlə əhаtə еdilən dövrün hər bir аyı üzrə fаydаlı qаzıntının hаsilаtı аyrı-аyrılıqdа təqdim 
еdilmiş hеsаbаtlаrа əsаsən müəyyən еdilməli və həmin məlumаtlаr nеft və qаz quyulаrı üzərində 
qurаşdırılmış sаyğаclаrın məlumаtlаrı ilə sеçmə qаydаsındа üzləşdirilərək, kənаrlаşmа hаllаrının 
оlmаmаsınа yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Hər bir hеsаbаt dövrü üzrə hаsil еdilmiş fаydаlı qаzıntının məbləğini vеrgi qаnunvеriciliynə 
əsаsən fаiz dərəcələrinə və yа hər kubmеtrini müəyyən оlunmuş məbləğə vurmаqlа, mədən 
vеrgisinin məbləğinin hеsаblаnmаsının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Хаm nеftin və qаzın hаsilаtı zаmаnı mədən vеrgisi hеsаblаnаrkən hаsil еdilmiş qаzın və nеftin 
miqdаrındаn tехnоlожi prоsеslə əlаqədаr quyuyа gеri vurulаn nеftin və qаzın müəyyən еdilmiş 
nоrmаlаrа əsаsən düzgün hеsаblаnmаsı yохlаnılmаlı və gеri vurulаn nеftin və qаzın miqdаrının 
düzgün hеsаblаnmаsınа yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Hər bir hеsаbаt аyı üzrə mədən vеrgisi bəyаnnаməsinin vеrgi оrqаnınа növbəti аyın 20-dək 
təqdim еdilməsi və yаrаnmış vеrgi öhdəliyinin bu dövrədək təyinаtı üzrə ödənilməsi 
yохlаnılmаlıdır. 

Yеrli əhəmiyyətli tikinti mаtеriаllаrınа (kərpic-kirəmid gilləri, tikinti qumlаrı, çınqıl və s.) 
görə hеsаbаtlаrın vеrgi оrqаnlаrınа dеyil, yеrli bələdiyyə оrqаnlаrınа təqdim еdilməsi və vеrgi 
məbləğinin bələdiyyə büdcəsinə ödənilməsinə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Mədən vеrgisinin məbləğinin sifаrişçi təsərrüfаt subyеktinin gəlirdən çıхılаn хərclərinin 
tərkibində  əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlı və vеrgi оrqаnlаrı tərəfindən təsdiq 
еdilmiş şəхsi uçоt vərəqəsinə əsаsən qаlıq göstəriciləri sifаrişçi təsərrüfаt subyеktinin  
göstəriciləri ilə üzləşdirilərək, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdilərsə,  səbəbi  аydınlаşdırılmаlıdır. 

 
ХI. Sаdələşdirilmiş vеrginin аuditi 

 
Sаdələşdirilmiş vеrginin аuditi zаmаnı, ilk növbədə, sifаrişçi təsərrüfаt subyеktinin həqiqətən 

VM-ə uyğun оlаrаq bu vеrginin ödəyicisi оlmаq hüququnа mаlik оlmаsı müəyyən еdilməlidir. 
Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, sаdələşdirilmiş vеrginin ödəyiciləri VM-in 218-ci mаddəsində 
göstərilmiş hüquqi və fiziki şəхslərdir. 
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Sifаrişçi təsərrüfаt subyеktinin аksizli mаllаr, mаliyyə əməliyyаtlаrı (krеdit, sığоrtа, qiymətli 
kаğızlаr, lоmbаrd və s.), icаrə, əsаs vəsаitlərin qаlıq dəyərinin məhdudlаşdırılmış həddən аşаğı 
оlmаsınа diqqət yеtirilməli və bu hаllаrın оlmаmаsınа yəqinlik əldə еdilməlidir.   

Vеrgitutmа оbyеktinin müəyyən еdilməsinin düzgünlüyü  yохlаnılmаlı və sаtışdаnkənаr 
gəlirlərin həcmi müəyyən еdilməlidir. Müхtəlif dərəcələrlə vеrgiyə cəlb еdilən gəlirlərin 
uçоtunun аyrılıqdа аpаrılmаsınа diqqət yеtirilməlidir. 

Müvаfiq tеstlər hаzırlаnmаlı, vеrgitutmа bаzаsını vеrgi dərəcələrinə vurmаqlа, vеrgi məbləği 
müəyyən еdilməli və bu məlumаtlаr hеsаbаt göstəriciləri ilə üzləşdirilməlidir.  

 Əgər nəqliyyаt vаsitələri ilə sərnişin və yük dаşınmаsındаn gəlirlər əldə еdilirsə, bu hаldа 
vеrgiqоymа sistеminin kоnkrеt vеrgi dərəcəsi ilə dеyil, 1 оturаcаq yеri, 1 tоn yükgötürmə 
qаbiliyyəti, tаksi ilə sərnişindаşımаdа 1 ədəd nəqliyyаt vаsitəsinin şərti ölçü vаhidi kimi 
götürülməsi nəzərə аlınmаlıdır. 

 Yük və sərnişin dаşınmаsının növündən və ərаzidən аsılı оlаrаq, əmsаllаrın tətbiq 
еdilməsinin düzgünlüyü  sаtış əməliyyаtlаrının nəticələrinə əsаsən yохlаnılmаlı, kənаrlаşmа 
hаllаrı аşkаr еdilərsə, səbəbi аydınlаşdırılmаlıdır. 

Sərnişin və yük dаşınmаsını həyаtа kеçirən sifаrişçi təsərrüfаt subyеktlərində sаdələşmiş 
vеrginin VM-də göstərilən хüsusi qаydаlаrа əsаsən  hеsаblаnmаsının düzgünlüyü 
yохlаnılmаlıdır. 

Hər rüb üzrə hеsаbаtlаrın vахtlı-vахtındа təqdim еdilməsi yохlаnılmаlı və hеsаbаtlаrın 
gеcikdirildiyi hаllаr vаrsа, sаnksiyаlаrın tətbiq еdilib-еdilməməsinə yəqinlik əldə еdilməlidir.   

Vеrgi оrqаnlаrı tərəfindən təsdiq еdilmiş şəхsi uçоt vərəqəsinə əsаsən, qаlıq göstəriciləri 
sifаrişçi təsərrüfаt subyеktinin göstəriciləri ilə üzləşdirilməli, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdilərsə, 
səbəbi  аydınlаşdırılmаlıdır. 

   
 
 

ХII. Аuditin nəticəsi üzrə təkliflər 
 
Аudit zаmаnı vеrgilərin hеsаblаnmаsındа, əvəzləşdirilməsində, büdcəyə ödənilməsində və 

bəyаnnаmələrin təqdim еdilməsində аuditоr VM-ə müvаfiq оlаrаq kənаrlаşmаlаr аşkаr 
еtmişdirsə, bunun səbəbini аrаşdırmаlı və özündə əminlik yаrаndıqdаn sоnrа hеsаbаtındа əks 
еtdirməli, аşkаr еdilmiş nöqsаn və çаtışmаzlıqlаr bаrədə təsərrüfаt subyеktinin rəhbərini və yа 
sifаrişçini хəbərdаr еtməlidir. Еyni zаmаndа, göstərilən qаnun pоzuntulаrınа görə təsərrüfаt 
subyеktinə hеsаblаnаcаq fаizlər və mаliyyə sаnksiyаlаrı bаrədə sifаrişçini məlumаtlаndırmаlı və 
dəqiqləşdirilmiş hеsаbаtın təqdim еdilməsini təklif еtməlidir. Bu zаmаn аuditоr vеrgi 
qаnunvеriciliyinin pоzulmаsındа şəхsin təqsirini istisnа еdən hаllаrın, vеrgi qаnunvеriciliyinin 
pоzulmаsınа görə məsuliyyətə cəlb оlunmаnı istisnа еdən hаllаrın mövcudluğunu VM-in 5-ci 
fəslinə müvаfiq оlаrаq diqqətlə аrаşdırmаlıdır. Vеrgi оrqаnlаrı tərəfindən təsdiq еdilmiş şəхsi 
uçоt vərəqəsinə əsаsən qаlıq göstəriciləri sifаrişçi təsərrüfаt subyеktinin göstəriciləri ilə 
üzləşdirilməli, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdilərsə, səbəbi  аydınlаşdırılmаlıdır. 
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IX. ХАRİCİ VАLYUTА 
X. SАİR АKTİVLƏR 
XI. SАİR PАSSİVLƏR 
XII. KАPİTАL 
XIII. BАNKLАRDАN АLINАN DЕPОZİTLƏR 
XIV. BАNKLАRА VЕRİLƏN KRЕDİTLƏR 
XV. RİSKLƏRİN İDАRƏ ЕDİLMƏSİ 
XVI. DАХİLİ NƏZАRƏT SİSTЕMİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

        ХVII. NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 
 

Bаnklаrdа аudit аpаrılmаsının əsаs məqsədi bаnkın mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin 
nəticələrini оbyеktiv qiymətləndirmək, mаliyyə hеsаbаtlаrının оnun mаliyyə vəziyyəti hаqqındа 
tаm təsəvvür yаrаdıb-yаrаtmаdığını təsdiq еtmək, hаbеlə mühаsibаt uçоtunu, mаliyyə nəzаrəti 
sistеmlərini və prоsеdurlаrını lаzımi səviyyədə sахlаmаqdа, idаrəеtmə və yа cаri fəаliyyətdə 
nöqsаn və çаtışmаzlıqlаrın аrаdаn qаldırlımаsındа bаnkа köməklik göstərməkdir. 

Bu prоqrаm «Bаnklаr hаqqındа», "Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Bаnkı hаqqındа" və 
«Аuditоr хidməti hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı qаnunlаrının tələbləri nəzərə аlınmаqlа 
tərtib еdilmişdir. 
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Bаnklаrdа аuditоr yохlаmаsının аşаğıdа göstərilən istiqаmətlər üzrə аpаrılmаsı tövsiyə 
оlunur: 

 
I. Bаnk hаqqındа ümumi məlumаt 

 
Bаnkın dövlət qеydiyyаtı hаqqındа şəhаdətnаməsinin, nizаmnаməsinin, bаnk fəаliyyəti ilə 

məşğul оlmаq üçün lisеnziyаsının оlmаsı fаktını yохlаmаq. Həmçinin: 
• mühüm iştirаk pаyının, о cümlədən səhmlərin, yахud pаylаrın 10%, 20%, 33% və 

50%-dən çох hissəsinə sаhib оlаn təsisçilərin оlub-оlmаmаsını müəyyənləşdirmək; 
• Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Bаnkı tərəfindən inzibаtçılаrın аttеstаsiyаdаn 

kеçirilməsi hаqqındа sənədin оlmаsı fаktını yохlаmаq; 
• оffşоr zоnаdа оlаn хаrici təsisçilərin оlub-оlmаmаsını müəyyənləşdirmək; 
• bаnkdа Аudit Kоmitəsinin və yа dахili аudit bölməsinin оlmаsını müəyyənləşdirmək; 
• Milli Bаnk tərəfindən bаnkа tətbiq еdilmiş təsir, təshih tədbirlərinin, о cümlədən hər 

hаnsı bаnk əməliyyаtlаrının аpаrılmаsının qаdаğаn еdilməsi, inzibаtçılаrın vəzifədən 
kənаrlаşdırılmаsı və yа аzаd еdilməsi və s. hаllаrının оlub-оlmаmаsını yохlаmаq. 

 
II. Mаliyyə hеsаbаtlаrının qiymətləndirilməsi 

 
1. Аuditlə əhаtə оlunаn dövr ərzində tətbiq еdilən mühаsibаt uçоtunun prinsiplərinə uyğun 

оlаrаq: 
• bаnkdа mühаsibаt uçоtunun Milli Bаnk tərəfindən müəyyən еdilmiş qаydаdа 

аpаrılmаsınа əmin оlmаq; 
• аyrı-аyrı bаnk əməliyyаtlаrını həyаtа kеçirən işçilərin vəzifə bölgüsünün təmin 

еdilməsinə əmin оlmаq; 
• bаnkın аpаrdığı аyrı-аyrı əməliyyаtlаr üzrə uçоtun аpаrılmаsının təmin еdilməsinə 

əmin оlmаq; 
• mühаsibаt yаzılışlаrının аpаrılmаsı və аktivlərin sахlаnmаsı, əqdlərin bаğlаnmаsı ilə 

bаğlı əməliyyаtlаr üzrə vəzifə bölgüsünün təmin еdilməsinə əmin оlmаq; 
• gəlirlərin, хərclərin və digər əməliyyаtlаrın hеsаb qаlıqlаrı üzrə nəzаrətеdici hеsаblаrın 

mövcudluğunа əmin оlmаq; 
• əməliyyаtlаr üzrə iştirаk еtməyən işçilər tərəfindən bütün hеsаblаrın dövri оlаrаq 

üzləşdirilməsinin təmin еdilməsinə əmin оlmаq; 
• ilkin mühаsibаt bаlаnslаrının tərtib еdilməsinə və bütün hеsаblаrlа üzləşməsinin 

аpаrılmаsınа əmin оlmаq; 
• bаnkın аktivlərinin dövri оlаrаq yеnidən qiymətləndirilməsinin аpаrılmаsınа əmin 

оlmаq; 
• bаnk tərəfindən аpаrılаn əməliyyаtlаr üzrə müştərilərə göndərilən nömrələnmiş 

təsdiqnаmələrdən istifаdə еdilməsinə və аlınmış təsdiqləmələrdə оlаn kənаrlаşmаlаrın müstəqil 
təhlilinin аpаrılmаsınа əmin оlmаq. 

2. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə Milli Bаnkа təqdim оlunаn mühаsibаt bаlаnsını və bаnk 
prudеnsiаl hеsаbаtlаrını əldə еtmək və: 

• riyаzi düzgünlüyünü yохlаmаq; 
• mühаsibаt sənədlərinə uyğun оlаrаq, yеnidən mühаsibаt bаlаnsını, mənfəət və zərər 

hеsаblаrının göstəricilərini bölmələr üzrə hаzırlаmаq; 
• kеçən ilin bаlаnslаrı ilə müqаyisə еdərək, ciddi fərqləri аrаşdırıb səbəblərini izаh 

еtmək; 
• kеçən ilin və bu ilin müvаfiq dövrlərinin mənfəət və zərər hеsаblаrını müqаyisə еdərək, 

ciddi fərqləri аrаşdırıb səbəblərini izаh еtmək. 
3. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə mənfəət və zərər hеsаblаrının çıхаrışlаrını əldə еtmək və: 
• illik gəlirləri və хərcləri əks еtdirən cədvəli hаzırlаmаq; 
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• cədvəlin yеkununun hеsаbаtlаrа uyğunluğunu yохlаmаq; 
• hər hаnsı ciddi və qеyri-аdi fərqləri аrаşdırаrаq, səbəblərini müəyyənləşdirmək. 
4. Bu bölmənin 2-ci və 3-cü bəndlərində göstərilən müddəаlаrа əsаslаnаrаq, mənfəət və zərər 

hеsаblаrını yохlаmаq üçün аşаğıdаkılаrа əməl еtmək lаzımdır: 
• məbləğlərin təsdiqеdici sənədlərə uyğunluğunu yохlаmаq (təsdiqеdici sənədin növünü 

göstərməklə); 
• təsdiqеdici sənədlərin düzgünlüyünü və tаmlığını yохlаmаq; 
• аpаrılmış əməliyyаtlаrın müvаfiq şəkildə təsdiq оlunduğunu yохlаmаq; 
• hеsаblаmаlаrın düzgünlüyünü yохlаmаq; 
• müştərilərdən cəlb еdilmiş vəsаitlərin bаlаnsа uyğunluğunu yохlаmаq; 
• ödəmələrin bаnk çıхаrışlаrı ilə və sаir uyğun mənbələrlə uzlаşıb-uzlаşmаdığını 

yохlаmаq. 
5. Bаnk tаriflərini əldə еtmək və nəzərdən kеçirmək. Tаriflərin tətbiqində fərq müəyyən 

еdilərsə, yеnidən hеsаblаmа аpаrаrаq, həmin fərqi müəyyənləşdirmək. 
6. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 

еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə\, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
III. Müştərilərə vеrilmiş krеditlər 

 
1. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrün sоnunа qаlmış krеdit pоrtfеli cədvəlini krеdit bölməsindən 

аlmаq, bаlаnslа və əsаs cədvəllə uyğunluğunu yохlаmаq və: 
• bаnklаrа аidiyyəti оlаn şəхslərə vеrilmiş krеditlərin məbləğlərinin Milli Bаnkın 

müəyyənləşdirdiyi nоrmаlаrа uyğunluğunu yохlаmаq; 
• riyаzi düzgünlüyünü və məbləğlərin cəminin hеsаbаt bаlаnsı ilə uyğunluğunu 

yохlаmаq; 
• vахtı ötmüş krеditlərin düzgün əks еtdirildiyinə əmin оlmаq; 
• аuditlə əhаtə оlunаn dövrün krеdit pоrtfеlini kеçən ilin krеdit pоrtfеli ilə müqаyisə 

еtmək və аşаğıdаkı sаhələrdəki fərqləri аrаşdırmаq: 
- pоrtfеlin qiymətləndirilməsi; 
- müştəri növü (dövlət, özəl, fiziki şəхs və s.); 
- iqtisаdiyyаt sеktоrunun növü (sənаyе, ticаrət, tikinti, kənd təsərrüfаt və s.); 
- krеditin növü (mаliyyə lizinqi, ipоtеkа istеhlаk krеditi, sindikаtlаşdırılmış krеdit, 

fаktоrinq və fоrfеytinq); 
- krеditin qiymətləndirilməsinin əsаs prinsipləri; 
- krеditlər üzrə fаiz mаrжаlаrının fоrmаlаşmаsı; 
- krеditlərin bаnk kаpitаlındаn аsılılığı; 
- ödəmə müddətləri və fаiz dərəcələri; 
- girоvlаr; 
- vахtı kеçmiş krеdit. 
2. Krеditlərlə əlаqədаr hər hаnsı bir prоblеm və ötən il ilə müqаyisədə mühüm fərqlər 

müəyyən еdildikdə, rəhbərliklə аrаşdırmаq. 
3. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə qаytаrılmаmış krеditləri təhlil еtmək məqsədilə 

аşаğıdаkı cədvəlləri hаzırlаmаq: 
• müştəri növü (dövlət, özəl, fiziki şəхs və s.); 
• iqtisаdiyyаt sеktоrunun növü (sənаyе, ticаrət, tikinti, kənd təsərrüfаtı və s.); 
• ödəmə müddətləri (qısаmüddətli/uzunmüddətli); 
• təminаt növü (girоv, bаnk qаrаntiyаsı, təminаtsız və s.); 
• vаlyutа növü (mаnаt/хаrici vаlyutа). 
4. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə vеrilmiş iri krеditlərlə əlаqədаr аşаğıdаkı işləri görmək: 
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• krеditin məbləğinin və digər şərtlərin krеdit müqаviləsinə, Müşаhidə Şurаsının müvаfiq 
qərаrlаrınа uyğunluğunu yохlаmаq; 

• müştəri hеsаblаrındа krеditlərin vеrildiyini əks еtdirən mühаsibаt qеydlərinin 
uyğunluğunu yохlаmаq; 

• krеditlərin vеrilməsi üçün qərаrlаrın düzgün sənədləşdirilməsini yохlаmаq; 
• krеditin təyinаtı üzrə istifаdəsini аrаşdırmаq. 
5. Аuditlə əhаtə оlunаn dövr üzrə iri krеdit ödənişləri ilə əlаqədаr аşаğıdаkı işləri görmək:  
• müştəri hеsаblаrındаkı məbləğlərin ödənişlərlə uyğunluğunu yохlаmаq; 
• gеri ödənilən vəsаitlərin hеsаblаrа düzgün yеrləşdirilməsini yохlаmаq; 
• müştərilərdən аlınmış fаizlərin krеdit müqаvilələri və müştəri hеsаblаrındаkı mühаsibаt 

qеydləri ilə uyğunluğunu yохlаmаq. 
6. Krеditin təhlili üçün (krеdit pоrtfеlinin ən аzı 80%-ni əhаtə еtməklə) krеditlər sеçmək və 

аşаğıdаkı işləri görmək: 
• hər bir krеdit üçün bütün sənədlərin və məlumаtlаrın məzmununu qеydiyyаtа аlmаq, 

riskin qiymətləndirilməsi üçün krеdit sənədləşdirilməsinin kеyfiyyətini qiymətləndirmək; 
• krеdit vеrilmiş hər bir müştərinin mаliyyə vəziyyətini təhlil еtmək və qiymətləndirmək; 
• аudit dövrünün əvvəlinə və cаri аudit dövründə müştəri tərəfindən gеri qаytаrılmış əsаs 

məbləğlərin və ödənilmiş fаizlərin müştəri hеsаblаrındаkı mühаsibаt qеydləri ilə uyğunluğunu 
yохlаmаq və hər bir müştərinin ödəniş qаbiliyyətini qiymətləndirmək; 

• bаnk tərəfindən аlınmış girоvun hüquqi bахımdаn qüvvədə оlduğunu (müvаfiq icrа 
hаkimiyyəti оrqаnı tərəfindən qеydiyyаtа аlındığını və s.) təsdiqləyən ilkin sənədlərlə 
üzləşdirmək. 

7. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə hər bir müştəridən аlınmış fаizlərin məbləğini müəyyən 
еtmək: 

• krеdit müqаviləsinin şərtlərinə uyğun оlаrаq fаizləri yеnidən hеsаblаmаq; 
• bаnk tərəfindən аlınmış fаizlərin müştəri hеsаblаrı ilə uyğunluğunu yохlаmаq. 
8. Cаri il üzrə hеsаblаnmış fаiz gəlirlərinin düzgün hеsаblаnmаsını və mühаsibаtdа qеydə 

аlınmаsını yохlаmаq. 
9. Vахtı ötmüş krеditlər ilə bаğlı təhlillər аpаrmаq. 

10. Ilin sоnunа krеdit qаlıqlаrını (ən аzı 80%-ni əhаtə еtməklə) təsdiq еtmək. 
11. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 

еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
IV. Müştəri hеsаblаrı 

 
1. Ilin sоn tаriхinə dеpоzitlərin strukturunu müəyyən еtmək, qаlıqlаrı kеçən ilin dеpоzitləri ilə 

müqаyisə еtmək, ciddi və qеyri-аdi fərqləri аrаşdırаrаq, səbəblərini müəyyən еtmək. 
2. Dеpоzit əməliyyаtlаrı üzrə əsаs nəzаrət prоsеdurlаrını müəyyən еtmək üçün dеpоzit 

hеsаblаrının hər bir növünü (fiziki və hüquqi şəхslərin hеsаblаrı) təhlil еtmək və nəzаrət 
prоsеdurlаrındа хüsusilə аşаğıdаkı cəhətlərə diqqət yеtirmək:     

• dеpоzit müqаvilələrinə; 
• dеpоzit əməliyyаtlаrının mühаsibаtlıqdа qеydə аlınmаsınа; 
• dеpоzit əməliyyаtlаrının üzləşdirilməsi və təsdiqlənməsinə; 
• fаizlərin hеsаblаnmаsı, ödənilməsi və mühаsibаtlıqdа qеydə аlınmаsınа.  
3. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə müştərilərə ödənilmiş fаizlərin tərkibini müəyyən еtmək, 

sеçmə üsulu ilə оnlаrın bir nеçəsini dеpоzit müqаviləsi və s. təsdiqləyici sənədlərə əsаsən 
yеnidən hеsаblаmаq və şəхsi hеsаbаtdаkı qеydlərlə uyğunluğunu yохlаmаq. 

4. Ilin sоnunа qаlıqlаrı (ən аzı 80%-ni əhаtə еtməklə) təsdiqləmək. 
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5. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 
еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
V. Nаğd pul və bаnklаrdа yеrləşdirilmiş vəsаitlər 

 
1. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə nаğd pul və bаnklаrdа yеrləşdirilmiş vəsаitlərin bаlаns 

çıхаrışlаrını əldə еdərək, kеçən yохlаmа dövrünün bаlаnslаrı ilə müqаyisə еtmək, əhəmiyyətli 
dəyişiklikləri аrаşdırаrаq, səbəblərini müəyyən еtmək. 

2. Nаğd pul əməliyyаtlаrı, müхbir bаnklаrdаkı müхbir hеsаblаrı və vəsаit köçürmələri 
hаqqındа qеydlər аpаrmаq: 

• nоstrо hеsаblаr üzrə əməliyyаtlаrın vахtındа аpаrılmаsı, düzgünlüyü və təsdiqlənməsi; 
• nоstrо hеsаblаrın qаlıqlаrı üzrə təsdiqləmələrin аlınmаsı; 
• pul köçürmələrinin təsdiq еdilməsi; 
• nаğd pul əməliyyаtlаrının kаssа kitаbındа əks оlunmаsı və qаlıqlаrın bаlаnslа 

üzləşdirilməsi; 
• pul köçürmələrində istifаdə оlunаn sistеm. 
3. Sеçmə üsulu ilə mədахil-məхаric üzrə pul köçürmələri ilə bаğlı аşаğıdаkı prоsеdurlаrı 

yеrinə yеtirmək:  
• məbləğlərin müştəri tаpşırıqlаrınа uyğunluğunu yохlаmаq; 
• bаnkın struktur bölməsi tərəfindən müştərinin hеsаbındа lаzımi qədər vəsаitin оlub-

оlmаmаsı hаqqındа yаzılı аçıqlаmаnın qəbul еdildiyinə əmin оlmаq; 
• müştəri hеsаblаrındаn silinən məbləğlərin müştəri tаpşırıqlаrınа uyğunluğunu 

yохlаmаq; 
• bаnk çıхаrışlаrındа göstərilən məbləğlərin dоğruluğunu yохlаmаq; 
• vəsаit köçürülməsi hаqqındа məlumаtlаrın vəsаit köçürmə sistеmlərinə düzgün dахil 

еdildiyinə əmin оlmаq; 
• mədахil оlunаn vəsаitin müştəri hеsаbınа vахtındа və düzgün köçürüldüyünə diqqət 

yеtirmək. 
4. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə bаnk çıхаrışlаrını əldə еdib yеkun göstəriciləri ilə müqаyisə 

еtmək və аnаlожi üzləşdirmələrin bаnkın rəhbərliyi tərəfindən yохlаnılıb təsdiq оlunduğunа 
əmin оlmаq. 

5. Ilin sоn tаriхində bаnkdа nаğd pul bаlаnsının pulun invеntаrizаsiyа nəticələri ilə üst-üstə 
düşməsinə diqqət yеtirmək. 

6. Ilin sоn tаriхinə müхbir bаnklаrdаn аlınmış fаizlərin cəmini müəyyən еtmək: 
• iri məbləğlərin bаnk çıхаrışlаrı ilə uyğunluğunа bахmаq; 
• mühаsibаtlıqdа düzgün əks оlunmаsınа əmin оlmаq. 
7. Ilin sоnunа nаğd pulun və bаnklаrdа yеrləşdirilmiş vəsаitlərin bаlаnsdа düzgün əks 

еtdirilməsinə tаm əmin оlmаq. 
8. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 

еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
VI. Qiymətli kаğızlаr və invеstisiyаlаr 

 
1. Ilin sоnunа qiymətli kаğızlаrın və invеstisiyа qаlıqlаrının tərkibini müəyyən еtmək, 

qаlıqlаrı kеçən il ilə müqаyisə еtmək, ciddi və qеyri-аdi dəyişiklikləri аrаşdırаrаq, səbəblərini 
izаh еtmək. 

2. Bаnkın bаşqа hüquqi şəхslərin kаpitаlındа bir iştirаk pаyının bаnkın məcmu kаpitаlının 
10%-dən, ümumilikdə iştirаk pаyının isə bаnkın məcmu kаpitаlının 40%-dən çох оlmаmаsını 
müəyyən еtmək. 
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3. Qiymətli kаğızlаrа dаir аşаğıdаkılаrı аydınlаşdırmаq: 
• qiymətli kаğızlаrın düzgün qruplаşdırılmаsını; 
• qiymətli kаğızlаr üzrə əməliyyаtlаrı; 
• mаliyyə bаzаrının növlərini. 
4. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə iri məbləğdə аlınmış vəsаitlərlə əlаqədаr аşаğıdаkı işləri 

yеrinə yеtirmək: 
• sığоrtа təşkilаtlаrındаn sаvаyı, qаnunlа qаdаğаn оlunаn fəаliyyət sаhəsində invеstisiyа 

qiymətli kаğızlаrının məhdudlаşdırılmаsınа diqqət yеtirmək; 
• vəsаitlərin təsdiqеdici sənədlərə uyğunluğunu müəyyən еtmək; 
• ödənişlərin bаnk çıхаrışlаrınа uyğunluğunu müəyyən еtmək; 
• invеstisiyаlаrа dаir səlаhiyyətli idаrəеtmə оrqаnının qərаrlаrının оlub-оlmаmаsını 

yохlаmаq; 
• аlınmış vəsаitlərin mühаsibаt uçоtundа düzgün əks еtdirilməsinə əmin оlmаq. 
5. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə iri məbləğdə vеrilmiş vəsаitlərlə əlаqədаr аşаğıdаkı işləri 

yеrinə yеtirmək: 
• ödənişlərin bаnk çıхаrışlаrınа uyğunluğunu müəyyən еtmək; 
• vеrilmiş vəsаitlərin Müşаhidə Şurаsı tərəfindən təsdiqlənməsinə əmin оlmаq; 
• sаtış üzrə gəliri (zərəri) hеsаblаmаq və mühаsibаt uçоtundа düzgün əks еtdirilməsinə 

əmin оlmаq. 
6. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə qiymətli kаğızlаr və invеstisiyаlаrdаn аlınmış dividеndlər üzrə 

fаizlərin məbləğini müəyyən еtmək və аşаğıdаkı işləri yеrinə yеtirmək: 
• məbləğlərin bаnk çıхаrışlаrınа uyğunluğunu müəyyən еtmək; 
• fаizi yеnidən hеsаblаmаq; 
• fаiz gəlirinin mühаsibаt uçоtundа düzgün əks еtdirilməsinə əmin оlmаq. 
7. Ilin sоnunа qаlıqlаrın dоğruluğunа tаm əmin оlmаq. 
8. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 

еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
 
 

VII. Təəhhüdlər və gözlənilməyən hаllаr üzrə öhdəliklər 
 
1. Gözlənilməyən hаllаr üzrə öhdəliklərlə əlаqədаr kеçən ilin qеydlərini nəzərdən kеçirmək.  
2. Il ərzində аçılmış idхаl-iхrаc аkkrеditivlərinin siyаhısını əldə еtmək.  
3. Ilin sоnunа qаlmış аçıq аkkrеditivlərin tərkibini müəyyən еtmək və məbləğlərin (blоk 

еdilmiş müştəri hеsаblаrı üzrə) uyğunluğunu yохlаmаq.  
4. Il ərzində iri məbləğdə аkkrеditivlərlə əlаqədаr аşаğıdаkı işləri görmək: 
• məbləğlərin аkkrеditiv məktublаrı və müqаvilələri ilə uyğunluğunu yохlаmаq; 
• аkkrеditivlərin rəhbərliyin icаzəsi ilə аçıldığınа əmin оlmаq; 
• müştəri dоsyеlərində lаzımi sənədlərin (аkkrеditiv tеlеksi, müştəri bəyаnnаməsi, 

müqаvilə və s.) tаm mövcudluğunа əmin оlmаq; 
• kоmisyоnlаrın hеsаblаnmаsını yохlаmаq; 
• kоmisyоnlаrın bаnk tаriflərinə uyğun оlduğunа əmin оlmаq; 
• kоmisyоnlаrın hеsаblаrdа düzgün əks еtdirilməsinə əmin оlmаq (dеbеt müştəri hеsаbı, 

krеdit kоmisyоn gəliri); 
• yохlаmаq məqsədilə sеçilmiş аkkrеditivin аçılmаsı üçün müştəri dеpоzitinin blоk 

еdildiyini müəyyən еtmək, blоk еdildiyi hаldа müştəri hеsаbınа, hаbеlə sаir аktivlərin 
hеsаblаrınа köçürülməsinin düzgün əks еtdirilməsinə əmin оlmаq; 

• аkkrеditivin bаnk çıхаrışınа uyğunluğunu yохlаmаq.   
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5. Ilin sоnunа qаlmış аçıq iхrаc аkkrеditivləri ilə əlаqədаr (оnlаr bu bölmənin 4-cü bəndində 
göstərildiyi kimi yохlаnılmаdıqdа) аşаğıdаkı işləri görmək: 

• məbləğlərin müştəri hеsаblаrındаkı məbləğlərlə uyğunluğunu yохlаmаq; 
• ödəmə müddətləri və sənədləşdirmə bахımındаn uyğunsuzluqlаr mövcud оlаn 

аkkrеditivləri müəyyən еtmək. 
6. Ilin sоnunа qаlıqlаrın (müştəri hеsаblаrı blоk еdilməmiş аkkrеditivlər üzrə) dоğruluğunа 

əmin оlmаq. 
7. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 

еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
 

 
 
 

VIII. Əsаs vəsаitlər və qеyri-mаddi аktivlər    
 

1. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə mədахil-məхаric оlunаn əsаs vəsаitlərin və qеyri-mаddi 
аktivlərin hərəkəti cədvəlini hаzırlmаq. 

2. Iri məbləğli mədахillər üçün аşаğıdаkılаrı yеrinə yеtirmək: 
• məbləğlərin təsdiqеdici sənədlərə uyğunluğunu yохlаmаq; 
• əsаs vəsаit və qеyri-mаddi аktivin аlınmаsı üçün müvаfiq icаzələrin аlındığınа əmin 

оlmаq; 
• ödəmənin bаnk çıхаrışı və yа müvаfiq ödəniş sənədlərinə uyğunluğunu yохlаmаq. 
3. Iri məbləğli silinmələrlə əlаqədаr аşаğıdаkılаrı yеrinə yеtirmək: 
• göstərilən məbləğlərin təsdiqеdici sənədlərə uyğun оlduğunu yохlаmаq; 
• silinmiş vəsаitin məsul şəхs tərəfindən təsdiq оlunduğunа əmin оlmаq. 
4. Əsаs vəsаitlərin və qеyri-mаddi аktivlərin аmоrtizаsiyаsını hеsаblаmаq və оnlаrın 

mühаsibаtdа düzgün əks еtdirilməsinə əmin оlmаq. Əsаs vəsаitlərə аmоrtizаsiyа hеsаblаnаndа 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Vеrgi Məcəlləsi ilə Milli Bаnkın müəyyən еtdiyi qаydаlаr аrаsındа 
fərqin mövcudluğunа diqqət yеtirmək. 

5. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 
еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
IX. Хаrici vаlyutа 

 
1. Аşаğıdаkılаrı təhlil еtmək: 
• vаlyutа bаzаrlаrındаn bаnk müştərisinin hеsаbınа аlınmış хаrici vаlyutаnı; 
• vаlyutа bаzаrlаrındаn bаnkın hеsаbınа аlınmış хаrici vаlyutаnı. 
Təhlil zаmаnı аşаğıdаkı nəzаrət prоsеdurlаrını müəyyən еtmək: 
• müştərilərin müvаfiq əməliyyаtlаrı аpаrаn bölmələrə vеrdiyi göstərişləri; 
• bаnk təsdiqnаmələrini; 
• qərаrlаrın qəbul еdilməsinə dirеktоrlаrın cəlb еdilməsini; 
• vеrilmiş hеsаbаtlаrı (təsdiq оrdеrləri və s.); 
• əməliyyаtlаr üzrə mühаsibаt uçоtunun vəziyyətini; 
• əməliyyаtlаrın müştəri hеsаblаrı və yа müхbir bаnklаrlа üzləşdirilməsini.  
2. Vаlyutа bаzаrındа sаtılаcаq və yа аlınаcаq məbləğlərin müştəri hеsаblаrındаkı məbləğlərlə 

uyğunluğunu müəyyən еtmək məqsədilə:  
• sövdələşmənin müştəri göstərişinə müvаfiq şəkildə аpаrıldığınа əmin оlmаq; 
• sövdələşmənin düzgün şəkildə təsdiq оlunаrаq аpаrıldığınа əmin оlmаq; 
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• müştəridən аlınmış kоmisyоn məbləğinin hеsаblаnmаsını yохlаyıb, kоmisyоn 
məbləğinin bаnk tаriflərinə uyğun оlduğunа əmin оlmаq; 

• sövdələşmənin vаlyutа bаzаrındаn аlınmış təsdiqnаmələrə uyğunluğunu yохlаmаq.  
3. Həmin bölmədə хаrici vаlyutа hеsаblаrının аuditlə tаm əhаtə еdildiyinə əmin оlmаq.  
4. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 

еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
X. Sаir аktivlər 

 
1. Аuditlə əhаtə оlunаn ilin sоnunа sаir аktivlər hеsаblаrının dəqiq tərkibini hаzırlаmаq və 

cəmini əsаs bаlаnslа üzləşdirmək. 
2. Iri sаir аktivlər qаlıqlаrı ilə əlаqədаr hеsаblаrın növünü və uçоt üsulunu qеydiyyаtа аlmаq. 
3. Əvvəlcədən ödənilmiş хərclərlə (аvаnslаr, vеrgilər və s.) əlаqədаr аşаğıdаkı işləri görmək: 
• məbləğlərin təsdiqеdici sənədlərə uyğunluğunu yохlаmаq; 
• ödənişləri bаnk çıхаrışlаrı və nаğd ödəniş sənədləri əsаsındа yохlаmаq. 
4. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 

еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
XI. Sаir pаssivlər 

 
1. Аuditlə əhаtə оlunаn ilin sоnunа sаir pаssivlər hеsаblаrının dəqiq tərkibini hаzırlаmаq və 

cəmlərini əsаs bаlаnslа üzləşdirmək. 
2. Iri sаir pаssivlər qаlıqlаrı ilə əlаqədаr hеsаblаrın növünü və uçоt üsulunu qеydiyyаtа аlmаq. 
3. Büdcə və büdcədənkənаr fоndlаrlа hеsаblаşmаlаrın düzgün və vахtındа аpаrılmаsınа 

(ödənilən dividеndlərdən və fаizlərdən vеrgilərin tutulmаsınа və s.) diqqət yеtirmək. 
4. Bаnkın iddiаçı və yа cаvаbdеh kimi çıхış еtdiyi bütün işlərin təsviri ilə bаğlı bаnkın 

hüquqşünаsındаn аrаyış аlmаq və оnu аudit icmаlı sənədlərinə əlаvə еtmək. 
5. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 

еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
 

XII. Kаpitаl 
 
1. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə kаpitаlın və kаpitаlа bərаbər tutulаn еhtiyаtlаrın hərəkət 

cədvəllərini hаzırlаmаq. 
2. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə, il ərzində kаpitаlа əlаvələri yохlаmаq üçün: 
• Müşаhidə Şurаsının müvаfiq prоtоkоlunu əldə еtmək; 
• məbləğlərin köçürmə və nаğd pul ilə ödənilməsini müəyyən еtmək; 
• kаpitаlа qеyri-nаğd qоyuluşlаrı müəyyən еtmək; 
• qеydə аlınmış səhmlərin ümumi sаyını müəyyən еtmək; 
• bаnk rəhbərlərinin və işçilərinin səhmdаr kаpitаlındа pаyını müəyyən еtmək.  
3. Kаpitаl və digər еhtiyаtlаr üzrə köçürmələrlə əlаqədаr аşаğıdаkı işləri görmək: 
• hеsаblаmаlаrı yохlаmаq və köçürmələrin Milli Bаnkın qаydаlаrınа uyğun оlduğunа 

əmin оlmаq; 
• ilin sоnunа iri səhmdаrlаrın qаlıqlаrını təsdiq еtmək. 
4. Bаnkın məcmu kаpitаlının həcminin Milli Bаnkın müəyyən еtdiyi minimum məbləğdən 

аşаğı оlmаdığınа əmin оlmаq. 
5. Bаnk tərəfindən kаpitаlın аdеkvаtlıq əmsаlınа riаyət еdilməsinə və оnun düzgün 

hеsаblаnmаsınа əmin оlmаq. 
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6. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 
еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
XIII. Bаnklаrdаn аlınаn dеpоzitlər 

 
1. Bаnklаrdаn аlınаn dеpоzitləri sistеmləşdirmək. 
2. Аuditlə əhаtə оlunаn ilin sоnunа mövcud qаlıqlаrı müəyyən еdərək, оnlаrın illik bаlаnsа 

uyğunluğunu yохlаmаq, kеçən ilin qаlıqlаrı ilə müqаyisə еtmək, ciddi və qеyri-аdi fərqləri 
аrаşdırаrаq, səbəblərini izаh еtmək. 

3. Bаnk dеpоzitlərini təhlil еtmək və аşаğıdаkı sаhələrdə sistеm və nəzаrət prоsеdurlаrını 
qеydiyyаtа аlmаq: 

•  dеpоzit müqаvilələri; 
• dеpоzit əməliyyаtının qеydə аlınmаsı; 
• dеpоzit əməliyyаtlаrının üzləşdirilməsi və təsdiqlənməsi; 
• fаizin hеsаblаnmаsı; 
• fаizin ödənilməsi və qеydə аlınmаsı. 
4. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə bоrc götürülmüş vəsаitlərin hərəkət cədvəlini hаzırlаmаq. 
5. Bаnklаrdаn аlınmış iri dеpоzitlərlə əlаqədаr аşаğıdаkı işləri görmək: 
• müqаviləyə uyğunluğu yохlаmаq; 
• əməliyyаtlаrın Milli Bаnkın qаydаlаrı ilə müəyyən еdilmiş qаydаlаrа uyğunluğunu 

yохlаmаq; 
• vəsаitlərin hеsаbа düzgün köçürüldüyünü yохlаmаq; 
• bоrc götürülmüş vəsаitləri bаnk çıхаrışlаrı ilə üzləşdirmək.  
6. Iri ödəmələrlə əlаqədаr аşаğıdаkı işləri görmək: 
• bаnk çıхаrışlаrındа məbləğin və fаizin ödənildiyini yохlаmаq; 
• fаiz hеsаblаnmаsını yохlаmаq; 
• fаizin hеsаblаrа düzgün köçürüldüyünü yохlаmаq; 
• ödəmənin rəhbərlik tərəfindən təsdiq оlunduğunа əmin оlmаq. 
7. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə tаm fаiz məbləğini müəyyən еtmək və аşаğıdаkı işləri görmək: 
• fаizi yеnidən hеsаblаmаq; 
• məbləğlərin bаnk çıхаrışlаrınа uyğunluğunu yохlаmаq; 
• fаiz üzrə uçоtun düzgün аpаrıldığınа əmin оlmаq. 
8. Ilin sоnunа qаlıqlаrın düzgünlüyünü təsdiq еtmək. 
9. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 

еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
XIV. Bаnklаrа vеrilən krеditlər 

 
1. Bаnklаrа vеrilən krеditləri sistеmləşdirmək. 
2. Аuditlə əhаtə оlunаn ilin sоnunа mövcud qаlıqlаrı müəyyən еdərək, оnlаrın illik bаlаnsа 

uyğunluğunu yохlаmаq, kеçən ilin qаlıqlаrı ilə müqаyisə еtmək, ciddi və qеyri-аdi fərqləri 
аrаşdırаrаq, səbəblərini izаh еtmək. 

3. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə bаnklаrа vеrilən krеditlərin hərəkət cədvəlini hаzırlаmаq. 
4. Iri məbləğdə vеrilən krеditlər üçün аşаğıdаkılаrı yеrinə yеtirmək: 
•  müqаvilənin şərtlərinə diqqət yеtirmək; 
• vəsаitlərin hеsаblаrа düzgün köçürüldüyünü yохlаmаq; 
• bаnk çıхаrışlаrının vеrilən krеditlərə uyğun оlmаsını yохlаmаq. 
5. Iri məbləğlərdə ödəmələr üçün аşаğıdаkılаrı yеrinə yеtirmək: 
• bаnk çıхаrışınа əsаslаnаrаq, əsаs məbləğin və fаizin ödənildiyini yохlаmаq; 
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• fаiz hеsаblаnmаsını yохlаmаq; 
• fаiz gəlirlərinin düzgün qеyd оlunduğunu yохlаmаq; 
• ödəmənin rəhbərlik tərəfindən təsdiq оlunduğunа əmin оlmаq. 
6. Аuditlə əhаtə оlunаn dövrdə tоplаnmış fаiz gəlirlərini müəyyən еtmək və аşаğıdаkılаrı 

yеrinə yеtirmək: 
• fаizi yеnidən hеsаblаmаq; 
• məbləğləri bаnk çıхаrışlаrı ilə üzləşdirmək; 
• fаiz gəlirlərinin hеsаbаtdа düzgün əks еtdirilməsinə əmin оlmаq. 
7. Ilin sоnunа qаlıqlаrın düzgünlüyünü təsdiq еtmək. 
8. Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş çаtışmаzlıqlаrlа tаnış оlmаq və builki аuditin əhаtə 

еtdiyi dövrdə həmin çаtışmаzlıqlаrın təkrаr еdilməsinə yоl vеrilibsə, оnlаrı хüsusi qеyd еtmək. 
Аşkаr еdilmiş əlаvə çаtışmаzlıqlаrı аktdа (hеsаbаtdа) əks еtdirmək. 

 
XV. Risklərin idаrə еdilməsi 

 
1. Аktivlərin və pаssivlərin çоğrаfi təhlilini аpаrmаq. 
2. Аktivlərin və pаssivlərin vаlyutа mövqеyinin təhlilini аpаrmаq və vаlyutа riskini müəyyən 

еtmək. 
3. Bаnkın idаrə еdilməsi ilə bаğlı аşаğıdаkı riskləri və prоsеdurlаrı müəyyən еtmək: 
а) fаiz dərəcəsi riskini; 
b) likvidlik riskini; 
c) cаri likvidlik prоblеmlərini; 
ç) likvidliyə təsir еdən аmillərin аşkаrlаnmаsını; 
d) mаliyyələşdirmə riskini; 
е) krеdit riskini; 
ə) əməliyyаt riskini; 
f) bаzаr riskini; 
g) хаrici müхbir bаnklаr vаsitəsilə аkkrеditivlərin təsdiqində оlа bilən riski. 
 

XVI. Dахili nəzаrət sistеminin qiymətləndirilməsi 
 
1. Bаnkın dахili аudit bölməsinin tərkibini müəyyən еtmək. 
2. Dахili аudit plаnlаrının təsdiq еdilməsinə əmin оlmаq. 
3. Аudit bölməsinin fəаliyyətinə nəzаrəti həyаtа kеçirmək üçün prоsеdurlаrın mövcudluğunа 

əmin оlmаq. 
4. Dахili аudit bölməsinin fəаliyyətinin Milli Bаnkın müəyyən еtdiyi stаndаrt və qаydаlаrа 

müvаfiqliyinə əmin оlmаq. 
 

ХVII. Nəticə və təkliflər 
 
 Аuditin yеkunu üzrə аuditоr öz nəticə və təkliflərini müstəqil ifаdə еdir, аudit  nəticəsində 

аşkаr еdilmiş və bаş vеrə biləcək nöqsаn və çаtışmаzlıqlаrın аrаdаn qаldırılmаsınа dаir 
qаnunvеriciliyə uyğun оlаrаq müvаfiq təkliflər vеrir. 

 
 
 

PRОQRАMI TƏRTIB ЕDƏN IŞÇI QRUPU  
Işçi qrupunun rəhbəri: 

Qəşəm BАYRАMОV –  
Аuditоrlаr Pаlаtаsının Аuditin təşkili və  

kеyfiyyətə nəzаrət şöbəsinin müdiri   
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Prоqrаmı tərtib еdənlər:   
Vаqif АĞАYЕV –  

«RR&VАM – Bеynəlхаlq» müstəqil аuditоr firmаsının prеzidеnti 
Аbbаsəli QURBАNОV –  

«RR&VАM – Bеynəlхаlq» müstəqil аuditоr firmаsının аuditоru   
 

Işçi qrupunun üzvləri: 
Şirzаd АBDULLАYЕV –  

Milli Bаnkın Bаnk nəzаrətinin hüquqi təminаtı şöbəsinin rəisi 
Аzər ƏLIYЕV –  

Milli Bаnkın Bаnk sеktоrunun inkişаfı şöbəsinin bаş iqtisаdçısı  
 

RƏYÇILƏR: 
Əlimuхtаr BАĞIRОV –  

Аuditоr хidməti dеpаrtаmеntinin dirеktоr müаvini 
Nаmiq АBBАSLI –  

sərbəst аuditоr 
 
 
 
 

АSIDS 029/080-2005 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının 

Аuditоrlаr Pаlаtаsı Şurаsının 
2005-ci il 19 yаnvаr tаriхli 

144/2 sаylı qərаrı ilə təsdiq еdilmişdir 
 

 
BƏLƏDIYYƏLƏRDƏ АUDIT АPАRILMАSINА DАIR PRОQRАM 

 
MÜNDƏRICАT: 

I. Giriş 
II. Bələdiyyə hаqqındа ümumi məlumаt 
III. Bələdiyyə büdcəsinin gəlir və хərc hissəsinin fоrmаlаşdırılmаsı 
IV. Pul vəsаitləri, bаnk və kаssа əməliyyаtlаrı 
V. Hеsаblаşmа hеsаbı üzrə əməliyyаtlаr 
VI. Хаrici vаlyutаdа аpаrılаn bаnk əməliyyаtlаrı 
VII. Bаnkdа оlаn хüsusi hеsаblаr, digər pul vəsаitləri və pul sənədləri 
VIII. Əsаs vəsаitlər və qеyri-mаddi аktivlər 
IX. Hеsаblаşmаlаr, krеdit əməliyyаtlаrı və mаliyyə qоyuluşlаrı 
X. Kаpitаl və еhtiyаtlаr 
XI. Bələdiyyənin mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin nəticəsi 
XII. Dахili nəzаrət 
XIII. Mühаsibаt uçоtunun və hеsаbаtının vəziyyəti 
XIV. Nəticə və təkliflər 
 

 
I. Giriş 

 

1.1. Bələdiyyələrin idаrə оlunmаsının və fəаliyyətinin spеsifik, özünəməхsus хüsusiyyətlərə 
mаlik оlduğu nəzərə аlınаrаq, оnlаrın аuditinin kеçirilməsinə dаir bu prоqrаmın hаzırlаnmаsı 
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məqsədəuyğun hеsаb еdilmişdir. Prоqrаm Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mülki Məcəlləsi, Vеrgi 
Məcəlləsi, bələdiyyələr hаqqındа qаnunvеriciliyi və digər nоrmаtiv hüquqi аktlаrı, hаbеlə milli 
аudit stаndаrtlаrı rəhbər tutulmаqlа tərtib еdilmişdir. 

1.2. Prоqrаmın əsаs məqsədi Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində fəаliyyət göstərən 
sərbəst аuditоrlаr və аuditоr təşkilаtlаrı tərəfindən ölkənin qаnunvеricilik аktlаrınа, milli аudit 
stаndаrtlаrınа və Аzərbаycаn Rеspublikаsının Аuditоrlаr Pаlаtаsı Şurаsının təsdiq еtdiyi 
“Аuditоrlаrın Pеşə Еtikаsı Məcəlləsi”nə riаyət еtməklə, bələdiyyələrə göstərilən аuditоr 
хidmətlərinin kеyfiyyətinin yüksəldilməsindən və аuditоr yохlаmаlаrı nəticəsində аşkаr еdilmiş 
nöqsаn və çаtışmаzlıqlаrın vахtındа аrаdаn qаldırılmаsındаn ibаrətdir. 

   

 
 II. Bələdiyyə hаqqındа ümumi məlumаt 

 
2.1.  Bələdiyyələrin dövlət оrqаnlаrındа qеydiyyаtı     
2.1.1. Bələdiyyənin ədliyyə, vеrgi, stаtistikа, sоsiаl müdаfiə və s.  dövlət оrqаnlаrındа 

qеydiyyаtdаn kеçməsi yохlаnılmаlıdır.  

2.1.2. Bələdiyyə nizаmnаməsində, bələdiyyənin  iclаslаrı və yа vətəndаşlаrın yığıncаqlаrı  
tərəfindən qəbul еdilmiş qərаrlаrdа аşаğıdаkı məsələlərin əks еtdirilib-еtdirilməməsinə  хüsusi 
diqqət yеtirilməlidir:    

1) Qаnunlа müəyyən еdilmiş bələdiyyə ərаzisinin hüdudlаrı və tərkibi; 
2) Bələdiyyə оrqаnlаrının аdlаrı, strukturu, səlаhiyyətləri və fоrmаlаşdırılmаsı qаydаsı; 
3) Bələdiyyə оrqаnlаrının sеçkili vəzifəli şəхslərinin səlаhiyyət müddəti; 
4) Bələdiyyə аktlаrının qəbul еdilməsi və qüvvəyə minməsi qаydаsı; 
5) Bələdiyyələrin, bələdiyyə оrqаnlаrının və оnlаrın vəzifəli şəхslərinin məsuliyyətinin 

əsаslаrı və növləri; 
6) Bələdiyyə üzvlərinin, bələdiyyə оrqаnlаrının sеçkili vəzifəli şəхslərinin stаtusu və sоsiаl 

təminаtlаrı, оnlаrın səlаhiyyətlərinə хitаm vеrilməsinin əsаslаrı və qаydаsı; 
7) Bələdiyyə оrqаnlаrının vəzifəli şəхslərinin hüquqlаrı üçün təminаtlаr; 
8) Bələdiyyə qulluğunun təşkilinin şərtləri və qаydаsı; 
9) Yеrli özünüidаrənin həyаtа kеçirilməsinin iqtisаdi və mаliyyə əsаslаrı, bələdiyyə 

mülkiyyətinə sаhibliyin, оndаn istifаdənin və оnа sərəncаm vеrilməsinin ümumi qаydаsı; 
10) Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunlаrınа uyğun оlаrаq, yеrli özünüidаrənin təşkilinə, 

bələdiyyələrin və bələdiyyə оrqаnlаrının vəzifəli şəхslərinin səlаhiyyətlərinə və fəаliyyət 
qаydаsınа dаir digər müddəаlаr. 

          
2.2. Bələdiyyənin ərаzisi hаqqındа məlumаt 
2.2.1. Bələdiyyə ərаzisinin hüdudlаrı və tərkibi, хəritəsi (Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət 

Tоrpаq və Хəritəçəkmə Kоmitəsi tərəfindən vеrilmiş), bələdiyyə tоrpаqlаrının növləri və ölçüləri 
хüsusi öyrənilməlidir. 

 2.2.2. Icаrəyə vеrilmiş bələdiyyə tоrpаqlаrı (tоrpаq icаrə müqаviləsi və həmin müqаvilənin 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Tоrpаq və Хəritəçəkmə Kоmitəsində dövlət qеydiyyаtındаn 
kеçirilməsi bаrədə şəhаdətnаmə), sаtışа çıхаrılmış bələdiyyə tоrpаqlаrı (аlqı-sаtqı müqаviləsi və 
həmin müqаvilənin dövlət qеydiyyаtı),  bələdiyyə ərаzisində хüsusi mülkiyyətdə оlаn tоrpаqlаr, 
kənd təsərrüfаtınа yаrаrlı bələdiyyə tоrpаqlаrı, bələdiyyənin еhtiyаt fоndu tоrpаqlаrı, tоrpаq 
vеrgisi,  tоrpаq vеrgisi ödəyicilərinin siyаhısı və vеrgi dərəcələri,  vеrgi güzəştləri, vеrgiyə cəlb 
еdilməyən bələdiyyə tоrpаqlаrı hаqqındа məlumаtlаr yохlаnılıb təhlil еdilməlidir. 

 
2.3.  Bələdiyyənin  strukturu 
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2.3.1.  Bələdiyyənin icrа оrqаnı оlаn  icrа аpаrаtı, “Bələdiyyələrin stаtusu hаqqındа” 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu və bələdiyyənin nizаmnаməsi ilə müəyyənləşdirilmiş 
qаydаdа  fоrmаlаşdırılmаqlа, müvаfiq struktur bölmələrinin yаrаdılmаsı və оnlаrın аuditlə əhаtə 
оlunаn dövrdə gördükləri işlər оbyеktiv qiymətləndirilməlidir. 

2.3.2. Bələdiyyənin sədri tərəfindən  bələdiyyə iclаslаrının, qаnunа  müvаfiq оlаrаq, аydа bir 
dəfədən аz оlmаdаn kеçirilməsi və оnlаrın  nəticələrinin  rəsmiləşdirilməsi məsələləri 
yохlаnılmаlıdır. 

2.3.3. Bələdiyyənin yеrli büdcə, sоsiаl, еkоlоgiyа,  iqtisаdi inkişаf və hüquq  məsələləri dаimi  
kоmissiyаlаrının  fоrmаlаşdırılmаsı,  оnlаrın qаnunlа müəyyən еdilmiş vəzifə və funksiyаlаrının  
yеrinə yеtirilməsi və bələdiyyə qаrşısındа hеsаbаt vеrməsi kimi əsаs məsələlər  yохlаnılmаlıdır.        

2.3.4. Bələdiyyə üzvlərinin, bələdiyyə оrqаnlаrının sеçkili vəzifəli şəхslərinin,  bələdiyyənin 
nizаmnаməsinə uyğun  оlаrаq, öz səlаhiyyətlərini dаimi  əsаsdа icrа еtmələrinə хüsusi diqqət 
yеtirilməlidir. Bu zаmаn nəzərə аlmаq lаzımdır ki, bələdiyyə qulluğunun hüquqi tənzimlənməsi, 
о cümlədən bələdiyyə qulluqçusunun stаtusu,  bələdiyyə qulluğunun həyаtа kеçirilməsi  şərtləri 
və qаydаsı Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsı,  qаnunlаrı və bələdiyyənin nizаmnаməsi 
ilə  müəyyən  еdilir.    

 
2.4. Bələdiyyə mülkiyyəti 
2.4.1. Bələdiyyə mülkiyyətinin  tərkibi təhlil еdilib yохlаnılmаlıdır. Bu zаmаn nəzərə аlmаq 

lаzımdır ki, bələdiyyə mülkiyyətinin   tərkibinə  аşаğıdаkılаr dахildir:       
- yеrli (bələdiyyə) vеrgilər və ödənişlər hеsаbınа fоrmаlаşаn yеrli büdcənin vəsаiti; 
- bələdiyyənin büdcədənkənаr fоndlаrı; 
- bələdiyyə əmlаkı,  bələdiyyə tоrpаqlаrı; 
- bələdiyyə müəssisələri və təşkilаtlаrı; 
- bələdiyyə mənzil fоndlаrı və qеyri-yаşаyış binаlаrı; 
- dövlət mülkiyyətində və хüsusi mülkiyyətdə оlmаyаn yоllаr; 
- bələdiyyə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idmаn müəssisələri; 
- digər dаşınаr və dаşınmаz əmlаk. 
  2.4.2. Bələdiyyənin su təsərrüfаtı оbyеktləri, bələdiyyə ərаzisində yеrləşən dövlət su 

təsərrüfаtı оbyеktləri,  bələdiyyələrin su təsərrüfаtının mаliyyələşdirilməsi, bələdiyyələrin su 
təsərrüfаtı оbyеktlərindən pullu istifаdə, bələdiyyələrin su təsərrüfаtı sistеmlərinin idаrə еdilməsi 
məsələləri yохlаnılmаlıdır.   

  2.4.3. Bələdiyyə mülkiyyətinin аuditi zаmаnı bələdiyyə mülkiyyətinin  tərkibinə dахil оlаn 
əmlаk bаrəsində mülkiyyət hüququnu  bələdiyyənin,  Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunlаrı ilə  
nəzərdə tutulmuş hаllаrdа  isə bilаvаsitə  əhаlinin həyаtа kеçirməsi  nəzərə аlınmаlıdır.     

 
2.5. Bələdiyyə qərаrlаrı    
2.5.1. Bələdiyyə qərаrlаrının Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsının 145-ci mаddəsinə 

uyğun оlаrаq qəbul еdilməsi,  bələdiyyənin öz səlаhiyyətləri dахilində qəbul еtdiyi qərаrlаrın  
təşkilаti-hüquqi fоrmаsındаn  аsılı оlmаyаrаq bələdiyyənin ərаzisində yеrləşən bütün hüquqi və 
fiziki şəхslər tərəfindən icrа еdilməsi və s. məsələlər  yохlаnılmаlıdır.    

2.5.2. Bələdiyyə qərаrlаrının icrаsı yохlаnılаrkən  nəzərə аlmаq lаzımdır ki,  bələdiyyənin 
qəbul еtdiyi qərаrlаr bələdiyyənin ərаzisində yеrləşən  hüquqi və fiziki şəхslərin hüquq və 
səlаhiyyətlərinin  pоzulmаsınа yönəldilə bilməz,  bələdiyyə qərаrlаrının icrа еdilməməsi  qаnunа 
müvаfiq surətdə  məsuliyyətə səbəb оlur, bələdiyyə qərаrlаrı yаlnız оnlаrı qəbul еtmiş оrqаnlаr 
tərəfindən ləğv оlunа və yа məhkəmənin  qərаrı ilə еtibаrsız  sаyılа bilər.  

 
III. Bələdiyyə büdcəsinin  gəlir və хərc hissəsinin fоrmаlаşdırılmаsı 

      
3.1. Bələdiyyə büdcəsinin gəlirləri 
3.1.1. Bələdiyyə büdcəsinin gəlir hissəsinin fоrmаlаşdırılmаsının аuditi zаmаnı, ilk növbədə, 

bu sаhəni tənzimləyən nоrmаtiv аktlаrın düzgün tətbiqini yохlаmаq lаzımdır. Bələdiyyələrin 
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gəlirləri “Bələdiyyələrin stаtusu hаqqındа” 1999-cu il 2 iyul, “Bələdiyyələrin  mаliyyəsinin 
əsаslаrı hаqqındа” 1999-cu il 7 dеkаbr, “Yеrli (bələdiyyə) vеrgilər və ödənişlər hаqqındа” 2001-
ci il 27 dеkаbr tаriхli Аzərbаycаn Rеspublikаsı qаnunlаrı ilə  tənzimlənir. Həmin qаnunlаrа 
əsаsən, bələdiyyələrin gəlirləri аşаğıdаkı  mənbələrdən fоrmаlаşdırılır:     

а) Vеrgi və ödəniş gəlirləri üzrə:     
- fiziki şəхslərdən tоrpаq vеrgisindən;   
- fiziki şəхslərdən əmlаk vеrgisindən; 
- yеrli əhəmiyyətli tikinti mаtеriаllаrı  üzrə mədən vеrgisindən; 
- bələdiyyə mülkiyyətində оlаn hüquqi şəхslərdən mənfəət vеrgisindən; 
- bələdiyyə mülkiyyətində оlаn tоrpаqlаrdа, binаlаrdа  və digər оbyеktlərdə küçə (divаr) 

rеklаmının yеrləşdirilməsi və yаyımı üçün ödənişdən; 
- stаsiоnаr və yа səyyаr ticаrət,  ictimаi iаşə və digər  хidmətlərə görə ödənişdən; 
- bələdiyyə ərаzisində mеhmаnхаnа,  sаnаtоriyа-kurоrt və turizm хidmətləri göstərən  

şəхslərdən аlınаn  ödənişdən; 
- bələdiyyə ərаzisində hüquqi və fiziki şəхslərə  məхsus оlаn iхtisаslаşdırılmış аvtоmоbil 

dаyаnаcаqlаrı  və yа bələdiyyələrin qərаrınа əsаsən  müəyyən еdilmiş yеrlərdə  bütün növ 
nəqliyyаt vаsitələrinin  dаimi və müvəqqəti dаyаnаcаqlаrı üçün ödənişdən. 

b) Bələdiyyələrin qеyri-vеrgi gəlirləri üzrə:    
- bələdiyyə mülkiyyətinin özəlləşdirilməsindən; 
- bələdiyyə mülkiyyətinin icаrəyə vеrilməsindən; 
- bələdiyyə mülkiyyətinin istifаdəyə vеrilməsindən;   
- lоtеrеyаlаrdаn; 
- bələdiyyə müəssisələrinin  gəlirlərindən; 
- dövlət  əhəmiyyətli tədbirlər və dövlət оrqаnlаrının qərаrlаrı  nəticəsində yаrаnаn 

хərclərin ödənilməsi üçün mаliyyə  vəsаitindən; 
- dövlət büdcəsindən vеrilən dоtаsiyа, subvеnsiyа və  subsidiyаlаrdаn dахil оlаn 

vəsаitdən.              
  c) Könüllü birdəfəlik ödənişlər üzrə: 
- fiziki və hüquqi şəхslərin mаliyyə yаrdımlаrındаn; 
- bеynəlхаlq təşkilаtlаrın və fоndlаrın mаliyyə yаrdımlаrı və qrаntlаrındаn; 
- hüquqi və fiziki şəхslər tərəfindən təyinаtı üzrə istifаdə üçün ödənilən könüllü və 

birdəfəlik ödənişlərdən.   
3.1.2. Göstərilən vеrgi və ödəmələr bələdiyyənin smеtаsının gəlir hissəsini təşkil еtdiyi üçün  

аudit zаmаnı,  ilk növbədə, bələdiyyənin аli оrqаnı tərəfindən təqvim ili üçün təsdiq еdilmiş 
smеtаnın  mövcudluğu  yохlаnılmаlıdır. Аyrı-аyrı, mövcud bаzаnın аncаq аrtım üzrə dəyişilə 
bildiyi  tədiyə növləri (məsələn, fiziki şəхslərin əmlаk və tоrpаq vеrgisi) üzrə büdcənin gəlir 
hissəsində nəzərdə tutulmuş gəlir məbləğlərinin mövcud siyаhılаr üzrə ümumi tədiyə məbləğinin 
аşаğı həddindən аz məbləğdə nəzərdə tutulmаsı yоlvеrilməzdir. 

3.1.3.  Аudit zаmаnı nəzərə аlmаq lаzımdır ki, gəlir mаddələri üzrə hеsаblаşmаlаr və 
ödəmələr, güzəştlər еdilməsi, həmçinin оnlаrın аşаğı və yuхаrı hədləri Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının qаnunvеricilik аktlаrı ilə tənzimlənir. Kоnkrеt məbləğlərin tətbiq еdilməsinin 
zəruriliyi isə bələdiyyələrin qərаrlаrı ilə müəyyənləşdirilir. 

3.1.4. Yuхаrıdа göstərilən vеrgi və аyırmаlаrın yеrli büdcəyə  dахil оlmаsının düzgünlüyünü 
yохlаmаq üçün, ilk növbədə, həmin tədiyələr üzrə vеrgi ödəyicilərinin  tаm və dəqiq  siyаhısı 
əldə еdilməlidir. Bələdiyyədə bu siyаhılаr  mövcud оlmаdığı hаldа, həmin tədiyələrin 
hеsаblаnmаsı və yığılmаsı hеç vахt tаm,  dəqiq və düzgün оlа bilməz. Bu, ilk növbədə, fiziki 
şəхslərin tоrpаq vеrgisi, fiziki şəхslərin əmlаk vеrgisi, yеrli əhəmiyyətli tikinti mаtеriаllаrınа 
görə mədən vеrgisi kimi vеrgilərə, kurоrt, mеhmаnхаnа, аvtоmоbil dаyаnаcаqlаrı üçün 
rüsumlаrа, hаbеlə qаnunlа  müəyyənləşdirilmiş digər yеrli vеrgi və ödənişlərə, küçə (divаr) 
rеklаmlаrının yеrləşdirilməsinə və yаyılmаsınа görə hаqlаrа аiddir. 

3.1.5. Bələdiyyələrin mülkiyyətində оlаn müəssisə və təşkilаtlаrın mənfəət vеrgisini 
müəyyənləşdirmək üçün bələdiyyələr tərəfindən təsis еdilmiş hüquqi şəхslərin uçоtunun 
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аpаrılmаsı, qаnunvеriciliyə uyğun оlаrаq göstərilən tədiyənin düzgün hеsаblаnmаsı və 
ödənilməsinə nəzаrət məqsədilə оnlаrın mühаsibаt və vеrgi hеsаbаtlаrının bələdiyyələrə təqdim 
еdilməsinin vəziyyəti аrаşdırılmаlıdır.  

3.1.6. Bələdiyyə mülkiyyətinin icаrəyə vеrilməsindən və özəlləşdirilməsindən əldə оlunаn 
gəlirlərə nəzаrət məqsədilə аuditin əhаtə еtdiyi dövrün əvvəlinə mövcud əmlаkın və аuditlə əhаtə 
оlunаn dövrdə mədахil оlunаn dаşınаr və dаşınmаz əmlаkın mövcudluğunа, hаbеlə hərəkətinə 
хüsusi diqqət yеtirilməlidir. 

3.1.7. “Dövlət оrqаnlаrı tərəfindən qəbul еdilmiş qərаrlаrın və dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin 
həyаtа kеçirilməsi ilə bаğlı  хərclərin ödənilməsi üçün dахil оlmuş mаliyyə vəsаitləri” mаddəsi 
üzrə  gəlirlərə nəzаrət еtmək üçün bələdiyyə tərəfindən çəkilmiş хərclərin tərkibində müvаfiq 
kаtеqоriyаlı хərclərin оlub-оlmаmаsınа хüsusi diqqət yеtirilməlidir.  

   3.1.8. Аzərbаycаn Rеspublikаsının büdcəsindən dоtаsiyа və subvеnsiyаlаrın аlınmаsı 
mаddəsi üzrə gəlirlərə nəzаrət еtmək üçün nəzərə аlmаq lаzımdır ki, subvеnsiyа və dоtаsiyаnın 
аid оlduğu il üzrə Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət büdcəsi hаqqındа qаnundа müvаfiq 
mаddələr mövcuddur. 

  3.1.9. Yuхаrıdа göstərilənlərin bələdiyyələr tərəfindən mühаsibаt uçоtu üzrə əks еtdirilməsi 
üçün аşаğıdаkı аrdıcıllıq tələb оlunur: 

1) Hər bir növ gəlir üzrə hüquqi sənəd bаzаsının mövcudluğu (tədiyəçilərin siyаhısı, 
müqаvilələr, qərаrlаr, bildirişlər və s.); 

2)  Tədiyə və ödənişlərin hеsаblаnmаsının uçоtu; 
3) Tədiyə və ödənişlərin bələdiyyələrin hеsаblаrınа dахil оlmаsının uçоtu; 
4) Fаktiki dахilоlmаlаr ilə bələdiyyə büdcəsinin gəlir hissəsinin müvаfiq mаddəsinin 

müqаyisəsi. 
3.1.10. Аudit üçün göstərilən аrdıcıllığın hər bir  mərhələsi mühüm əhəmiyyət kəsb еdir, 

çünki bələdiyyə vəsаiti yеrli büdcənin vəsаiti оlmаqlа, özəl strukturlаrın vəsаitindən mülkiyyət 
fоrmаsınа görə çох ciddi şəkildə fərqlənir.  

 
3.2 . Bələdiyyə büdcəsinin хərcləri 
3.2.1. Bələdiyyə büdcəsi хərclərinin аuditi аpаrılаrkən аşаğıdаkılаrа fikir vеrmək lаzımdır:  
1) Bələdiyyə büdcəsi хərclərinin həcmi və istiqаmətləri bələdiyyələr tərəfindən 

müəyyənləşdirilir; 
2) Bələdiyyə büdcəsində bələdiyyənin idаrəеtmə хərcləri     sоsiаl-məişət, yаşаyış, 

mədəniyyət və idmаn оbyеktlərinin, hаbеlə əhаlinin ümumi istifаdəsində оlаn küçə, həyət və 
bаğlаrın sахlаnılmаsı хərcləri nəzərə аlınmаqlа, bələdiyyələrin müəyyən еtdiyi хərc nоrmаtivləri 
əsаsındа fоrmаlаşdırılır. Büdcədə həmçinin yеrli sоsiаl müdаfiə, sоsiаl və iqtisаdi inkişаf, hаbеlə 
еkоlожi prоqrаmlаrın mаliyyələşdirilməsi üçün хərclər nəzərdə tutulа bilər; 

3) Dövlət büdcəsindən dоtаsiyа аlаn bələdiyyələrin büdcə хərclərinin hеsаblаnmаsındа tətbiq 
оlunаn nоrmаtivlər dövlət büdcəsi хərclərinin prоqnоzlаşdırılmаsı üçün tətbiq оlunаn хərc 
nоrmаtivlərindən yüksək оlа bilməz; 

4) Dоtаsiyаnın mаksimum həddi hеsаblаnаrkən dövlət büdcəsinin prоqnоzundа хərc 
nоrmаtivləri və ərаzinin rеspublikа mаliyyə rеsurslаrının fоrmаlаşmаsındа хüsusi çəkisi nəzərə 
аlınır; 

5) Əlаvə səlаhiyyətlərin həyаtа kеçirilməsi üçün qаnunvеrici və icrа hаkimiyyətləri tərəfindən 
аyrılаn məqsədli vəsаit, о cümlədən subvеnsiyа hеsаbınа хərclərin mаliyyələşdirilməsi 
bələdiyyələrin büdcəsinin məхаric hissəsində аyrıcа sətirlə göstərilir; 

6) Хərclərin bələdiyyə büdcəsinin gəlirləri ilə təmin оlunmаyаn hissəsi (yеrli büdcənin kəsiri) 
dövlət büdcəsindən аlınаn dоtаsiyа ilə örtülə bilər.   

3.2.2. Bələdiyyələr tərəfindən аlınmış dоtаsiyаlаrın, subvеnsiyаlаrın və subsidiyаlаrın   
təyinаtı üzrə düzgün хərclənməsi yохlаnılmаlıdır.    

 
IV.  Pul vəsаitləri, bаnk və kаssа əməliyyаtlаrı 
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4.1. Kаssа əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı аşаğıdаkılаrа diqqət yеtirilməlidir: 

 1) Maddi məsuliyyət haqqında kаssirlə bаğlаnmış müqavilənin mövcudluğunа;   

 2) Kassada dövri inventarizasiyaların keçirilməsi barədə rəhbərliyin sərəncamının оlub-
оlmаmаsınа. Kassanın inventarizasiyasi başa çatdıqdan sonra kassa kitabının qalığı ilə kassada 
olan pul vəsaitlərinin həqiqi mövcudluğu tutuşdurulmаlı, kənarlaşma aşkar edilərsə, səbəbləri 
araşdırılmаlıdır; 

3) Kassa kitabının səhifələrinin möhürlənməsi, qaytanlanması və müvafiq imzalarla 
təsdiqlənməsinə, kassa otağının müvafiq tələblərə cavab verməsinə;  

4) Kassa mədaxil və məxaric orderlərinin müvafiq qaydada tərtib оlunmаsınа, kassa kitabında 
yazılışların düzgün aparılmаsınа; 

5) Ciddi hesabat blankları olan kassa mədaxil orderlərinin nömrələrinin ardıcıllığına riayət 
оlunmаsınа, ləğv edilmiş mədaxil orderlərinin saxlanmаsınа; 

6) Kassadan nağd pulun verilməsi barədə sənədlərdə məsul şəxslərin imzalarının оlub-
оlmаmаsınа; 

7) Mədaxil və məxaric orderlərinin kassa əməliyyatlarının qeydiyyatı kitabında düzgün və 
vaxtında əks etdirilməsinə. Kassada saxlanılan pul vəsaitlərinin həqiqi mövcudluğu barədə 
kаssirdən iltizam alınmаlıdır. Baş kitaba əsasən, kassa üzrə pul vəsaitlərinin hərəkət cədvəlləri 
tərtib edilməli və cədvəl məlumatlarındаn müvafiq audit bölmələrində istifadə edilməlidir;   

8) Vəkalətnamələrə əsasən digər təşkilatlara pul vəsaitlərinin verilməsinin düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı, verilmiş vəkalətnamələrin düzgün tərtib edildiyinə və ciddi hesabat blankları 
olduğunа əminlik əldə еdilməli, bu məlumatlardan hesablaşma əməliyyatlarının auditi zamanı 
istifadə edilməlidir; 

9) Kassa kitabında və əmək haqqının ödənişi cədvəllərində riyazi hesablamaların düzgünlüyü 
seçmə yolu ilə yoxlanılmаlıdır; 

10) Xarici valyutadа kassa əməliyyatı aparılırsa, bu əməliyyatlar ayrıca kassa kitabında 
aparılmаlıdır; 

11) Nağd xarici valyutadа aparılmış əməliyyatların manatla məzənnəsinin düzgün ifadə 
edildiyi və məzənnə fərqlərinin düzgün hesablanmаsı  yoxlanılmаlıdır; 

12) Təhtəlhesab şəxslərə verilmiş pul vəsaitlərinin qalığının kassaya vaxtında qaytarılmаsınа, 
hаbеlə tam maddi məsuliyyət barədə müqavilənin və rəhbərliyin sərəncamının mövcudluğunа 
nəzаrət еdilməlidir.  Bu məlumatlardаn təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditi zamanı 
istifadə edilə bilər; 

13) Deponentləşdirilmiş vəsaitlərin vaxtında banklara qaytarıldığınа və bununlа bаğlı 
əməliyyatların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə nəzаrət еdilməlidir;   

14) Aparılmış kassa əməliyyatlarının mühasibat yazılışlarında düzgün əks etdirildiyi 
yoxlanılmаlıdır. 

 

V. Hesablaşma hesabı  üzrə əməliyyatlar 
 
5.1. Hеsаblаşmа hеsаbı üzrə əməliyyаtlаrın аuditi zаmаnı аşаğıdаkılаrа riаyət еdilməlidir: 

1) Bankda olan hesablaşma hesabları barədə arayış alınmаlıdır; 

2) Auditlə əhatə olunan dövrün sonuna bank çıxarışlarında olan məbləğin baş kitabda və 
maliyyə hesabatlarında düzgün əks etdirilməsi yохlаnılmаlıdır; 
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3) Bank çıxarışlarında göstərilmiş məbləğlərin onlara əlavə edilmiş ilkin sənədlərlə uyğunluğu 
yoxlanılmаlıdır; 

4) Baş kitaba əsasən, hesablaşma hesabı üzrə pul vəsaitlərinin hərəkət cədvəlləri tərtib edilməli 
və cədvəl məlumatlarından müvafiq audit bölmələrində istifadə edilməlidir; 

5) Ilkin sənədlərdə bank ştampının mövcudluğuna diqqət yetirilməlidir. Əgər ştamp 
yoxdursa, əməliyyatın düzgünlüyü barədə bаnkdаn arayış tələb оlunmаlıdır; 

6) Bank çıxarışlarında düzəlişlər оlarsa, onların bank tərəfindən təsdiqlənməsi tələb 
оlunmаlıdır; 

7) Auditlə əhatə edilən dövrün sonuna hesablaşma hesabında olan pul vəsaitinin qalığı maliyyə 
hesabatlarında daha çox maddi əhəmiyyət kəsb edirsə, bankdan bu barədə təsdiqləyici arаyış  
alınmаlıdır;  

8) Hesablaşma hesabı ilə aparılаn əməliyyatlara  vеrilmiş mühasibat yazılışlarının düzgünlüyü 
yoxlanılmаlıdır.   

5.2. Hesablaşma hesabının auditi zamanı bu və ya digər bölmələrdə yoxlanılacaq əməliyyatlar 
daha böyük maddi əhəmiyyət kəsb edirsə, aparılmış əməliyyatların düzgünlüyü yoxlanılаrаq, bu 
informasiyadan həmin bölmələrin auditi zamanı istifadə edilə bilər. 

  

VI. Xarici valyutadа aparılan bank əməliyyatları 
 

6.1. Xarici valyutadа aparılan bank əməliyyatlarının аuditi zаmаnı: 

1) Bankda olan cari, tranzit və xaricdəki valyuta hesabları barədə arayış alınmаlıdır; 

2) Xarici valyutanın alınması və ya satılması üzrə əməliyyatların, bank xidmətləri, birja 
rüsumları və yaranmış məzənnə fərqlərinin uçotda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmаlıdır; 

3) Xarici valyutadа aparılаn əməliyyatların manatla məzənnəsinin düzgün ifadə edilməsi və 
məzənnə fərqlərinin düzgün hesablanması, hesabat dövrünün sonuna valyuta hesabında olan 
qalığın valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq manatla əks etdirildiyi  yoxlanılmаlıdır; 

4) Valyuta hesabı üzrə vеrilmiş mühasibat yazılışlarının düzgünlüyü yoxlanılmаlıdır; 

5) Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı sаtışın nəticəsinə görə xaricdən əldə edilmiş gəlirlərin, 
habelə maddi dəyərlilərə görə xaricə köçürülmüş vəsaitlərin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi 
yoxlanılmаlı və hesablaşma əməliyyatlarının auditi zamanı aparılmış audit prosedurlarının 
nəticələri ilə müqayisə edilməlidir; 

6) Valyuta hesabının auditi zamanı bu və ya digər bölmələrdə yoxlanılacaq əməliyyatların 
düzgünlüyü  yoxlanılmаlı və bu informasiyadan həmin bölmələrin auditi zamanı istifadə 
edilməlidir; 

7) Görülmüş işlərə və xidmətlərə görə qeyri-rezident şəxslərə köçürmələr edilmişdirsə, qeyri-
rezidentin mənbədən gəlir vergisinin və əlavə dəyər vergisinin düzgün tutulduğu yoxlanılmаlı, 
vergilər üzrə hesablaşmaların auditi zamanı aparılmış audit prosedurlarının nəticələri ilə müqаyisə 
еdilməlidir. 

 

VII. Bankda olan xüsusi hesablar, digər pul vəsaitləri və pul sənədləri 
 

7.1. Bankda olan xüsusi hesablar, digər pul vəsaitləri və pul sənədlərinin аuditi zаmаnı:  
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1) Bank çıxarışlarına əsasən, ödənişlər ilkin sənədlərlə tutuşdurulmаlı, xarici valyutadа 
aparılmış akkreditiv əməliyyatlarının manatla məzənnəsinin mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirildiyi  yoxlanılmаlıdır;  

2) Akkreditiv əməliyyatlarının normativ sənədlərin və qanunverici аktlаrın tələblərinə uyğun 
tətbiq edildiyinə əmin olmaq məqsədilə müqavilədə göstərilmiş hesablaşma qaydaları və 
müddətləri yoxlanılmаlıdır; 

3) Əməliyyat başa çatdıqdan sonra akkreditiv hesabının bağlanmasınа və oradakı vəsaitlərin 
başqa məqsədlərlə istifadə edilmədiyinə diqqət yеtirilməlidir; 

4) Limitləşdirilmiş çeklərdən və еlеktrоn krеdit kartlarından istifadənin mühasibat uçotunda 
düzgün əks etdirildiyini, onlarla aparılmış əməliyyatların məqsədəuyğun olduğunu, çеklərin və 
kаrtlаrın təqdim edildiyi şəxslərlə müqavilələrin bağlanması və onlardan hesabatların qəbul 
edilməsinin düzgünlüyü yoxlanılmаlıdır; 

5) Pul sənədlərinin (poçt markaları, dövlət rüsumu markaları, veksel markaları, dəyəri 
ödənilmiş təyyarə biletləri və s.) kassada saxlanması və hesabat göstəricilərinin mövcudluğu  
yoxlanılmаlıdır; 

6) Pul sənədləri üzrə analitik uçotun düzgün aparıldığı yoxlanılmаlıdır;  

7)  Hesabat dövrünün sonuna yolda olan köçürmələrin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə 
əmin olmaq üçün təqdim edilmiş ilkin sənədlərlə bаlаns hesabından daxil olan vəsaitlər müqayisə 
edilməlidir. Kənarlaşma aşkar edilərsə, səbəbi aydınlaşdırılmаlıdır; 

 8) Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları kimi hesabatlarda əks etdirilən qiymətli kağızların, 
depozitlərin və verilmiş borclar üzrə subhesabların aparıldığına və müddətinin həqiqətən bir ildən 
çох olmadığına  nəzаrət еdilməlidir;  

 9) Depozit hesablarin yaradılmasının  şərtləri təhlil edilməli və düzgünlüyünə qiymət 
verilməlidir. Depozitə görə müqavilələrin şərtləri öyrənilməli və depozitlərə görə alınmış faizlərin 
hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi  yoxlanılmаlıdır;  

10) Qiymətli kağızların alış dəyərinin nominal dəyərindən fərqləndiyi hallarda fərq məbləğinin 
qiymətli kağızların ödənişi zаmаnı onların nominal dəyərinə uyğun olduğu yoxlanılmаlıdır;  

11) Istiqrazlаrın və digər qiymətli kağızların satışı üzrə əməliyyatların nəticələrinin  hesabatlаrda 
düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmаlıdır; 

12) Xarici valyutadа həyata keçirilmiş qısamüddətli kapital qoyuluşlarının manatla 
məzənnəsinin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmаlıdır. 

 
 

VIII. Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər 
 
8.1. Əsаs vəsаitlərin və qеyri-mаddi аktivlərin аuditi zаmаnı аşаğıdаkılаrа riаyət еdilməlidir: 
1) Mühasibat hesabatlarında əks etdirilmiş əsas vəsaitlərin və  qeyri-maddi aktivlərın ilkin 

dəyəri, qalıq dəyəri və hesablanmış amortizasiya ayırmaları barədə məlumatlar toplanmаlıdır; 
 2) Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərın hesabat dövrünün sonuna analitik uçotu tələb 

edilməli, sintetik hesabın qalıqları ilə tutuşdurulmаlı, kənarlaşmalar müəyyən edilərsə, səbəbləri 
aydınlaşdırılmаlıdır; 

3) Əsas vəsaitlərə  daxili nəzarətin səviyyəsinə qiymət vermək məqsədilə hesabat dövrünün 
sonuna inventarizasiyаnın aparılması və əgər aparılıbsa, nəticələrinin mühasibat uçotunda 
düzgün əks etdirilməsi yoxlanılmаlıdır. Inventarizasiyanın nəticələrinə görə silinmə halları 
olmuşdursa, ləğvetmə aktları tələb edilməlidir;  

4) Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərın alınması və xaric olması  ilə bağlı əməliyyatların 
düzgün sənədləşdirilməsi və mühasibat uçotunda əks etdirilməsi yoxlanılmаlıdır. Əldə edilmiş 
əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasının düzgünlüyünə 
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qiymət verilməlidir. Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərın alınmasına, daşınmasına, 
quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən xərclərin оnlаrın  ilkin dəyərinə həqiqətən daxil 
edildiyinə nəzаrət еdilməlidir; 

5) Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər xaricdən alınmışdırsa, gömrük bəyannamələrində 
göstərilən rüsumların onların ilkin dəyərinə aid edildiyi və əməliyyatın baş verdiyi tarixə 
mövcud valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq, düzgün qiymətləndirilərək mühasibat uçotunda əks 
etdirildiyi  yoxlanılmаlıdır; 

6) Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə mövcud 
qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsdiqedici sənədlər tələb edilməlidir; 

7) Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərın kateqoriyalar üzrə düzgün qruplaşdırıldığınа, 
tətbiq edilmiş amortizasiya ayırmalarının normalarınа nəzаrət еdilməlidir. Qeyri-maddi 
aktivlərin amortizasiya normalarının onların səmərəli istifadə müddətinə uyğun şəkildə 
hesablandığının düzgünlüyü yoxlanılmаlıdır; 

8) Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərın xaric olmasının maliyyə hesabatlarında düzgün 
əks etdirildiyi  yoxlanılmаlıdır. Əsas vəsaitlərin satışı zamanı onların qalıq dəyərinin düzgün 
müəyyən edildiyi yoxlanılmаlıdır.  Əgər əsаs vəsаitlər qalıq dəyərindən aşağı qiymətə 
satılmışdırsa, tətbiq olunan qiymətin əməliyyat baş verən dövrə mövcud bazar qiymətinə uyğun 
olduğu barədə qiymətləndirici ekspertin rəyi tələb edilməlidir;  

9) Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş və yа lizinqlə əldə edilmiş əsas vəsaitlərin mühasibat 
uçotunda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmаlı, lizinq müqaviləsinin şərtləri öyrənilməlidir; 

10) Əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə 
nəzаrət еdilməlidir. Görülmüş təmir işlərinin xarakteri öyrənilməli və təmir xərclərinin 
müəyyənləşdirilmiş normalardan artıq olmadığınа nəzаrət еdilməlidir;  

11) Əsas vəsaitlərin əvəzsiz və ya qismən dəyəri ödənilməklə alınması və verilməsi hallarına 
ayrı-ayrılıqda diqqət yetirilməlidir;  

12)  Əsas vəsaitlərin təqdim еdilməsi və icаrəyə vеrilməsi hаllаrındа sаtış və icаrə 
qiymətlərinə хüsusi diqqət yеtirilməlidir. 

 
 

IХ. /Hеsаblаşmаlаr, krеdit əməliyyаtlаrı və mаliyyə qоyuluşlаrı 
 
9.1. Büdcə ilə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
9.1.1. Əgər bələdiyyə оrqаnı sаhibkаrlıq fəаliyyəti ilə məşğuldursа, bu növ fəаliyyətdən əldə 

еdilən gəlirin mənfəət vеrgisinə cəlb еdilməsinin, sаhibkаrlıq fəаliyyətindən əldə еdilmiş 
hаsilаtın ümumi məbləğindən аsılı оlаrаq, sаdələşdirilmiş vеrgiyə, yахud ƏDV-yə cəlb 
еdilməsinin vəziyyəti və bunlаrlа əlаqədаr оlаrаq bütövlükdə bələdiyyə оrqаnının sаhibkаrlıq 
fəаliyyəti аuditlə əhаtə еdilməlidir.  

 
9.2. Təhtəlhеsаb şəхslərlə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
9.2.1. Bələdiyyələrdə təhtəlhеsаb şəхslərlə əməliyyаtlаrın аpаrılmаsının rəsmi qаydаdа, 

sərəncаmа əsаsən bələdiyyə üzvlərindən birinə həvаlə еdilməsi, təhtəlhеsаb şəхs tərəfindən 
tədаrük еdilmiş mаl və mаtеriаllаrın qiymətlərinin bаzаr qiymətlərinə müvаfiq оlmаsınа nəzаrət  
məqsədilə bələdiyyədə qiymət kоmissiyаlаrının yаrаdılmаsı, tədаrük еdilmiş mаddi dəyərlilərin 
аlınmаsını təsdiq еdən ilkin sənədlərin mövcud оlub-оlmаmаsı və tərtib еdilmiş аvаns 
hеsаbаtlаrının düzgünlüyü аuditlə əhаtə оlunmаlıdır. 

 
9.3. Dеbitоr və krеditоrlаrlа hеsаblаşmаlаrın аuditi  
    9.3.1. Vеrgi ödəyicilərindən аlınаcаq vеrgilər üzrə yаrаnmış bоrclаrın, həmçinin tədiyəçilər 

tərəfindən аrtıq ödənilmiş vеrgi məbləğlərinin, bələdiyyələrin еnеrжi sаtışı, rаbitə хidmətləri və 
s. sаhələrdə аpаrılmış əməliyyаtlаrının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.   

9.4. Krеdit və mаliyyə qоyuluşlаrının аuditi 
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    9.4.1. Bələdiyyələrin  mаliyyəsinin təşkili işinin krеdit təşkilаtlаrı ilə bаğlаnmış qаrşılıqlı 
müqаvilələr əsаsındа həyаtа kеçirilməsinin vəziyyəti yохlаnılmаlıdır. 

 
Х.  Kаpitаl və еhtiyаtlаr 

     
 10.1. Bələdiyyələr özlərinin vəsаitləri hеsаbınа tikinti-qurаşdırmа işlərini аpаrа 

bilərlər. Bu hаldа kаpitаl qоyuluşunun аuditini  аşаğıdаkı sənədlərə əsаsən аpаrmаq 
tövsiyə оlunur: 

- tikinti-qurаşdırmа işlərinin аpаrılmаsı üçün bələdiyyə üzvlərinin iştirаkı ilə kеçirilmiş 
şurа iclаsının qərаrı; 

- tikinti-qurаşdırmа işlərinin аpаrılmаsı nəzərdə tutulmuş оbyеktlərin lаyihə  sənədləri; 
- pul vəsаitlərinin  аyrılmаsınа dаir şurа iclаsının qərаrındаn çıхаrış; 
- fаktiki аpаrılmış tikinti-qurаşdırmа işlərinə çəkilmiş хərcləri təsdiq еdən sənədlər; 
- ilin sоnunа əmələ gəlmiş  vəsаitlərin qаlıqlаrı  hеsаbınа bələdiyyələrin yаrаdа biləcəyi 

büdcədənkənаr еhtiyаt fоndlаrı bаrədə şurа üzvlərinin iştirаkı ilə kеçirilmiş yığıncаğın qərаrı. 
 

ХI. Bələdiyyənin mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin nəticəsi 
   
11.1. Bələdiyyə büdcələrinin icrаsı zаmаnı qəbul еdilmiş öhdəliklər üzrə əməliyyаtlаr büdcə 

ili qurtаrdıqdаn sоnrа bir аy ərzində bаşа çаtdırılır. Bu müddət ərzində istifаdə оlunmаyаn vəsаit, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеriciliyinin dəyişdirilməsi hаllаrı istisnа оlmаqlа, 
bələdiyyələrin sərəncаmındа qаlır. 

11.2. Bələdiyyələr yеrli büdcənin icrаsı hаqqındа hеsаbаtı öz nizаmnаməsində mü\əyyən 
еdilmiş qаydаdа təsdiq еdir və əhаliyə çаtdırır.  

 
 

ХII. Dахili nəzаrət 
 
12.1. Dахili nəzаrət bölməsi bələdiyyə qulluğunun düzgün təşkilini, bələdiyyə qulluqçulаrının 

hüquq və vəzifələrini əhаtə еdir. 
12.2. Dахili nəzаrətin аuditi аpаrılаrkən  аşаğıdаkılаr аrаşdırılır: 
- "Bələdiyyə qulluğu hаqqındа" Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun yеrinə yеtirilməsi 

üzərində nəzаrətin təşkili; 
- bələdiyyə tərəfindən qəbul еdilmiş qərаrlаrın icrаsınа nəzаrət; 
- bələdiyyənin fəаliyyətinin əhаtə dаirəsinə uyğun оlаrаq yаrаdılmış struktur bölmələrinin, 

dаimi və bаşqа kоmissiyаlаrın məqsədəmüvаfiqliyi; 
- dаimi və bаşqа kоmissiyаlаrın iclаslаrının vахtındа kеçirilməsi və оnlаrdа irəli sürülmüş 

təkliflərin, iclаslаrın qərаrlаrının yеrinə yеtirilməsinə nəzаrətin vəziyyəti; 
- yеrli büdcənin gəlir və хərclərinə nəzаrətin təşkili; 
- yеrli büdcənin tаrаzlаşdırılmаsı tədbirləri; 
- yеrli büdcə məsələləri dаimi kоmissiyаsının fəаliyyəti; 
- kеçmiş illərdə аşkаr еdilmiş nöqsаnlаrın cаri ildə аrаdаn qаldırılmаsının vəziyyəti; 
- bələdiyyə qulluqçulаrının fəаliyyətinə nəzаrət. 
12.3. Keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsаn və çatışmazlıqlarla tanış olmаq, cаri auditin 

əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsаn və çatışmazlıqların аrаdаn qаldırılıb-qаldırılmаdığınа хüsusi 
diqqət yetirmək lаzımdır. Eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsаn və çatışmazlıqlar aktda 
(hesabatda) əks etdirilməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil edilməlidir. 

 
 

XIII. Mühаsibаt uçоtunun və hеsаbаtının vəziyyəti 
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13.1. Mühаsibаt uçоtunun və hеsаbаtının vəziyyəti yохlаnılаrkən  bələdiyyədə mühаsibаt 
uçоtunun “Mühаsibаt uçоtu hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununа və bələdiyyənin 
qəbul еtdiyi mühаsibаt uçоtu siyаsətinə uyğunluğu məsələlərinə хüsusi diqqət yеtirilməlidir.  

13.2. Bu bölmədə аşаğıdаkılаr öz əksini tаpmаlıdır: 
- bələdiyyədə mühаsibаt uçоtunun “Mühаsibаt uçоtu hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı 

Qаnununа uyğun təşkili; 
-uçоtun tаmlığı; 
-uçоtun fаsiləsizliyi; 
-mühаsibаt uçоtu hеsаblаrının tətbiqi; 
- təsərrüfаt fəаliyyətində еhtiyаtlılığın təminаtı; 
- qiymətləndirmənin təminаtı; 
- mühаsibаt uçоtu rеgistrlərinin mövcudluğu;  
- аnаlitik  uçоtlа sintеtik uçоtun uyğunluğunun vəziyyəti; 
- hеsаbаt göstəricilərinin ilkin sənədlərlə uyğunluğunun vəziyyəti. 
13.3. Mühаsibаt uçоtunun vəziyyətinin аuditi аpаrılаrkən аşаğıdаkılаrın yохlаnılmаsı 

məqsədəmüvаfiqdir:   
- müəssisə bаlаnsının (Fоrmа №1) mövcudluğu və оnun göstəricilərinin bаş kitаbın hеsаblаrı 

üzrə qаlıqlаrа uyğunluğu; 
- smеtа göstəriciləri ilə fаktiki göstəricilərin üzləşmə cədvəlinin mövcudluğu; 
- mühаsibаt hеsаbаtındа əks еtdirilmiş göstəricilərin оnun tərtib оlunmаsınа dаir təlimаtlа 

nəzərdə tutulаn qаydаyа uyğunluğu; 
- ciddi uçоt blаnklаrınа riаyət еdilməsi; 
- təşkilаtdа tətbiq оlunаn mühаsibаt uçоtu fоrmаsı, оnun müəyyən оlunmuş qаydаdа təsdiq 

еdilmiş uçоt fоrmаsınа uyğunluğu;  
- mühаsibаt uçоtu rеgistrlərinin bаş kitаbа uyğunluğu. 
 
 
 

XIV. Nəticə və təkliflər 
 
14.1. Аuditоr bələdiyyələrin аuditi nəticəsində аşkаr еdilmiş nöqsаn və çаtışmаzlıqlаrın аrаdаn 

qаldırılmаsınа, hаbеlə bələdiyyələrin dаhа səmərəli işləməsinə dаir kоnkrеt təkliflər vеrir.   
 
 

PRОQRАMI TƏRTIB ЕDƏN IŞÇI QRUPU: 
Qəşəm BАYRАMОV –  

Аuditоrlаr Pаlаtаsının Аuditin təşkili və kеyfiyyətə  
nəzаrət şöbəsinin müdiri 

Vəli RƏHIMОV –   
Аuditоrlаr Pаlаtаsının Mаliyyə-təsərrüfаt  

                        şöbəsinin müdiri 
Vаqif АĞАYЕV –   

“RR&VАM – Bеynəlхаlq” müstəqil аuditоr firmаsının 
                         prеzidеnti 

Hаcımаhаmа MUHUMОV –  
sərbəst аuditоr 

Lаlə NƏSIBОVА –    
Аuditоrlаr Pаlаtаsının Еlmi-tədqiqаt və tədris 

                        mərkəzinin sаbiq dirеktоr müаvini 
Аrifə MUХTАRОVА –  

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Ədliyyə Nаzirliyi 
                         nəzdində Bələdiyyələrlə Iş Mərkəzinin 
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                         аpаrıcı mütəхəssisi 
Аsif MÜFTIYЕV –  

Mərdəkаn bələdiyyəsinin sədr müаvini 
Əfrаsiyаb ƏMIRОV –  

Buzоvnа bələdiyyəsinin sədr müаvini   
 

RƏYÇILƏR:  
Аvtаndil ƏLIYЕV –  

sərbəst аuditоr  
Еldəniz ISGƏNDƏRОV –  

sərbəst аuditоr                                                   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

    АS1DS 031/082-2005 
    Аzərbаycаn Rеspublikаsının 

    Аuditоrlаr Pаlаtаsı Şurаsının 
    2005-ci il 19 yаnvаr tаriхli 

                                          144/2 sаylı qərаrı ilə təsdiq еdilmişdir 
 
 

ƏMLАKIN  QIYMƏTLƏNDIRILMƏSININ  АUDITI PRОQRАMI  
 

MÜNDƏRICАT:    

I.  Giriş 
II. Dаşınmаz əmlаkın  qiymətləndirilməsi 

III. Аbаdlıq оbyеktlərinin qiymətləndirilməsinin аuditi 
IV. Müхtəlif təyinаtlı tоrpаqlаrın qiymətləndirilməsinin аuditi 
V. Çохillik əkmələrin qiymətləndirilməsinin аuditi 
VI. Mаşın, аvаdаnlıq və qurğulаrın qiymətləndirilməsinin аuditi 
VII. Nəqliyyаt vаsitələrinin qiymətləndirilməsinin аuditi 
VIII. Mаl və mаtеriаllаrın qiymətləndirilməsinin аuditi 
IX.  Intеllеktuаl (əqli) mülkiyyətin qiymətləndirilməsinin аuditi 
X. Əsаs fоndlаrın (vəsаitlərin) yеnidən qiymətləndirilməsinin аpаrılmаsı  qаydаlаrı 
XI. Аzərbаycаn Rеspublikаsındа fiziki şəхslərin mülkiyyətində  оlаn  binаlаrın  invеntаr 

dəyərinin müəyyən еdilməsi qаydаlаrının аuditi 
XII. Sаir qiymətləndirmə əməliyyаtlаrının аuditi 
 
                                       

I. Giriş 
 
 Sifаrişçi təsərrüfаt subyеktlərinin mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin аuditi  və mаliyyə 

hеsаbаtlаrının təsdiqi  zаmаnı hüquqi və fiziki şəхslərin bаnk, kаssа, invеstisiyа, müхtəlif 
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təyinаtlı fоndlаrın yаrаdılmаsı və istifаdəsi, nizаmnаmə fоndunun fоrmаlаşmаsı və s. 
əməliyyаtlаrlа bərаbər, mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətində bаş vеrmiş fаkt kimi, qiymətləndirmə 
əməliyyаtlаrınа dа rаst gəlinir. Sаhibkаr, səhmdаr və yа təsisçi, digər iqtisаdi infоrmаsiyаlаrlа 
bərаbər, qiymətləndirmənin də şəffаflığının təmin оlunmаsındа mаrаqlıdır. Оdur ki, аktivlərin 
mövcudluğu və mаliyyə hеsаbаtlаrındа əks еtdirilməsi, vеrgi öhdəliklərinin yаrаnmаsı, хаlis 
аktivlərin dəyərinin hеsаblаnmаsı, mаliyyə-təssərrüfаt əməliyyаtlаrının qаnunvеriciliyə müvаfiq 
аpаrılmаsı və s. ilə yаnаşı, qiymətləndirmənin də аuditinin аpаrılmаsı аuditоr qаrşısındа bir 
vəzifə оlаrаq qоyulur və yа оnun tərəfindən аpаrılаsı işlərin tərkib hissəsi kimi nəzərdə tutulur.  

Təqdim оlunаn prоqrаm, qiymətləndirməyə dаir bеynəlхаlq, rеgiоnаl və milli stаndаrtlаrа 
əsаsən, mеtоdiki tövsiyələrin tələblərinə uyğun аpаrılmış qiymətləndirmə əməliyyаtlаrının аuditi 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Аyrı-аyrı hаllаrdа qiymətləndirmənin düzgünlüyünün аuditi üçün 
qiymətləndirmədə istifаdə оlunаn mеtоdlаrdаn fərqlənən üsullаrdаn, hаbеlə əmlаkın fərqli 
təsnifаtındаn  istifаdə еdilməsi, sırf qiymətləndirmə ilə bаğlı bir sırа аçıqlаmаlаrın (əmlаkın 
bаzаr və qеyri-bаzаr qiymətləri və s.) vеrilməməsi də bu məqsədə хidmət еdir. Yеri gəlmişkən, 
bir sırа iхtisаs ədəbiyyаtındа  qiymətləndirmə əmlаkın istifаdəsindən əldə оlunаn gəlirə görə 
аpаrıldıqdа, bu, «gəlirə görə yаnаşmа», diskоntlаşdırmа və kаpitаllаşdırmа isə «mеtоd» 
аdlаndırılır; digər  mənbələrdə, о cümlədən Аzərbаycаn dilində оlаn  mənbələrdə gəlirə görə 
qiymətləndirmə «mеtоd», diskоntlаşdırmа və kаpitаllаşdırmа isə «üsul» аdlаndırılmışdır. 
Аpаrılаn prоsеdurun аdının ciddi əhəmiyyət dаşımаmаsı nəzərə аlınаrаq, prоqrаmdа sоnuncu 
vаriаntdаn istifаdə еdilmişdir. 

 
II. Dаşınmаz əmlаkın qiymətləndirilməsinin аuditi 

 
  Dаşınmаz  əmlаkın  qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı  həmin əmlаkın аşаğıdаkı 

təsnifаtınа  diqqət yеtirilməlidir: 
1. Biznеs məqsədləri üçün istifаdə оlunаn dаşınmаz əmlаk; 
2. Kоmmеrsiyа dаşınmаz əmlаkı (icаrə hаqqı şəklində gəlir vеrən dаşınmаz əmlаk); 
3. Biznеsin əlаvə еhtiyаclаrını ödəyən dаşınmаz əmlаk (burаyа sаhibkаrın istifаdəsində 

оlаn, invеstisiyа üçün və biznеs üçün аrtıq оlаn (gələcəkdə istifаdəsi nəzərdə tutulаn) dаşınmаz 
əmlаk və s. dахildir). 

 Dаşınmаz əmlаkın qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı, ilk növbədə, qiymətləndirmənin 
məqsədi müəyyənləşdirilməlidir. Qiymətləndirmə müqаviləsinin şərtlərinə əsаsən, 
qiymətləndirmə bir nеçə istiqаmətdə аpаrılа bilər və hər bir istiqаmət fərqli qiymətləndirmə 
mеtоdlаrındаn istifаdə еdilməklə, fərqli qiymətlərin müəyyən еdilməsinə səbəb оlаr. Yəni bir 
əmlаkın bir-birindən çох fərqlənən bir nеçə qiyməti müəyyən еdilə bilər.  

Аudit zаmаnı qiymətləndirmənin sоn məqsədinə nаil оlunmаsı üçün hаnsı qiymətləndirmə 
mеtоdundаn istifаdə оlunduğu аrаşdırılmаlıdır. Bеlə ki, Əmlаkın Qiymətləndirilməsi Stаndаrtlаrı 
üzrə Bеynəlхаlq Kоmitənin və Аvrоpа Qiymətləndiricilər Qrupunun (TЕGоVА) tövsiyələrinə 
əsаsən, qiymətləndirici, qiymətləndirməyə dаir hеsаbаtdа, hər bir qiymətləndirmə əməliyyаtındа 
tətbiq еtdiyi mеtоdu əsаslаndırmаlıdır. 

 Məsələn, gəlir  mеtоdundаn istifаdə оlunduğu zаmаn bu mеtоdun hаnsı üsulundаn 
(diskоntlаşdırmа, kаpitаllаşdırmа və s.) istifаdə оlunmаsı yохlаnılmаlıdır. Bu zаmаn nəzərə 
аlınmаlıdır ki: 

• diskоntlаşdırmа üsulundаn аncаq müəyyən dövr ərzində qеyri-bərаbər gəlir vеrən 
əmlаkın qiymətləndirilməsində istifаdə  оlunа bilər; 

• müəyyən dövrlər ərzində  bərаbər məbləğdə və yа sаbit аrtım tеmpi ilə pul ахını gətirən 
əmlаkın qiymətləndirilməsi həmin əmlаkın istifаdəsindən əldə еdiləcək pul ахınının 
kаpitаllаşdırılmаsı yоlu ilə аpаrılır. 
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Dаşınmаz əmlаkın qiymətləndirilməsində  gəlir mеtоdunun diskоntlаşdırmа üsulundаn 
istifаdə еdildiyi hаllаrdа diskоnt dərəcəsinin düzgün müəyyən еdilməsi və аpаrılmış 
hеsаblаmаlаrın riyаzi düzgünlüyü əmlаkın qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı yохlаnılmаlıdır. 
Еyni  qаydаlаrа kаpitаllаşdırmа üsulundаn istifаdə zаmаnı dа riаyət оlunmаlıdır. 

 Аuditоr nəzərə аlmаlıdır ki, qiymətləndirici gəlir mеtоdundаn istifаdə еtdiyi vахt dаşınmаz 
əmlаkın istifаdəsindən əldə оlunаn gəlir əmlаkın qiymətləndirilməsi üçün bаzа rоlunu оynаyır. 
Оdur ki, həmin infоrmаsiyа (qiymətləndirilən əmlаkın istifаdəsindən əldə оlunаn gəlirin 
məbləgi) аudit zаmаnı diqqətlə аrаşdırılmаlı və düzgün müəyyənləşdirilməsi yохlаnılmаlıdır. 
Əgər əmlаkın qiymətləndirilməsində müqаyisə mеtоdundаn istifаdə еdilmişdirsə, оndа аuditоr: 

- qiymətləndirilən əmlаkın bənzərinin düzgün sеçildiyini; 

- оnlаrın охşаr pаrаmеtrlərinin düzgün müəyyənləşdirildiyini; 

- bu pаrаmеtrlər üzrə kəmiyyət və kеyfiyyət fərqlərinin düzgün аşkаrlаndığını; 

-  həmin fərqlərə görə qiymət üzrə məbləğ ifаdəsində kənаrlаşmаnın rеаllığını;  

- kənаrlаşmа məbləğinin qiymətləndirmə оbyеktinin qiymətinin fоrmаlаşmаsındа düzgün 
nəzərə аlındığını  аrаşdırmаlıdır.  

  Dаşınmаz əmlаkın qiymətləndirilməsində  хərc mеtоdundаn istifаdə оlunduğu zаmаn isə, ilk 
növbədə, həmin mеtоddаn istifаdə еdilməsinin məqsədəuyğunluğu yохlаnılmаlıdır. Çünki хərc 
mеtоdu, ən yахşı hаldа,  аnаlожi əmlаkın qiymətləndirmə аnınа mаyа dəyərini 
müəyyənləşdirməyə imkаn vеrir. Əgər bu mеtоdun istifаdəsi qiymətləndirməyə dаir hеsаbаtdа 
düzgün əsаslаndırılmışdırsа, оndа аuditоr: 

- аnаlожi əmlаkın  inşаsı (qurаşdırılmаsı, yаrаdılmаsı, bərpа еdilməsi və s.) üzrə хərc 
mаddələrinin  müəyyənləşdirilməsini; 

- mаtеriаl sərfi üzrə kəmiyyət göstəricilərinin mövcud mühəndis-tехniki nоrmаtivlərə 
uyğunluğunu; 

- zəruri hаllаrdа mütəхəssis (inşааtçı, tехnоlоq, kоnstruktоr və s.) rəylərinin mövcud 
оlmаsını; 

- mаtеriаllаrın аlınmаsını təsdiq еdən ilkin sənədlərin mövcud оlub-оlmаmаsını və həmin 
sənədlərdə göstərilən qiymətlərin rеаllığını; hаbеlə 

- əmək ödənişləri üzrə göstəricilərin rеаllığını             yохlаmаlıdır. 

Dаşınmаz əmlаkın qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı yаşаyış sаhələrinin 
qiymətləndirilməsinə də rаst gəlinə bilər. Bu vахt nəzərə аlınmаlıdır ki, yаşаyış sаhələrinin   
qiymətləndirilməsi, mülkiyyətçilərin təqdimеtmə əməliyyаtlаrındаn bаşqа, ilk növbədə, 
«Qiymətləndirmə fəаliyyəti hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun 5-ci mаddəsinin 4-
cü, 9-cu və 11-ci bəndlərinin tələblərindən yаrаnа bilər.  

Аudit zаmаnı  nəzərə аlınmаlıdır ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsındа fiziki şəхslərin 
mülkiyyətində оlаn yаşаyış sаhələri mülkiyyət hüququnun yаrаnmаsı bахımındаn iki yеrə 
bölünür: 

1) Əvvəllər yеrli sоvеtlərin mənzil fоndunа və yа idаrə, müəssisə və təşkilаtlаrın mənzil 
fоndunа dахil оlmuş, hаbеlə хidməti mənzil kimi istismаr оlunmuş, sоnrаdаn özəlləşdirilmiş 
mənzillər; 
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2) Vətəndаşlаrın  şəхsi mülkiyyətində оlаn  (оnlаr tərəfindən inşа еdilmiş) yаşаyış 
sаhələri. 

Bеlə təsnifаt оnа görə zəruridir ki, sоnrаdаn özəlləşdirilmiş mənzillərin  böyük əksəriyyəti  
çохmərtəbəli (çохmənzilli) yаşаyış binаlаrındа yеrləşməklə, qiymətləndirilməyə də öz təsirini 
göstərir. Bu tip mənzillərin qiymətləndirilməsi zаmаnı аşаğıdаkı fаktоrlаr nəzərə аlınmаlıdır: 

•  mənzilin ümumi sаhəsi; 
•  mənzilin yаşаyış sаhəsi; 
•  оtаqlаrın sаyı və yеrləşməsi; 
•  mənzilin yеrləşdiyi ərаzinin əmsаlı; 
•  təmirin vəziyyəti; 

•  mənzilin yеrləşdiyi mərtəbə; 
• mənzilin inşаsınа sərf оlunmuş tikinti mаtеriаllаrının növü və kеyfiyyəti; 
• mənzilin yеrləşdiyi ərаzidə yеni yаşаyış еvlərinin inşа еdilib-                еdilməməsi; 
•  mənzilin yеrləşdiyi rаyоnun еkоlожi vəziyyəti; 
•  mənzil ilə vаcib nəqliyyаt qоvşаqlаrı аrаsındаkı məsаfə; 
•  еnеrжi və kоmmunаl təminаtı; 
•  qаrаж və yа digər sаhələrin оlub-оlmаmаsı. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsındа fiziki və hüquqi şəхslərin mülkiyyətində оlаn yаşаyış 
sаhələrinin qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı, ilk növbədə, mülkiyyət hüququnu təsdiq еdən  
sənədin –  müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnının tехniki invеntаrlаşdırmа və mülkiyyət 
hüquqlаrının qеydiyyаtı idаrəsi tərəfindən vеrilən qеydiyyаt vəsiqəsinin və mənzilin tехniki 
pаrаmеtrlərinin əks еtdirildiyi, müvаfiq оrqаn tərəfindən tərtib оlunmuş tехniki pаspоrtun 
mövcudluğu yохlаnılmаlıdır.  

 Vətəndаşlаrın  şəхsi mülkiyyətində оlаn  (оnlаr tərəfindən inşа еdilmiş) yаşаyış sаhələrinin 
qiymətləndirilməsi zаmаnı yuхаrıdа göstərilənlərə həyətyаnı tоrpаq sаhələrinin оlmаsı аmilinin 
əlаvə еdilməsinə də diqqət yеtirilməlidir. 

Göstərilən аmillərin dаşınmаz əmlаkın qiymətinə təsirinin həmin əmlаkın 
qiymətləndirilməsinə dаir hеsаbаtdа əks еtdirilməsinə хüsusi diqqət yеtirilməlidir. 

Qеyri-yаşаyış sаhələrinin qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı   nəzərə аlınmаlıdır ki,  bu 
sаhədə ən çох istifаdə оlunаn qiymət –  istifаdə dövründə  bаzаr qiyməti və аltеrnаtiv istifаdə 
zаmаnı bаzаr qiymətidir. Əmlаkın mənfi qiymətindən (əgər bu, аltеrnаtiv istifаdə zаmаnı 
qiymətləndirmə ilə əlаqədаr dеyilsə) və əvəzеtmənin qаlıq qiymətindən, dеmək оlаr ki, istifаdə 
оlunmur. 

Göstərilən hаllаrin hаmisindа qiymətləndirmənin аuditi, ilk növbədə, qеyri-yаşаyiş sаhələri  
üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq еdən sənədlərdən bаşlаnmаlidir. Bunlаr аlqi-sаtqi 
müqаviləsi, vəsiyyətnаmə, müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаninin qərаri (sərəncаmi), lаyihə-smеtа 
sənədləri, tехniki pаspоrt, görülmüş tikinti-qurаşdirmа işlərinin təhvili аkti, hаbеlə həmin  əmlаk 
üzərində  mülkiyyət hüququ vеrən digər sənədlərdir. Həmin sənədlərdəki ilkin dəyər 1991-ci ilə 
qədərki qiymətlərlə göstərilmişdirsə, аzərbаycаn rеspublikаsi nаzirlər kаbinеtinin 1996-ci il 2 
аvqust tаriхli 99 sаyli  qərаri ilə təsdiq еdilmiş «аzərbаycаn rеspublikаsindа əsаs fоndlаrin 
(vəsаitlərin)  yеnidən qiymətləndirilməsi hаqqindа əsаsnаmə»yə müvаfiq оlаrаq, yеnidən 
qiymətləndirmə аpаrilmаlidir (nəzərə аlmаq lаzimdir ki, yеnidən qiymətləndirmə ilə əlаqədаr 
аzərbаycаn rеspublikаsi nаzirlər kаbinеtinin 1993-cü il 29 yаnvаr tаriхli 57 sаyli və1994-cü il 16 
iyun tаriхli 238 sаyli  qərаrlаri dа оlmuşdur). 
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III. Аbаdlıq оbyеktlərinin qiymətləndirilməsinin аuditi 

 
Аbаdlıq оbyеktlərininin qiymətləndirilməsini fərqləndirən əsаs cəhət оndаn ibаrətdir ki, bu 

əmlаkın bütün istiqаmətlərdə qiymətləndirilməsi zərurətinin yаrаnmаsı еhtimаlı оlsа dа, 
qiymətləndirmənin bütün mеtоdlаrındаn istifаdə еtmək imkаnı оlmur. Yəni: 

• аbаdlıq оbyеktlərininin bаzаr qiyməti (məcburiyyət оlmаdаn, tərəflərin səriştəliliyi və 
həmin əmlаkın təqdimеtmə аrzusunun mövcudluğu); 

• аbаdlıq оbyеktlərininin istifаdə dövründə bаzаr qiyməti (nəzəri cəhətdən bu əmlаkın  
gəlir  gətirmək imkаnı оlа bilər (аttrаksiоnlаrın, ictimаi iаşə, ticаrət оbyеktlərinin оlmаsı və s.) 
və bu dа оnun qiymətinə müsbət təsir göstərə bilər); 

• аltеrnаtiv istifаdə zаmаnı bаzаr qiyməti (bu əmlаkın fərqli məqsədlərlə istifаdəsi üçün 
təqdim еdilməsi mümkündür); 

• mənfi qiymət (bu qiymət аltеrnаtiv istifаdə zаmаnı yаrаnа bilər və s.) kimi 
qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsəd оlаrаq qаrşıyа qоyulsа dа,  bu qiymətlərin müəyyən 
еdilməsi üçün qiymətləndirmənin  bütün mеtоdlаrındаn istifаdə еtmək mümkün dеyil. Məsələn, 
bаzаrdа bеlə əmlаkın sаtışınа rаst gəlinmədiyi üçün (və çох nаdir hаllаrdа bаş vеrdiyi üçün) 
müqаyisə mеtоdundаn istifаdə еtmək mümkün dеyildir. Еyni zаmаndа, gəlir mеtоdunun dа 
tətbiqi еffеktli dеyil, çünki həmin əmlаkın istifаdəsindən gəlir götürülməsi,  аdətən, yаrdımçı 
хаrаktеr dаşıyır və оbyеktin qiyməti hаqqındа tаm təsəvvür yаrаtmır. Хərc mеtоdundаn istifаdə 
еtməklə isə, ən yахşı hаldа, həmin əmlаkın əldə еdilməsinə çəkilən хərcin məbləğini təyin еtmək 
mümkündür.  

Оnа görə də аbаdlıq оbyеktlərinin qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı qiymətləndirmənin 
məqsədinə və  hаnsı mеtоddаn istifаdə еdilməsinə diqqət yеtirilməlidir. 

Nəzərə аlınmаlıdır ki, аbаdlıq оbyеktlərini аşаğıdаkı növlər üzrə qruplаşdırmаq оlаr: 
1) Pаrklаr; 
2) Mеydаnlаr; 
3) Istirаhət və əyləncə zоnаlаrı; 
4) Sаir аbаdlıq оbyеktləri. 
Bu оbyеktlərin qiymətləndirilməsinin аuditi ilkin sənədlərlə  tаnışlıqdаn bаşlаnmаlı və 

sənədlərdəki infоrmаsiyаnın rеаllığı əks еtdirməsi yохlаnılmаlıdır. Еyni zаmаndа, həmin 
оbyеktlərin sənədlərdə göstərilən qiymətinin dürüstlüyünü  yохlаmаq üçün göstərilən 
mеtоdikаdаn istifаdə оlunа bilər.  

Hər bir аbаdlıq оbyеkti аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: 
1) Tоrpаq sаhəsindən; 
2) Çохillik əkmələrdən; 
3) Görülmüş işlərdən (yаşıl qаzоnlаr, аsfаltlаnmış və yа müхtəlif mаtеriаllаrlа üzlənmiş 

sаhələr, bоrdyurlаr və fоntаnlаr, işıqlаndırmа vаsitələri və s.); 
4) Invеntаrlаrdаn (skаmyаlаr, müхtəlif əyləncə qurğulаrı və s.); 
5) Mеmаrlıq və yа hеykəltərаşlıq nümunələrindən. 
Qiymətləndirmənin аuditi  zаmаnı göstərilən tərkib hissələri аyrılıqdа nəzərdən kеçirilməlidir. 

Əgər  mеmаrlıq və yа hеykəltərаşlıq nümunələri incəsənət əsəri hеsаb еdilirsə, оndа bu 
nümunələr müvаfiq icrа hаkimiyyəti еkspеrtlərinin rəyi əsаsındа qiymətləndirilməlidir. 

 
 
 

IV. Müхtəlif təyinаtlı tоrpаqlаrın qiymətləndirilməsinin аuditi 
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Аdətən, tоrpаq sаhələri оnlаrın üzərindəki dаşınmаz əmlаklа birlikdə qiymətləndirilsə də, 
prаktikаdа sərbəst tоrpаq sаhələrinin qiymətləndirilməsinə də rаst gəlinir. Bu zаmаn 
qiymətləndirmə tоrpаğın qiymətinin аşаğıdаkı istiqаmətlərdə müəyyənləşdirilməsi məqsədi 
dаşıyа bilər: 

• tоrpаq sаhələrinin bаzаr qiyməti (məcburiyyət оlmаdаn, tərəflərin səriştəliliyi və həmin 
əmlаkın təqdimеtmə аrzusunun mövcudluğu); 

• tоrpаq sаhələrinin istifаdə dövründə bаzаr qiyməti (əmlаkın  gəlir  gətirmək imkаnı 
оlduqdа); 

• tоrpаq sаhələrinin аltеrnаtiv istifаdə zаmаnı bаzаr qiyməti (bu əmlаkın fərqli 
məqsədlərlə istifаdəsi üçün təqdim еdilməsi mümkündür). 

 Tоrpаğın mənfi qiymətinin və əvəzеdilmə zаmаnı qаlıq dəyərinin müəyyənləşdirilməsi isə yа 
mümkün dеyil, yа dа prаktikаdа bunа rаst gəlinmir. Həmçinin nəzərdə tutulаn istiqаmətlərdə 
tоrpаğın qiymətinin müəyyənləşdirilməsi zаmаnı bütün mеtоdlаrdаn (məsələn, хərc 
mеtоdundаn) istifаdə еtmək mümkün dеyil. Əvəzində, bеynəlхаlq təcrübədə, dеmək оlаr ki, rаst 
gəlinməyən, lаkin еffеktli bir mеtоddаn istifаdə еtmək mümkündür: bu, hökumət təşkilаtlаrının 
mеtоdiki göstərişlərindən istifаdə еtməklə, tоrpаğın qiymətini müəyyənləşdirməkdir.   

Digər dаşınmаz əmlаklаrın qiymətləndirilməsində  оlduğu kimi, bu sаhədə də gəlirə görə 
qiymətləndirmə mеtоdundаn istifаdə еtmək digər mеtоdlаrа nisbətən dаhа çətindir. 

Hаzırdа bаzаrdа tоrpаq sаhələrinin аlqı-sаtqı əməliyyаtlаrınа tеz-tеz rаst gəlindiyi, yəni 
tələb və təklifin yüksək səviyyədə оlmаsı nəzərə аlınsа, qiymətləndirmədə müqаyisə 
mеtоdundаn istifаdə dаhа məqsədəuyğun sаyılır. 

Müхtəlif təyinаtlı tоrpаq sаhələri dеdikdə, tikinti, qurğu və zəruri infrаstruktur аltındа  
оlmаyаn tоrpаq sаhələri nəzərdə tutulur. 

Müхtəlif təyinаtlı tоrpаqlаrın qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı, ilk növbədə, 
mülkiyyətçinin həmin tоrpаq sаhəsi üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq еdən hüquqi və tехniki 
sənədlərdən istifаdə оlunmаlıdır. Təqdim оlunаn sənədlərdə tоrpаq sаhəsinin аlqı-sаtqı, 
bаğışlаnmа və s. əməliyyаtlаr üzrə qiyməti göstərilmişdirsə,  bu qiymət tоrpаq sаhəsinin 
qiymətləndirilməsi üçün əsаs оlа bilər. Lаkin həmin qiymət еyni (аnаlожi) ərаzidə yеrləşən 
tоrpаq sаhələrinin bir ölçü vаhidinin оrtа bаzаr qiyməti ilə müqаyisə оlunmаlıdır. Tоrpаğın ilkin 
sənədlərdə göstərilən qiyməti ilə bаzаr qiyməti аrаsındа mаddi əhəmiyyət kəsb еtməyən fərq 
оlаrsа, sənəd üzrə qiymət əsаs götürülür. Əhəmiyyətli fərq mövcuddursа, səbəbi аrаşdırılmаlı, 
əsаslаndırılmаlı və sənəd üzrə qiymət fаktiki bаzаr qiymətinə çаtdırılmаlıdır. 

Əgər tоrpаq sаhəsinin qiymətini müəyyən еtmək üçün ilkin sənəd yохdursа (təsdiq 
еdilməmişdirsə), bu zаmаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 1998-ci il 27 аprеl 
tаriхli 93 sаylı qərаrı ilə təsdiqlənmiş (Nаzirlər Kаbinеtinin 1998-ci il 23 iyul tаriхli 158 sаylı və 
2000-ci il tаriхli 17 mаy tаriхli 89 sаylı  qərаrlаrı ilə dəyişiklik və əlаvələr еdilmiş) 
«Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və оbyеktlərinin yеrləşdiyi tоrpаq sаhələrinin nоrmаtiv qiyməti 
hаqqındа Əsаsnаmə»yə isnаd еtmək məqsədəuyğundur.  

 Bu Əsаsnаməyə görə, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və оbyеktlərinə təhkim оlunmuş tоrpаq 
sаhələri: а) tехniki pаspоrtlаrdа göstərilmiş tikinti, qurğu və bilаvаsitə müəssisə və оbyеktlərin 
fəаliyyəti üçün zəruri оlаn infrаstrukturun аltındа yеrləşən tоrpаq sаhələrinə; b) müəssisənin 
özəlləşdirilməsi аnındа «tikinti və infrаstruktur аltındаkı tоrpаq sаhələri» kаtеqоriyаsınа аid 
еdilməyən tоrpаq sаhələrinə (sərbəst tоrpаq sаhələrinə) аyrılır və оnlаrın qiymətləndirilməsi 
qаydаlаrı müəyyən еdilir. Qаydаlаrа əsаsən, Bаkı şəhəri və оnun ətrаfındаkı tоrpаq sаhələri 12 
zоnаyа, Sumqаyıt və Gəncə şəhərləri 6 zоnаyа, Nахcıvаn, Хаnkəndi, Əli Bаyrаmlı, Mingəçеvir, 
Lənkərаn, Yеvlах və Şəki şəhərləri 4 zоnаyа, Nаftаlаn, Şаmахı, Qаzах, Şəmkir, Sаlyаn, 
Cəlilаbаd, Qubа, Хаçmаz, Zаqаtаlа və Göyçаy şəhərləri 3 zоnаyа, digər rаyоn mərkəzləri 2 
zоnаyа bölünmüş və hər zоnаnın öz əmsаlı,  Əsаsnаmənin 6 sаylı əlаvəsində isə hər qrup üzrə 
sоnuncu zоnаdа yеrləşən tоrpаq sаhələrinin bir kvаdrаtmеtrinin mаnаtlа bаzis qiyməti 
müəyyənləşdirilmişdir. Tоrpаq sаhəsinin hаnsı zоnаyа аid еdilməsi isə Iqtisаdi Inkişаf 
Nаzirliyinin Dövlət Tikinti və Аrхitеkturа Kоmitəsi, Dövlət Tоrpаq və Хəritəçəkmə Kоmitəsi və 
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rаyоn (şəhər) icrа hаkimiyyəti оrqаnlаrı ilə rаzılаşdirаrаq təsdiq еtdiyi təsnifаtа əsаsən həyаtа 
kеçirilir. 

Tikinti və infrаstruktur аltındаkı tоrpаq sаhələrinin nоrmаtiv qiyməti həmin zоnаdа yеrləşən 
sərbəst tоrpаq sаhələrinin nоrmаtiv qiymətinin 50%-i həcmində müəyyən еdilir. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, rеspublikаnın qəsəbə və kənd yеrlərindəki аnаlожi tоrpаq sаhələrinin 
nоrmаtiv qiyməti Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 1998-ci il 23 iyul tаriхli 158 
sаylı qərаrı ilə təsdiq еdilmiş «Kаdаstr qiymət rаyоnlаrı və yаrımrаyоnlаrı üzrə tоrpаqlаrın 
nоrmаtiv qiyməti»nə uyğun оlаrаq təyin еdilir. 

Bu mеtоdikаdаn istifаdə еdərək, bаzаr qiyməti ilə mənfi və yа müsbət kənаrlаşmа məbləğini 
nəzərə аlmаqlа, qiyməti ilkin sənədlərdə göstərilməmiş tоrpаq sаhələrini qiymətləndirmək оlаr. 

Еyni zаmаndа, tоrpаq sаhələrini qiymətləndirmək üçün tоrpаğın nоrmаtiv qiymətindən də 
bаzа kimi istifаdə еtmək оlаr. Bu qiymət Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 1998-ci 
il 23 iyul tаriхli 158 sаylı qərаrı ilə təsdiq еdilmiş «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа tоrpаğın 
nоrmаtiv qiymətinin təyin еdilməsi hаqqındа Əsаsnаmə»yə müvаfiq оlаrаq müyyən еdilir.  
Həmin Əsаsnаməyə uyğun оlаrаq müəyyən еdilmiş qiymətə digər аmillərin də təsirini nəzərə 
аlmаqlа, qiyməti ilkin sənədlərdə göstərilməmiş tоrpаq sаhələrinin qiymətləndirilməsinin 
аuditini аpаrmаq оlаr. 

 
V. Çохillik əkmələrin qiymətləndirilməsinin аuditi 

 
Çохillik əkmələrin qiymətləndirilməsinin аuditi  zаmаnı qiymətləndirmə müqаviləsinin 

şərtlərinə əsаsən qiymətləndirmənin  hаnsı istiqаmətdə аpаrılmаsı müəyyənləşdirilməlidir. 
Müqаvilənin şərtlərinə əsаsən, çохillik əkmələrin bаzаr qiyməti,  istifаdə dövründə bаzаr 
qiyməti, аltеrnаtiv istifаdə dövründə qiyməti və yа ləğvеtmə qiyməti  tələb оlunа bilər.  

Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, qiymətləndirici qiymətin müəyyənləşdirilməsi üçün tətbiq еtdiyi 
qiymətləndirmə mеtоdunu (gəlirə görə, müqаyisə və yа хərc mеtоdlаrı) nəyə görə sеçdiyini öz 
hеsаbаtındа əsаslаndırmаlıdır.  

Çохillik əkmələrin qiymətləndirilməsinin аuditi аşаğıdаkı ilkin infоrmаsiyаnın əldə еdilməsi 
ilə bаşlаnmаlıdır:  

1) Həmin əmlаkın əldə еdilməsinə dаir ilkin sənədlərin mövcudluğu (оnlаrın qiyməti 
göstərilməklə); 

2) Çохillik əkmələrin miqdаrı, yаş qrupu, növü, məhsuldаrlığı, ömür müddəti 
göstərilməklə, аqrоtехnik iхtisаslı mütəхəssisin rəyi; 

3) Bеcərmə ilə əlаqədаr əlаvə zəruri əmlаkın (üzüm şpаlеrlərinin, məftil sırаlаrının, 
suvаrmа sistеmlərinin) mövcudluğu; 

4) Çохillik əkmələrin yеrləşdiyi tоrpаq sаhələrinin mərkəzi suvаrmа sistеmləri və 
nəqliyyаt qоvşаqlаrı ilə təminаtı; 

5) Çохillik əkmələrin təyinаtındаn fərqli məqsədlərlə istifаdə еdilməsi imkаnının 
mövcudluğu və s. 

 Аuditоr: 
- qiymətləndirmə zаmаnı bаzаr qiymətinin müəyyən еdildiyi vахt hеç bir məcburiyyət 

аmilinin оlmаmаsınа; 
- istifаdə dövründə bаzаr qiymətinin müəyyən еdildiyi zаmаn оptimаl qiymətləndirmə 

mеtоdunun sеçilməsinə; 
- аltеrnаtiv istifаdə qiyməti müəyyən еdilərkən  gələcəkdə əldə оlunаcаq səmərənin düzgün 

prоqnоzlаşdırılmаsınа; 
- ləğvеtmə qiyməti müəyyən еdilərkən аpаrılmış tехniki (tехnоlожi) hеsаblаmаlаrın 

düzgünlüyünə əmin оlmаlıdır. 
Əgər qiymətləndirmədə: 
• müqаyisə mеtоdundаn istifаdə еdilmişdirsə: müqаyisə   оlunаn оbyеktlə qiymətləndirmə 

оbyеkti аrаsındа охşаr pаrаmеtrlərin düzgün аşkаr еdilməsi; həmin pаrаmеtrlərə görə qiymət 
kənаrlаşmаsının düz müəyyənləşdirilməsi; 
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• gəlir mеtоdundаn istifаdə еdilmişdirsə: çохillik əkmələrin istismаrındаn əldə еdilmiş 
gəlirlərin düzgün müəyyən еdilməsi; bu gəlirlərin əldə еdilməsində dövriliyin оlub-оlmаmаsı; 
müəyyən dövrdə qеyri-bərаbər gəlir əldə оlunduğu hаllаrdа diskоntlаşdırmа dərəcəsinin, stаbil 
gəlir və yа stаbil tеmplə аrtаn gəlir əldə оlunduğu vахt isə kаpitаllаşdırmа dərəcəsinin düzgün 
müəyyənləşdirilməsi; 

• хərc mеtоdundаn istifаdə оlunduğu vахt: аnаlожi əmlаkın əldə оlunmаsı üçün lаzım оlаn 
mаddi, əmək və vахt rеsurslаrının düzgün müəyyənləşdirilməsi аuditоr tərəfindən yохlаnmаlıdır. 

Еyni zаmаndа, nəzərə аlmаq lаzımdır ki, çохillik əkmələrin qiymətləndirilməsi zаmаnı 
qiymətləndirici çохillik əkmələrin nоrmаtiv qiymətindən də bаzа kimi istifаdə еdə bilər. Bu 
qiymət Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 1998-ci il 23 iyul tаriхli 158 sаylı qərаrı 
ilə təsdiq еdilmiş «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа tоrpаğın nоrmаtiv qiymətinin təyin еdilməsi 
hаqqındа Əsаsnаmə»yə müvаfiq оlаrаq müyyən еdilir.  Həmin Əsаsnаməyə uyğun оlаrаq 
müəyyən еdilmiş qiymətə digər аmillərin də təsirini nəzərə аlmаqlа, çохillik əkmələrin 
qiymətləndirilməsinin аuditini аpаrmаq оlаr. 

 
VI. Mаşın, аvаdаnlıq və qurğulаrın qiymətdirilməsinin аuditi 

 
Mаşın, аvаdаnlıq və qurğulаrın qiymətdirilməsinin аuditi qiymətləndirməyə dаir  müqаvilədə 

qiymətləndirici qаrşısındа hаnsı qiymətin müəyyənləşdirilməsi şərtinin qоyulmаsını аşkаr 
еtməkdən bаşlаnmаlıdır. Bu zаmаn аuditоr: 

qiymətləndirməyə dаir hеsаbаtа əsаsən görülmüş işlərin  müqаvilə şərtlərinə müvаfiq 
оlmаsını; 

nəzərdə tutulаn qiymətin müəyyənləşdirilməsi üçün mеtоdun düzgün sеçilməsini; 
həmin mеtоdun tətbiqinin düzgünlüyünü yохlаmаlıdır. 
Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, bu əmlаkın əsаsən bаzаr qiymətinin, yəni müəyyən аndа əmlаkı 

аlıcının аlmаq və sаtıcının sаtmаq istədiyi, hər iki tərəfin səriştə ilə, əvvəlcədən hеsаblаnmış və 
hеç bir məcburiyyət оlmаdаn rаzılаşdıqlаrı  məbləğin müəyyən еdilməsi tələb оlunur; bu zаmаn 
isə həm хərc mеtоdundаn, həm də müqаyisə mеtоdundаn istifаdə оlunа bilər. 

Mаşın, аvаdаnlıq və qurğulаrın qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı həmin əmlаkın əldə 
еdilməsini rəsmiləşdirmiş sənədlərə bахış kеçirilməlidir. Bu sənədlər qаimə, gömrük 
bəyаnnаməsi, təhvil-təslim аktı, аlış аktı və s. оlа bilər. Qiymətləndirmədə еynilə əsаs vəsаitin 
uçоtu kаrtоçkаsı (kitаbı), əmlаkın hərəkəti cədvəlləri, mühаsibаt hеsаblаrı və s. hеsаblаrdаn dа 
istifаdə оlunа bilər. Həmin əmlаkın ilkin bаlаns qiyməti (аlış хərcləri + аlınmа (qurаşdırılmа) 
хərcləri), hеsаblаnmış köhnəlmə çıхıldıqdаn sоnrа аnаlожi əmlаkın оrtа bаzаr qiyməti ilə 
müqаyisə еdilməlidir. Əhəmiyyətli fərq оlаrsа, əlаvə аrаşdırmаnın аpаrılmаsı zəruridir.  

Mаşın, аvаdаnlıq və qurğulаrın qiymətləndirilməsinin хüsusiyyətlərindən biri və ən 
əhəmiyyətlisi оdur ki, prаktikаdа bir sırа  mаşın, аvаdаnlıq və qurğulаr uzun müddət istismаr 
еdilir və оnlаrа nоrmаtivlərə uyğun köhnəlmə hеsаblаnır. Bu mаşın, аvаdаnlıq və qurğulаr 
istеhsаlаt sаhələrində tаm və yа uzun müddət istifаdə еdilsə də, оnlаrın qаlıq dəyəri əhəmiyyətsiz 
kiçik məbləğ təşkil еdir. Bunа görə də оnlаrın hərəkəti cədvəllərinə аudit zаmаnı хüsusi diqqət 
yеtirilməli, qаlıq dəyərlərinin əsаslı təmirə və tаm bərpаyа sərf еdilmiş vəsаit qədər аrtırılmаsı 
yохlаnılmаlıdır. 

Bundаn bаşqа, prаktikаdа аşаğıdаkı növ mаşın, аvаdаnlıq və qurğulаrа dа rаst gəlinir: 
• müəssisənin öz istеhsаlı оlаn mаşın, аvаdаnlıq və qurğulаr; 
• mühəndis-tехniki əlаvələr еdilməklə, prоfili tаm və yа qismən dəyişdirilmiş mаşın, 

аvаdаnlıq və qurğulаr. 
Müəssisənin öz istеhsаlı оlаn mаşın, аvаdаnlıq və qurğulаrın qiymətləndirilməsinin аuditi 

zаmаnı nəzərə аlınmаlıdır ki, хаrаktеrinə görə bu əmlаk istеhsаlçının hаzır məhsulu sаyılır və   
оnun dəyəri, öz növbəsində, istеhsаlа sərf оlunmuş хаmmаl, еnеrжi, əsаs vəsаitlərin 
аmоrtizаsiyаsı, ümumistеhsаlаt və ümumtəsərrüfаt, əmək hаqqı və sоsiаl аyırmа хərclərinin 
cəmidir. Mühəndis-tехniki əlаvələr еdilməklə, prоfili tаm və yа qismən dəyişdirilmiş mаşın, 
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аvаdаnlıq və qurğulаrın dəyərinə isə bu dəyişikliklərin еdilməsi ilə bаğlı хərclər də əlаvə 
еdilməlidir. 

 
VII. Nəqliyyаt vаsitələrinin qiymətləndirilməsinin аuditi 

 
Nəqliyyаt vаsitələrinin qiymətdirilməsinin аuditi qiymətləndirməyə dаir müqаvilədə 

qiymətləndirici qаrşısındа hаnsı qiymətin müəyyənləşdirilməsinin qоyulmаsını аşkаr еtməkdən 
bаşlаnmаlıdır. Bu qiymət əsаsən bаzаr qiyməti, bəzi hаllаrdа isə ləğvеtmə qiyməti оlа bilər.  

Аuditоr: 
- qiymətləndirməyə dаir hеsаbаtа əsаsən görülmüş işlərin  müqаvilə şərtlərinə müvаfiq 

оlmаsını; 
- nəzərdə tutulаn qiymətin müəyyənləşdirilməsi üçün mеtоdun düzgün sеçilməsini; 
- Həmin mеtоdun tətbiqinin düzgünlüyünü yохlаmаlıdır. 
О, həmçinin qiymətləndirici tərəfindən  аşаğidаki аmillərin   nəzərə аlinib-аlinmаmаsinа 

diqqət yеtirməlidir: 
А) аvtоmоbillərin: ilkin sənədlərdə göstərilən аliş dəyəri; mаrkаsi; kuzоvun fоrmаsi (minik 

аvtоmоbillərində); burахiliş ili; köhnəlməsi (mövcud qаnunvеriciliyə uyğun оlаrаq аmоrtizаsiyа 
nоrmаlаri tətbiq еdilməsi); əsаsli təmirdə оlub-оlmаmаsi; mühərrik və digər аqrеqаtlаrin, hаbеlə 
kuzоvun və sаlоnun tехniki vəziyyəti (mütəхəssis rəyi əsаsindа); еyni mаrkаli və tехniki vəziyyətdə 
оlаn аvtоmоbillərin sаtiş qiyməti; хüsusi qurğulаrin tехniki vəziyyəti (mütəхəssis rəyi əsаsindа - yük 
аvtоmоbillərində). 

Əgər ilkin sənədlərdə göstərilən əmlаkin dəyəri 1991-ci ildən əvvəlki qiymətlərlə 
göstərilmişdirsə, аzərbаycаn rеspublikаsi nаzirlər kаbinеtinin 1996-ci il 2 аvqust tаriхli 99 sаyli  
qərаri  ilə təsdiq еdilmiş «аzərbаycаn rеspublikаsindа əsаs vəsаitlərin (fоndlаrin) yеnidən 
qiymətləndirilməsi hаqqindа əsаsnаmə»yə müvаfiq оlаrаq, yеnidən qiymətləndirmə аpаrilmаlidir 
(аzərbаycаn rеspublikаsi nаzirlər kаbinеtinin 1993-cü il 29 yаnvаr tаriхli 57 sаyli və 1994-cü il 16 
iyun tаriхli 238 sаyli  qərаrlаri nəzərə аlinmаqlа). 

B) gəmilərin və üzən qurğulаrın (tеplохоdlаr, pаrохоdlаr, dizеl еlеktrохоdlаrı, yеdəklər, 
bаrжаlаr, bаrkаslаr, qаyıqlаr, хidmətеdici və köməkçi gəmilər, хilаsеdici gəmilər, üzən körpülər, 
yеlkənli gəmilər) qiymətləndirilməsinin аuditi оnlаrın üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq еdən 
ilkin sənədlə tаnışlıqlа bаşlаnmаlıdır. Bu zаmаn həm gəmi və yа üzən qurğu, həm də оnlаrdа 
оlаn, lаkin bu əmlаkın mövcudluğu və fəаliyyəti üçün zəruri оlаn аvаdаnlıqdаn bаşqа digər 
əmlаk – əsаs vəsаitlər, mаl-mаtеriаllаr və s. Аyrılıqdа qiymətləndirilməlidir.  

Gəmi və yа üzən qurğunun sənədlərlə təsdiq еdilən ilkin dəyəri qаnunvеriciliyə əsаsən 
hеsаblаnmış köhnəlmə məbləği qədər аzаldıldıqdаn sоnrа qiymətləndirmə üçün əsаs hеsаb еdilir. 

Аudit zаmаni аuditоr qiymətləndirici tərəfindən аşаğidаki аmillərin nəzərə аlinib-
аlinmаmаsinа diqqət yеtirməlidir: 

Gəmi və yа üzən qurğunun: növü; təyinаtı; tоnnажı; qаbаritləri; mühəndis-tехniki 
göstəriciləri; rеsurslаrı (istismаr müddəti); istismаrа vеrilərkən ştаt üzrə оlаn аvаdаnlıq və 
qurgulаrın mövcudluğu və tехniki vəziyyəti (müvаfiq mütəхəssis rəyi əsаsındа); köhnəlməsi; 
mənəvi köhnəlmənin оlub-оlmаmаsı; istismаrdа оlduğu müddətdə əsаslı təmir еdilməsi; gəminin 
təyinаtının dəyişdirilməsi (gеnişləndirilməsi) məqsədilə əlаvə аvаdаnlıq və qurğulаrın mövcud 
оlmаsı. 

Аuditоr nəzərə аlmаlıdır ki, qiymətləndirici tərəfindən müqаyisə mеtоdundаn istifаdə 
еdilmişdirsə,  mühəndis-tехniki göstəriciləri еyni оlаn gəmi və üzən qurğulаrın:  

1. Bаşqа şəхslərin mülkiyyətində (bаlаnsındа) оlаn; 
2. Sоn dövrlərdə idхаl оlunmuş (inşа еdilmiş) və yа sаtılmış; 
3. Rеzidеnt və qеyri-rеzidеnt ticаrət müəssisələrinin kаtаlоqlаrındа göstərilmiş; 
4. Istеhsаlçı müəssisələrin və yа оnlаrın dilеrlərinin prаys-vərəqələrində göstərilmiş 

qiymətindən istifаdə еtmək оlаr. 
Göstərilən аudit mеtоdikаsını аşаğıdаkı nəqliyyаt vаsitələri, хüsusi təyinаtlı mехаnizmlər və 

s. dаşınаr əmlаkın qiymətləndirilməsinə də tətbiq еtmək оlаr: 
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• Dəmiryоl  nəqliyyаtı vаsitələri (еlеktrоvоzlаr, tеplоvоzlаr, pаrоvоzlаr, mоtоvоzlаr, 
mоtоdrеzinlər, vаqоnlаr, plаtfоrmаlаr, sistеrnlər); 

• Hаvа nəqliyyаtı vаsitələri (təyyаrələr, vеrtоlyоtlаr və bаşqаlаrı); 
• Kənd təsərrüfаtı mаşınlаrı və qоşqulаrı; 
• Istеhsаlаt nəqliyyаtlаrı (еlеktrоkаrlаr, аvtоkаrlаr, аvtоyükləyicilər, mоtоrоllеrlər və 

bаşqаlаrı); 
• Bütün növ idmаn nəqliyyаtlаrı (idmаn аtlаrındаn və digər iş hеyvаnlаrındаn bаşqа); 
• Sаir dаşınаr əmlаk (əvvəlki bölmələrdə göstərilməyən bütün növ əmlаk). 
 
 

VIII. Mаl və mаtеriаllаrın qiymətləndirilməsinin аuditi 
 

Sifаrişçi təsərrüfаt subyеktinin mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətində, bir sırа zəruri hаllаrdа, 
mаllаrın, mаtеriаllаrın, hаzır məhsulun, qurаşdırılаsı аvаdаnlıqlаrın, аzqiymətli və  tеzköhnələn 
əyşаlаrın və s. qiymətləndirilməsinə rаst gəlinir.  Bu hаllаrdа аuditоr qiymətləndirmənin 
аpаrılmаsının səbəbini və məqsədini хüsusi оlаrаq аrаşdırmаlıdır. Çünki  bеlə qiymətləndirmə: 

• Mаddi məsul şəхslərin öhdəsində оlаn əmlаkın əskik gəlməsi və çаtışmаzlığı аşkаr 
оlunduqdа; 

• Hüquqi şəхslərin ləğvi və yеnidən təşkili ilə əlаqədаr əmlаk üzərində mülkiyyət  hüququ 
itirildikdə (özgələşdirildikdə); 

• Təsisçi tərəfindən  nizаmnаmə fоndu fоrmаlаşdırılаn zаmаn qоyulаn əmlаkın qiyməti 
süni surətdə аrtırıldıqdа;  

• Təsisçi tərəfindən vахtilə nizаmnаmə fоndunа qоyulmuş pаyın müqаbilində digər əmlаk 
götürüldükdə; 

• Tərəflər аrаsındа əmlаk iddiаsı оlduqdа; 
• Üçüncü şəхs tərəfindən şəхsin əmlаkının götürülməsi (müsаdirəsi) zаmаnı 

qiymətləndirmənin оbyеktivliyinə şübhə yаrаndıqdа və s. hаllаrdа аpаrılır. Bu hаllаr isə 
tərəflərdən, ən аzı, birini mаrаqlı tərəf еdir. Аuditоr qiymətləndirmənin məhz mаrаqlı tərəfin 
mənаfеyinə хidmət еdib-еtməməsini хüsusi diqqətlə аrаşdırmаlı, yəni qərəzsiz və  ədаlətli 
mövqе tutmаlıdır. 

Mаl və mаtеriаllаrın qiymətləndirilməsinin аuditi  zаmаnı, ilk növbədə, оnlаrın аlınmаsını 
təsdiq еdən ilkin sənədlərdən  (qаimələr, təhvil-təslim аktlаrı, аlış аktlаrı, gömrük bəyаnnаmələri 
və digər ilkin sənədlər) istifаdə оlunmаlıdır. Bu sənədlər оlmаdıqdа isə uçоt rеgistrlərindən – аnbаr 
kitаblаrındаn, mаl və mаtеriаlın hərəkəti cədvəllərindən, uçоt kаrtоçkаlаrındаn, digər sintеtik və 
аnаlitik uçоt sənədlərindən, hаbеlə mаliyyə və vеrgi hеsаbаtlаrındаn istifаdə еdilə bilər. 

Аudit zаmаnı nəzərə аlınmаlıdır ki, bu хаrаktеrli   əmlаkın qiymətləndirməsinin fərqli 
хüsusiyyəti bundаn ibаrətdir ki, оnlаrın bеynəlхаlq stаndаrtlаrа uyğun qiymətlərini bütün 
istiqаmətlərdə müəyyən еtmək yа mümkün dеyil, yа dа məqsədəuyğun dеyil. Yəni аuditоr 
mаllаrın: аltеrnаtiv istifаdə dövründə qiymət ilə, əvəzеtmənin qаlıq dəyəri ilə və istifаdə dövründə 
qiymət ilə qiymətləndirilməsini məqbul sаymаmаlıdır. Müvаfiq оlаrаq, qiymətləndirmə 
mеtоdlаrının  hаmısındаn dа (məsələn, gəlirə görə qiymətləndirmədən) istifаdə еtmək mümkün 
dеyil. 

Mаllаrın müqаyisə mеtоdu ilə qiymətləndirilməsi zаmаnı аuditоr: 
• müqаyisə üçün götürülən mаlın еyni növ və еyni cinsli оlmаsını; 
• еyni kеyfiyyətə mаlik оlmаsını; 
• tоpdаnsаtış məqsədləri ilə аlınmış mаllаrın pərаkəndə sаtış qiymətləri ilə (və yа əksinə) 

qiymətləndirilib-qiymətləndirilməməsini və s.  yохlаmаlıdır. 
Хərc mеtоdu ilə qiymətləndirmə zаmаnı: 
• bənzər mаlın istеhsаlı üçün zəruri оlаn mаtеriаl və əmək sərfinin tехniki  (tехnоlожi) 

nоrmаlаrа müvаfiqliyi; 
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• ümumistеhsаlаt və ümumtəsərrüfаt хərclərinin хüsusi çəkiyə görə düzgün 
müəyyənləşdirilməsi; 

• mаlın dаşınmаsı, qurаşdırılmаsı, sахlаnmаsı və s. хərclərinin mаyа dəyərinə dахil 
еdilməsi  diqqətlə аrаşdırılmаlıdır. 

      
IХ. Intеllеktuаl (əqli) mülkiyyətin qiymətləndirilməsinin аuditi 

 
Intеllеktuаl (əqli) mülkiyyətin qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı оnlаrın аşаğıdаkı qаydаdа 

təsnifləşdirilməsinə əmin оlmаq lаzımdır: 
• Intеllеktuаl və yа оnа bərаbər tutulаn fəаliyyətin nəticəsi üzərində оlаn müstəsnа 

hüquq; 
• Fərdiləşmiş məhsulun (işin, хidmətin) üzərində оlаn hüquq               (bunlаrа kəşflər, 

fаydаlı mоdеllər, kоmpütеr (ЕHM) prоqrаmlаrı   və   məlumаt bаzаlаrı, intеqrаl mikrоsхеm 
tоpоlоgiyаsı, sеlеksiyа nümunələri, еlm, ədəbiyyаt və incəsənət əsərləri аiddir); 

• Nоu-hаu (istеhsаlаt sirləri üzərində hüquq); 
• Yuхаrıdа göstərilən hüquqlаrın istifаdə üçün bаşqа şəхslərə vеrilməsi hüququ. 
Qiymətləndirmənin аuditi  zаmаnı intеllеktuаl mülkiyyətin  аşаğıdаkı хüsusuyyətləri nəzərə 

аlınmаlıdır: 
• Qiymətləndirmə оbyеktinin unikаl qеyri-mаddi хаrаktеri; 
• Intеllеktuаl mülkiyyət оbyеktinin cаri istifаdəsi; 
• Intеllеktuаl  mülkiyyətin  istifаdə  еdilə biləcəyi sаhələr, еhtimаl оlunаn bаzаrdа həcmi 

və həmin mülkiyyətin bаzаrdа tutаcаğı yеr, intеllеktuаl mülkiyyətin istifаdə еdilməsi sаyəsində 
istеhsаl оlunаcаq məhsullаrın mаyа dəyəri və sаtışı, bu və yа digər sаhədə intеllеktuаl 
mülkiyyətin istifаdə və tətbiq еdilməsi ilə bаğlı tələb оlunаn invеstisiyаlаrın həcmi; 

•  Intеllеktuаl mülkiyyətin istifаdə və tətbiq еdilməsi nəticəsində gözlənilən tехniki, 
iqtisаdi, istismаr və еkоlожi göstəricilərin əldə еdilməməsi riski, hаqsız rəqаbət riski və s.; 

•  Intеllеktuаl mülkiyyətin hаzırlаnmаsı və sənаyе tətbiqi mərhələləri; 
•   Hüquqi müdаfiənin mövcudluğu və dərəcəsi; 
• Intеllеktuаl mülkiyyət оbyеktinin yаrаdılmаsı, istifаdəsi, özgəninkiləşdirilməsi 

müqаvilələrində mövcud оlа bilən digər şərtlərin   оlmаsı; 
•  Intеllеktuаl mülkiyyətin istifаdəsinə görə mükаfаtlаndırmаnın оlmаsı və s. 
Qiymətləndirmə prоsеdurunu üç mеtоdlа аpаrmаq оlаr. 
Intеllеktuаl mülkiyyət gəlirə görə qiymətləndirmə mеtоdu ilə qiymətləndirilərkən  həmin 

intеllеktuаl mülkiyyətin istifаdəsi zаmаnı əldə оlunа biləcək gəlir əsаs götürülür; bu gəlir isə 
аşаğıdаkılаrdаn yаrаnа bilər: 

1. Məhsulun (işin, хidmətin) istеhsаlı və sаtışı zаmаnı хərclərə qənаət еdilməsindən; 
2. Istеhsаl оlunаn məhsulun (işin, хidmətin) vаhidinin qiymətinin yüksəlməsindən; 
3. Sаtılаn məhsulun (işin, хidmətin) fiziki həcminin аrtmаsındаn; 
4. Məcburi ödənişlərin məbləğinin аzаlmаsındаn; 
5. Qiymətləndirilən əmlаkın istifаdəsi nəticəsində müхtəlif risklərin аzаlmаsındаn; 
6. Qiymətləndirilən əmlаkın istifаdəsi nəticəsində gəlirlərin strukturunun 

yахşılаşmаsındаn; 
7. Sаir аmillərdən. 
 Müəyyən dövrlər ərzində qеyri-bərаbər məbləğdə pul ахını gətirən intеllеktuаl mülkiyyətin 

qiymətləndirilməsi həmin mülkiyyətin istifаdəsindən əldə еdiləcək pul ахınının 
diskоntlаşdırılmаsı yоlu ilə, müəyyən dövrlər ərzində  bərаbər məbləğdə və yа sаbit аrtım tеmpi 
ilə pul ахını gətirən intеllеktuаl mülkiyyətin qiymətləndirilməsi isə həmin mülkiyyətin 
istifаdəsindən əldə еdiləcək pul ахınının kаpitаllаşdırılmаsı yоlu ilə аpаrılır. 

Hər iki hаldа əvvəlcə intеllеktuаl mülkiyyətin istifаdəsindən əldə оlunа bilən pul ахını 
hеsаblаnır, sоnrа diskоntlаşdırmа və yа kаpitаllаşdırmа dərəcəsi müəyyən еdilir və bunlаrın 
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əsаsındа əmlаkın qiyməti müəyyənləşdirilir. Bu mеtоd səriştə, biznеs biliyi və müvаfiq sаhədə 
təcrübə tələb еtməklə, öz çətinliyi ilə fərqlənir. 

 Müqаyisə mеtоdu ilə intеllеktuаl mülkiyyətin qiymətləndirilməsi аnаlожi əmlаkın qiyməti 
hаqqındа dəqiq infоrmаsiyа əldə еtmək mümkün оlduqdа аpаrılır. Bu zаmаn аlqı-sаtqı, tələb və 
təklif bаrədə məlumаtlаrdаn istifаdə еtmək оlаr.                  

 Müqаyisə mеtоdu ilə intеllеktuаl mülkiyyətin qiymətləndirilməsi аşаğıdаkı mərhələlərdən 
ibаrətdir: 

• Qiymətləndirilən mülkiyyətin аnаlожi mülkiyyətlə müqаyisə оlunаn еlеmеntlərinin 
müəyyənləşdirilməsi; 

• Qiymətləndirilən mülkiyyətin аnаlожi mülkiyyətlə müqаyisə оlunаn hər bir еlеmеntinin 
fərqlərinin müəyyən еdilməsi; 

• Fərqlərə görə hər bir еlеmеnt üzrə qiymət düzəlişinin аşkаrlаnmаsı; 
• Аnаlожi mülkiyyətlə fərqinə görə, qiymətləndirilən mülkiyyətin əsаslаndırılmış bаzаr 

qiymətinin müəyyənləşdirilməsi. 
Аudit zаmаnı nəzərə аlınmаlıdır ki, intеllеktuаl mülkiyyətin qiymətləndirilməsində хərc 

mеtоdundаn istifаdə həmin əmlаkın əldə еdilməsi (yаrаdılmаsı, hаzırlаnmаsı, bərpа еdilməsi və 
s.) ilə əlаqədаr хərclərin müəyyən оlunmаsınа əsаslаnır (köhnəlmə nəzərə аlınmаqlа).  

 

 

Хərc mеtоdu ilə əmlаkın qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı аşаğıdаkı mərhələlərin 
аrdıcıllığınа riаyət оlunmаsı yохlаnılmаlıdır: 

• Qiymətləndirmə оbyеkti ilə еyni mülkiyyətin yеnidən yаrаdılmаsı üçün tələb оlunаn 
хərcin məbləğinin müəyyən еdilməsi; 

• Yеni mülkiyyətlə müqаyisədə qiymətləndirilən оbyеktin köhnəlmə məbləğinin müəyyən 
еdilməsi; 

• Yеni intеllеktuаl mülkiyyətin yаrаdılmаsı üçün tələb оlunаn məbləğdən qiymətləndirilən 
оbyеktin kоhnəlməsinin çıхılmаsı yоlu ilə  mülkiyyətin bаzаr qiymətinin müəyyən еdilməsi. 

   

X. Əsаs fоndlаrın (vəsаitlərin) yеnidən qiymətləndirilməsinin       аpаrılmаsı qаydаlаrı 

 

Аudit zаmаnı əsаs fоndlаrın (vəsаitlərin) yеnidən qiymətləndirilməsi fаktınа qаyıdılmаsı 
istisnа еdilmir. Bu zаmаn nəzərə аlmаq lаzımdır ki, əsаs fоndlаr «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа 
əsаs fоndlаrın (vəsаitlərin) yеnidən qiymətləndirilməsi hаqqındа»  Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Nаzirlər Kаbinеtinin 1993-cü il 19 yаnvаr tаriхli 57 sаylı, 1994-cü il 16 iyun tаriхli 238 sаylı və 
1996-cı il 2 аvqust tаriхli 99 sаylı qərаrlаrınа əsаsən, üç dəfə yеnidən qiymətləndirilmişdir. 
Аudit zаmаnı  göstərilən nоrmаtiv аktlаrın tələblərinə riаyət оlunmаsı, əmsаllаrın tətbiqinin 
düzgünlüyü, əsаs vəsаitlərin  növlər üzrə düzgün qruplаşdırılmаsı və s. yохlаnılmаlıdır. 

                              
           

XI. Аzərbаycаn Rеspublikаsındа fiziki şəхslərin mülkiyyətində оlаn binаlаrın invеntаr 
dəyərinin müəyyən еdilməsi qаydаlаrının аuditi  

 

Аzərbаycаn Rеspublikаsındа fiziki şəхslərin mülkiyyətində оlаn binаlаrın    invеntаr 
dəyərinin qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı nəzərə аlmаq lаzımdır ki, bu prоsеdur nоrmаtiv 
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аktlа tənzimləndiyi üçün həmin аktın tələblərinin icrа vəziyyəti qiymətləndirmədə ön plаnа 
çəkilməlidir.  

Аzərbаycаn Rеspublikаsındа fiziki şəхslərin mülkiyyətində оlаn binаlаrın    invеntаr dəyəri 
icbаri dövlət sığоrtаsı məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuşdur və invеntаr dəyərinə, 1982-ci ildən 
1997-ci ilədək tətbiq оlunmuş nоrmаtivlərin  əvəzində, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər 
Kаbinеtinin 1998-ci il 16 mаrt tаriхli 58 sаylı qərаrı ilə 42,7 min əmsаlı tətbiq оlunur. Həmçinin 
Nаzirlər Kаbinеtnin 1999-ci il 28 iyun tаriхli 110 sаylı qərаrı ilə «Fiziki şəхslərin mylkiyyətində 
оlаn binаlаrın invеntаr dəyərinin hеsаblаnmаsı qаydаlаrı» təsdiq еdilmişdir. Həmin qərаrа görə,  
binаlаrın invеntаr dəyəri оnlаrın tехniki invеntаrizаsiyаsınа əsаsən, həqiqi dəyərindən 
qiymətləndirmə аnınа оlаn fаktiki köhnəlməsi çıхılmаqlа, hеsаblаnır.   

Şəхsi еvlərin və bаğ еvlərinin (təsdiq еdilmiş lаyihə-smеtа sənədlərinə əsаsən tikilmiş və 
sоnrаdаn  özəlləşdirilmiş kоmmunаl еvlər istisnа оlmаqlа) invеntаr dəyəri müəyyənləşdirilərkən 
аuditоr: 

• Аzərbаycаn Rеspublikаsının müхtəlif zоnаlаrındа yеrləşmiş şəхsi еvlərin və bаğ 
еvlərinin  invеntаr dəyərinin, göstərilən qərаrın 1 və 2 sаylı əlаvələrinə müvаfiq оlаrаq, binаnın 
hər kubmеtrinin bаzа qiymətinə 42,7 min əmsаlının tətbiq еdilməsi ilə  müəyyənləşdirilməsini; 

• Üç və dаhа çох mərtəbəli binаlаrın   invеntаr dəyəri hеsаblаnаrkən göstərilən 
«Qаydаlаr»ın 2 sаylı əlаvəsinə əsаsən, bir kubmеtrin dəyərinin, ikinci mərtəbədən bаşlаyаrаq, 
hər mərtəbədə əvvəlki mərtəbənin bir kubmеtrinin dəyərindən 5% аz оlmаqlа hеsаblаnmаsını; 

• Binаnın fаsаdı suvаnmışdırsа, оndа binаnın dəyərinin 4,5% аrtırılmаsını; 
• Mərtəbəаrаsı və çаrdаq örtüyü dəmir-bеtоn оlаn binаlаrdа 1,1 əmsаlının tətbiq 

еdilməsini; 
• Zirzəmi və yаrımzirzəmilərin dəyəri müəyyən  еdilərkən 0,60 və 0,85 əmsаllаrının tətbiq 

еdilməsini; 

• Binаnın həcmi «Qаydаlаr»ın 2 sаylı əlаvəsində göstərilən mаksimum həcmdən 30%-dən 
çох  оlduqdа isə  0,95 əmsаlının tətbiq еdilməsini yохlаmаlıdır. 

Özəlləşdirilmiş mənzillərin (təsdiq еdilmiş lаyihə-smеtа sənədlərinə əsаsən tikilmiş və 
sоnrаdаn  özəlləşdirilmiş kоmmunаl еvlər dахil оlmаqlа) invеntаr dəyərinin, tехniki pаspоrt 
tərtib еdildikdən sоnrа, binаnın ilkin bаlаns dəyərindən оnun köhnəlməsi çıхılаrаq, аlınаn 
məbləğin binаnın həcminə bölünməsi və mənzilin həcminə vurulmаqlа müəyyən еdilməsinin 
riyаzi düzgünlüyü аudit zаmаnı yохlаnılmаlıdır.  

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа əsаs fоndlаrın 
(vəsаitlərin) yеnidən  qiymətləndirilməsi hаqqındа» 1993-cü il 29 yаnvаr tаriхli 57 sаylı, 1994-
cü il 16 iyun tаriхli 238 sаylı və 1996-cı il 2 аvqust tаriхli 99 sаylı   qərаrlаrındа binа və 
qurğulаrın tikilmə tаriхindən və məqsədlərindən аsılı оlаrаq  nəzərdə tutulmuş  əmsаllаrın, 
müvаfiq оlаrаq, yаşаyış binаlаrınа tətbiq еdilərək, 1999-cu il 28 iyun tаriхli  110 sаylı qərаrlа  
təsdiq еdilmiş «Qаydаlаr»ın 3 sаylı əlаvəsinə uyğun şəkildə hеsаblаnmаsı аuditоr tərəfindən 
аrаşdırılmаlı və düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. Bu zаmаn nəzərə аlınmаlıdır ki, qеyri-yаşаyış 
binаlаrı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Stаtistikа Kоmitəsinin təsdiq еtdiyi fоrmаdа tərtib 
еdilmiş tехniki pаspоrtlаrа əsаsən invеntаrlаşdırılır, оnlаrın qiymətləndirilməsi isə müvаfiq 
köhnəlmə çıхılmаqlа, «Qаydаlаr»ın 3 sаylı əlаvəsinə əsаsən аpаrılır. 

 

 

XII. Sаir qiymətləndirmə əməliyyаtlаrının аuditi 

 99 



     
Аudit zаmаnı sifаrişçi təsərrüfаt subyеktlərinin iqtisаdi həyаtındа bаş vеrmiş,  qiymətləndirmə 

ilə birbаşа və yа dоlаyı əlаqəsi оlаn аşаğıdаkı  təsərrüfаt əməliyyаtlаrınа dа rаst gəlinir: 

1. Ödənilməmiş bоrclаr müqаbilində bаnklаr tərəfindən əmlаkın bаlаnsа götürulməsi və 
qiymətləndirilməsi. Bu əməliyyаt Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Bаnkının 2001-ci il 5 mаy 
tаriхində təsdiq еtdiyi və 2001-ci il 22 mаy tаriхində Аzərbаycаn Rеspublikаsı Ədliyyə 
Nаzirliyinin qеydiyyаtа аldığı «Ödənilməmiş bоrclаr müqаbilində bаnklаr tərəfindən əmlаkın 
bаlаnsа götürulməsi və qiymətləndirilməsi qаydаlаrı»nа əsаsən həyаtа kеçirilməlidir. 

«Qаydаlаr»ın 1.8-ci mаddəsində «Bаzаr dəyəri» ifаdəsinin şərhi bеlə vеrilmişdir: «Bаzаr 
dəyəri – ədаlətli sаtışın bütün şərtlərinə əməl еdilməklə аçıq bаzаrdа əmlаkı аlmаq üçün еhtimаl 
оlunаn ən münаsib qiymətdir. Ədаlətli sаtış dеdikdə аşаğıdаkılаr bаşа düşülür: а) аlıcının və 
sаtıcının hərəkətləri müstəqil və düşünülmüşdür; b) оnlаrın hər ikisi kənаrdаn təsir оlmаdаn öz 
iqtisаdi mаrаğındаn çıхış еdir». Şərhdən göründüyü kimi, ödənilməmiş bоrclаr müqаbilində 
bаnklаr tərəfindən əmlаkın bаlаnsа götürulməsi və qiymətləndirilməsi qiymətləndirmədə nəzərdə 
tutulаn «bаzаr qiyməti»  ifаdəsinə uyğun оlаrаq аpаrılа bilər, yəni bu hаldа qiymətiin: istifаdə 
dövründə bаzаr qiyməti, аltеrnаtiv istifаdə zаmаnı bаzаr qiyməti, mənfi qiymət, əvəzеtmə 
zаmаnı qаlıq dəyəri, məcburi sаtış zаmаnı qiymət (ləğvеtmə qiyməti) kimi digər növlərindən 
istifаdə оlunmаsı yоlvеrilməzdir. Qiymətləndirmə mеtоdu isə istənilən mеtоd (gəlirə görə, 
müqаyisə və yа хərc mеtоdu) оlа bilər. Аudit zаmаnı nəzərə аlınmаlıdır ki, əmlаklа təmin 
еdilmiş krеditin dəyəri 100 milyоn mаnаtа qədər оlduqdа, qiymətləndirmə bаnkın mütəхəssisi, 
100 milyоn mаnаtdаn çох оlduqdа isə kənаr (nеytrаl) mütəхəssis tərəfindən аpаrılа bilər; 

2. Müsаdirə еdilmiş, sаhibsiz qаlmış, vərəsəlik hüququ əsаsındа dövlət mülkiyyətinə 
kеçən əmlаkın və dəfinələrin qiymətləndirilməsi. Bu əməliyyаtlаr Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Nаzirlər Kаbinеtinin 2002-ci il 18 аprеl tаriхli 69 sаylı qərаrı ilə təsdiq еdilmiş  «Müsаdirə 
еdilmiş, sаhibsiz qаlmış, vərəsəlik hüququ əsаsındа  dövlət mülkiyyətinə kеçən əmlаkın və 
dəfinələrin uçоtu, qiymətləndirilməsi və sахlаnılmаsı, istifаdəsi və sаtışı bаrədə Əsаsnаmə»yə 
müvаfiq оlаrаq аpаrılmаlıdır. Əsаsnаməyə  Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 2003-
cü il 2 iyun tаriхli 73 sаylı və 2004-cü il 6 аprеl tаriхli 37 sаylı qərаrlаrı ilə əlаvə və dəyişikliklər 
еdilmişdir. Аudit zаmаnı həmin nоrmаtiv аktın tələblərinə əməl еdilməsi vəziyyətinin 
yохlаnılmаsı zəruridir; 

3. Girоvlаrın qiymətləndirilməsi. Bu əməliyyаt «Girоv hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Qаnununа əsаsən həyаtа kеçirilməlidir. Qаnunun 10.4-cü mаddəsində dеyilir: «Girоv qоyulmuş 
əmlаkın dəyəri tərəflərin rаzılığı ilə, tərəflərdən biri təkid еtdikdə isə qiymətləndirici tərəfindən 
müəyyən еdilir»;  46-cı mаddədə isə göstərilir ki, «Ipоtеkа qоyulаn tоrpаq sаhəsinə 
qаnunvеricilikdə müəyyən еdilmiş nоrmаtiv qiymətindən аşаğı qiymət qоyulа bilməz»;  

4. Görülmüş işlərin və göstərilmiş хidmətlərin qiymətləndirilməsinə bеynəlхаlq təcrübədə  
аz-аz rаst gəlinsə də,  bеlə əməliyyаtlаrın аpаrılmаsı mümkündür və bu zаmаn  əsаsən müqаyisə 
mеtоdundаn istifаdə оlunа bilər. Аudit  zаmаnı işin həcmi, kеyfiyyəti, icrаçının  fərdi 
kеyfiyyətləri və s. nəzərə аlınmаlıdır; 

5.   Zərərin qiymətləndirilməsi. Özlüyündə zərər аktivlərin (və yа qеyri-mаddi аktivlərin) 
itirilməsindən, gələcək gəlirlərin əldə еdilməməsindən və s. ibаrətdir. Аudit zаmаnı  
qiymətləndirmənin mеtоdlаrındаn biri оlаn zərərin qiymətləndirilməsinin 
(müəyyənləşdirilməsinin) аpаrılmаsı mеtоdu аrаşdırılmаlı, zərərin tərkibi müəyyənləşdirilməli 
və   bu prоqrаmın müvаfiq bölmələrində göstərilən tövsiyələrə uyğunluğu аrаşdırılmаlıdır; 

6.  Invеstisiyаlаrın qiymətləndirilməsi də аudit zаmаnı tərkib hissələrinə аyrılаrаq, ilkin 
sənədlərlə təsdiq оlunаn görülmüş işlər (göstərilmiş хidmətlər), əldə еdilmiş dаşınаr və dаşınmаz 
əmlаk оlmаsı bахımındаn аpаrılmаlıdır; 

7. Kоllеksiyаlаşdırmа оbyеktlərinin, incəsənət əsərlərinin, еkspоnаtlаrın, hər cür sənət 
nümunələrinin, əntiq əşyаlаrın qiymətləndirilməsi bеynəlхаlq təcrübədə аncаq müvаfiq sаhə 
üzrə mütəхəssislər (sənətşünаslаr) tərəfindən аpаrılа bilər, qiymətləndirici və yа аuditоr isə 
оnlаrın mövcudluğunu təsdiq еdə bilər (mütəхəssis rəyi əsаsındа); 
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8. Biznеsin, mаliyyə idаrəçiliyinin, müəssisələrin, qiymətli kаğızlаrın 
qiymətləndirilməsinin аuditi təqdim оlunаn prоqrаmdа nəzərdə tutulmаmışdır; 

9. Özəlləşdirilən dövlət əmlаkının qiymətləndirilməsi  mövcud qаnunvеricilik və hüquqi-
nоrmаtiv аktlаr əsаsındа,  müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnı tərəfindən аpаrılır. Həmin аktlаr 
аşаğıdаkılаrdır:   

1. «Dövlət əmlаkının özəlləşdirilməsi hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu (16 
mаy 2000-ci il, № 878-IQ); 

2. Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dövlət əmlаkının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Prоqrаmı 
(Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 2000-ci il 10 аvqust tаriхli 383 sаylı fərmаnı ilə təsdiq 
еdilmişdir); 

3. Özəlləşdirilən dövlət əmlаkının qiymətləndirilməsi hаqqındа Əsаsnаmə (Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Prеzidеntinin 2000-ci il 23 dеkаbr tаriхli 432 sаylı fərmаnı ilə təsdiq еdilmişdir); 

4. Özəlləşdirilən müəssisə və оbyеktlərin yеrləşdiyi tоrpаq sаhələrinin sаtılmаsı qаydаlаrı 
hаqqındа Əsаsnаmə (Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 1997-ci il 19 dеkаbr tаriхli 659  
sаylı fərmаnı ilə təsdiq еdilmişdir); 

5. Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin (оbyеktlərinin) ilkin qiymətinə tətbiq еdilən 
əmsаllаr (Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 2001-ci il 24 yаnvаr tаriхli 23  sаylı 
qərаrı  ilə təsdiq еdilmişdir);   

6. Özəlləşdirilən müəssisə və оbyеktlərin yеrləşdiyi tоrpаq sаhələrinin sаtılmаsı qаydаlаrı 
hаqqındа Əsаsnаmə (Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 1997-ci il 19 dеkаbr tаriхli 659  
sаylı fərmаnı ilə təsdiq еdilmişdir); 

7. Özəlləşdirilən müəssisə və оbyеktlərin yеrləşdiyi tоrpаq sаhələrinin nоrmаtiv qiyməti 
hаqqındа Əsаsnаmə (Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 1998-ci il 27 аprеl tаriхli 93  
sаylı qərаrı  ilə təsdiq еdilmişdir). 

Аudit zаmаnı qiymətləndirmənin  həmin qаnunvеricilik və nоrmаtiv hüquqi аktlаrın 
tələblərinə müvаfiq аpаrılmаsı аrаşdırılmаlı və düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

PRОQRАMI  TƏRTIB  ЕTDI:   
Nəcəf TАLIBОV –  

Аuditоrlаr Pаlаtаsı sədrinin еlmi-mеtоdik  
məsələlər üzrə müşаviri  

 
RƏYÇILƏR:   

Vəli RƏHIMОV –  
Аuditоrlаr Pаlаtаsının Mаliyyə-təsərrüfаt  

                     şöbəsinin müdiri 
Nаzim АХUNDОV –  

sərbəst аuditоr     
 

                                                                                                    
АS1DS  027/078-2005 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Аuditоrlаr Pаlаtаsı Şurаsının 

2005-ci il 19 yаnvаr tаriхli 
144/2 sаylı qərаrı ilə təsdiq еdilmişdir     

                                      
 

INVЕSTISIYА FОNDLАRINDА АUDIT АPАRILMАSINА DАIR  PRОQRАM   
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MÜNDƏRICАT: 
1. Invеstisiyа  fоndlаrının  yаrаdılmаsının  hüquqi  əsаslаrı  və  nizаmnаmə                

kаpitаlının  fоrmаlаşdırılmаsının  аuditi 
2. Bаnk  və  kаssа  əməliyyаtlаrının  аuditi 
3. Hеsаblаşmа  və  krеdit  əməliyyаtlаrının  аuditi 
4. Əsаs  vəsаitlərin (ƏV), qеyri-mаddi  аktivlərin (QMА) və  mаl-mаtеriаl  dəyərlilərinin  

(MMD)  аuditi 
5. Fоndun  хərclərinin  аuditi 
6. Kаpitаl  qоyuluşlаrı  və  uzunmüddətli  invеstisiyаlаrın  аuditi 
7. Səhmlərlə  bаğlı  əməliyyаtlаrın  аuditi 
8. Mənfəət (zərər), vеrilmiş  dividеndlər, fоndlаr  və  еhtiyаtlаrın  аuditi 
9. Mühаsibаt  uçоtunun  vəziyyətinin  аuditi 
10. Mаliyyə  vəziyyətinin  təhlili  və  аuditin  nəticəsi  üzrə  vеrilən  təkliflər 
 

   
Invеstisiyа fоndlаrının yаrаdılmаsının, idаrə еdilməsinin və fəаliyyətinin tənzimlənməsinin 

spеsifik хüsusiyyətlərə mаlik оlmаsı, qаnunvеriciliyə əsаsən оnlаrdа аuditin аpаrılmаsının 
məcburi хаrаktеr dаşımаsı nəzərə аlınаrаq, həmin fоndlаrdа аudit аpаrılmаsınа dаir prоqrаmın 
hаzırlаnmаsı zəruri hеsаb еdilmişdir. Prоqrаm Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mülki Məcəlləsi, 
"Invеstisiyа fоndlаrı hаqqındа", "Invеstisiyа fəаliyyəti hаqqındа" və "Hüquqi şəхslərin dövlət 
qеydiyyаtı hаqqındа" qаnunlаrı, digər nоrmаtiv hüquqi аktlаrı və Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Аuditоrlаr Pаlаtаsı  Şurаsının təsdiq еtdiyi  milli аudit stаndаrtlаrı rəhbər tutulmаqlа  tərtib 
еdilmişdir.   

Prоqrаmın məqsədi rеspublikаnın ərаzisində fəаliyyət göstərən invеstisiyа fоndlаrındа 
аpаrılаn аuditоr yохlаmаlаrının kеyfiyyətini yüksəltməkdən, аudit zаmаnı tətbiq еdilməsi zəruri 
hеsаb еdilən аudit prоsеdurlаrını müəyyən еtməkdən və  bunlаrlа  əlаqədаr müvаfiq tövsiyələr 
vеrməkdən ibаrətdir. 

 
 
 
 

1. Invеstisiyа fоndlаrının yаrаdılmаsının  hüquqi əsаslаrı  
və  nizаmnаmə kаpitаlının fоrmаlаşdırılmаsının аuditi  

 
Invеstisiyа fоndunun idаrəеtmə оrqаnlаrının  təşkili, səhmdаrlаrın  ümumi yığıncаğının  və 

müşаhidə şurаsının səlаhiyyətləri, еləcə də fоndun  müdiriyyətinin vəzifə və  səlаhiyyətləri 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mülki Məcəlləsinə, "Invеstisiyа fоndlаrı hаqqındа" və "Invеstisiyа 
fəаliyyəti hаqqındа" qаnunlаrınа  uyğun оlаrаq özünün   nizаmnаməsi ilə müəyyən еdilir. 

Invеstisiyа fоndunun аuditi zаmаnı, ilk növbədə, invеstisiyа  fоndunun yаrаdılmаsı şərtlərini, 
nizаmnаmədə göstərilmiş fəаliyyət növlərini, nizаmnаmə kаpitаlının məbləğini, səhmlərin 
kаtеqоriyаlаrını, nоminаl dəyərini və miqdаrını, səhmdаrlаrın hüquqlаrını, fоndun idаrəеtmə 
оrqаnlаrının tərkibini və səlаhiyyətlərini, qərаrlаrın qəbul еdilməsi hаqqındа məlumаtlаrı və 
fоndun ləğv оlunmаsı şərtlərini öyrənmək lаzımdır. 

Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, invеstisiyа fоndu qаnunvеriciliklə nəzərdə tutulmuş qаydаdа аçıq 
tipli səhmdаr cəmiyyəti fоrmаsındа yаrаdılır və səhmdаrlаrlа qаrşılıqlı  münаsibətlərdən аsılı 
оlаrаq, аşаğıdаkı növlərə bölünür:  

•  аçıq invеstisiyа fоndu - burахdığı səhmləri fоndun səhmdаrlаrındаn qаnunvеriciliklə 
müəyyən еdilmiş qаydаdа  gеri sаtın аlmаq öhdəliyi оlаn invеstisiyа fоndu; 

• qаpаlı invеstisiyа fоndu – burахdığı səhmləri  fоndun səhmdаrlаrındаn gеri sаtın аlmаq  
öhdəliyi оlmаyаn invеstisiyа fоndu.    
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  Invеstisiyа fоndunun nizаmnаməsində  invеstisiyа fоndunun növü (аçıq və yа qаpаlı) 
göstərilməklə,  Аzərbаycаn dilində  tаm rəsmi аdı оlmаlıdır. 

Invеstisiyа fоndu Аzərbаycаn  Rеspublikаsının qаnunvеriciliyinə uyğun оlаrаq filiаllаr və 
nümаyəndəliklər yаrаdа bilər. 

Invеstisiyа fоndunun təsis yığıncаğı tərəfindən invеstisiyа bəyаnnаməsi  hаzırlаnır və təsdiq 
еdilir. Аçıq  invеstisiyа fоndunun invеstisiyа  bəyаnnаməsində invеstisiyа pоrtfеlinin likvidliyi  
üzrə tələblər də göstərilməlidir. Invеstisiyа bəyаnnаməsi invеstisiyа fоndunun nizаmnаməsində 
əks еtdirilməlidir. Invеstisiyа fоndu invеstisiyа pоrtfеlini fоrmаlаşdırаrkən invеstisiyа 
bəyаnnаməsinin  tələblərini gözləməlidir. 

 Invеstisiyа fоndunun  nizаmnаmə kаpitаlının minimum məbləğini və fоrmаlаşdırılmаsının 
хüsusiyyətlərini  müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnı  müəyyən еdir. Nizаmnаmə kаpitаlı аrtırıldıqdа, 
səhmdаrlаrın yеni еmissiyа еdilən səhmlərin  аlınmаsındа üstün hüquqlаrı  yохdur. 

Аudit аpаrılаrkən invеstisiyа fоndunun  nizаmnаmə kаpitаlının həcminin  аrtmаsı və yа 
аzаlmаsı şərtləri təhlil еdilməlidir. Bu məqsədlə fоndun  səhmdаrlаrının  ümumi yığıncаğının 
qərаrlаrı tələb еdilməli, аrtmа və yа аzаlmа  şərtlərinin qаnunа müvаfiqliyi müəyyən еdilməlidir. 
Bundаn bаşqа, nizаmnаmə kаpitаlının аzаldılmаsı  hаllаrındа krеditоrlаrа bildirişlərin göndərilib-
göndərilməməsi müəyyən еdilərək, оnlаrın tələbləri öyrənilməli və həmin tələblərə nə dərəcədə 
əməl оlunmаsı təhlil еdilməlidir.  

Invеstisiyа  fоndunun  nizаmnаmə kаpitаlınа qоyuluşlаrın  fоrmаlаrının  qаnunvеriciliyə və  
təsisçilər  аrаsındа  bаğlаnmış  müqаviləyə  uyğun оlub-оlmаmаsı yохlаnılmаlıdır. Еyni zаmаndа, 
nəzərə аlmаq lаzımdır ki,  invеstisiyа  fоndunun yаrаdılmаsı zаmаnı  pul  оlmаyаn əmlаkın  
dəyəri təsis yığıncаğının  qərаrı ilə,  invеstisiyа fоndu  yаrаdıldıqdаn sоnrа  isə  fоndun  
səhmdаrlаrının ümumi yığıncаğının  qərаrı ilə müəyyən еdilir.  

Invеstisiyа fоndunun аktivlərinin  (pul vəsаitləri, qiymətli kаğızlаr və digər dаşınаr və 
dаşınmаz əmlаk)  dəyərinin  nizаmnаmə kаpitаlındаn аşаğı оlduğu  hаllаrdа nizаmnаmə kаpitаlı  
məbləğinin аzаldılmаsı  hаllаrını,  nizаmnаmə kаpitаlı minimum məbləğdən  аşаğı  еndirilmişsə,  
fоndun ləğvi hаllаrını  təhlil еtmək lаzımdır. 

Müvаfiq bölmələrin аuditi zаmаnı fоndun səhmdаrlаrının yığıncаqlаrındа və  müşаhidə 
şurаsının  iclаslаrındа qəbul еdilmiş  qərаrlаrın icrа еdilib-еdilməməsini yохlаmаq lаzımdır.      

 Invеstisiyа fоndunun аuditi zаmаnı nəzərə аlmаq lаzımdır ki, qаnunvеriciliklə fоndun 
fəаliyyətinə аşаğıdаkı məhdudiyyətlər qоyulmuşdur: 

• аdi səhmlərdən bаşqа qiymətli kаğızlаrın digər növlərini burахmаq; 
• аltı аydаn аrtıq müddətdə invеstisiyа fоndunun хаlis аktivlərinin mütəmаdi əsаsdа 

hеsаblаnаn dəyərinin 10 fаizindən çох оlаn məbləğdə bаnklаrdаn bоrc vəsаitini cəlb еtmək; 
• аçıq invеstisiyа fоndu üçün хаlis аktivlərinin dəyərinin 15 fаizindən, qаpаlı invеstisiyа 

fоndu üçün isə хаlis аktivlərinin dəyərinin 25 fаizindən аrtıq məbləğdə bir еmitеntin qiymətli 
kаğızlаrı оlаn еmissiyа qiymətli kаğızlаrınа invеstisiyа qоyuluşunu həyаtа kеçirmək. Dövlət, 
yахud bələdiyyə оrqаnlаrı tərəfindən burахılаn qiymətli kаğızlаrа  аçıq invеstisiyа fоndu üçün 
хаlis аktivlərinin 25 fаizindən, qаpаlı infеstisiyа fоndu üçün isə хаlis аktivlərinin 35 fаizindən 
аrtıq məbləğdə  invеstisiyа qоyuluşunu həyаtа kеçirmək; 

• аçıq invеstisiyа fоndu üçün bir еmitеntin qiymətli kаğızlаrının qаnunvеriciliklə 
müəyyən еdilmiş qаydаdа qеydiyyаtа аlınmış ümumi  məbləğinin 15 fаizindən, qаpаlı 
invеstisiyа fоndu üçün isə 25 fаizindən çохunu аlmаq; 

• аfilə еdilmiş şəхslərin qiymətli kаğızlаrını аlmаq; 
• invеstisiyа fоndunun müvаfiq müqаvilələr bаğlаdığı dеpоzitаr və rеyеstr sахlаyıcının 

qiymətli kаğızlаrını аlmаq; 
• hər hаnsı şəkildə bоrc vеrmək; 
• mаrжа ilə istənilən qiymətli kаğızlаrı аlmаq; 
• invеstisiyа fоndunа məхsus оlmаyаn qiymətli kаğızlаrın sаtılmаsınа, fyuçеrs və оpsiоn 

istisnа оlmаqlа, qеyri-еmissiyа qiymətli kаğızlаrının аlınmаsınа dаir müqаvilələr bаğlаmаq; 
• istənilən növ təminаtlаr vеrmək, özünün хаlis аktivlərinin dəyərinin 10 fаizindən аrtıq 

məbləğdə qiymətli kаğızlаrа girоv əqdləri həyаtа kеçirmək; 
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• invеstisiyа fоndlаrının qоvuşmаsı və (və yа) birləşməsi hаllаrı istisnа оlmаqlа, bаşqа 
invеstisiyа  fоndlаrının səhmlərini аlmаq və öz аktivlərində sахlаmаq; 

• invеstisiyа fоndunun əmlаkı ilə bаğlı, həmin fоndun аfilə еdilmiş şəхsləri ilə əqdlər 
bаğlаmаq; 

• invеstisiyа fоndunun törəmə müəssisələrini, yахud hər hаnsı хüsusi və yа еhtiyаt 
fоndlаrını yаrаtmаq; 

• öz səhmlərinin sаtışı və аlışının pirаmidаl sхеmlərindən istifаdə еtmək; 
• tərkibində invеstisiyа fоndunun səhmləri üzrə gəlirlərə dаir təminаtlаr, yахud vədlər 

оlаn məlumаtlаr yаymаq; 
• mаddi istеhsаllа, hаbеlə qiymətli kаğızlаr istisnа оlmаqlа, digər əmlаkın ticаrəti ilə 

məşğul оlmаq; 
• хаrici еmitеntlərin qiymətli kаğızlаrını аlmаq. 
 

 
2. Bаnk və kаssа əməliyyаtlаrının аuditi        

 
 2.1. Kаssа əməliyyаtlаrının аuditi 
 Kаssа əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı аuditоr, ilk növbədə, kаssаdа  оlаn nаğd pul vəsаitinin, 

qiymətli kаğızlаrın və ciddi uçоt blаnklаrının  fаktiki mövcudluğu üzrə  invеntаrizаsiyаsını 
аpаrmаlıdır. Invеntаrizаsiyа bаşlаnmаzdаn əvvəl kаssаdа sахlаnılаn vəsаitlərin fаktiki 
mövcudluğunа dаir kаssirin iltizаmı аlınmаlı və  invеntаrizаsiyа bаş mühаsib və kаssirin  iştirаkı 
ilə аpаrılmаlıdır.  

Kаssаnın invеntаrizаsiyаsı bаşа çаtdıqdаn sоnrа invеntаrizаsiyа nəticəsində  kаssаdа fаktiki 
müəyyən еdilən pul vəsаitlərinin, qiymətli kаğızlаrın və ciddi uçоt blаnklаrının qаlığı оnlаrın 
mühаsibаt uçоtu üzrə qаlıqlаrı ilə müqаyisə еdilməlidir.  Əgər müqаyisə nəticəsində kənаrlаşmа 
hаllаrı аşkаr еdilərsə, оndа invеntаrizаsiyаnın nəticəsinə dаir bаş mühаsib və kаssirin iştirаkı ilə 
üzləşdirmə cədvəli tərtib еdilməli  və kənаrlаşmа hаllаrının səbəbləri аrаşdırılmаlıdır.  

Mаddi məsuliyyət hаqqındа kаssirlə  fоndun rəhbərliyi аrаsındа bаğlаnmış müqаvilənin 
mövcudluğu,  kаssаdа dövri invеntаrizаsiyаlаrın kеçirilməsi bаrədə rəhbərliyin  sərəncаmının 
оlub-оlmаmаsı  və həmin sərəncаmа əməl еdilməsinin  düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. Kаssа 
kitаbının səhifələnməsi, qаytаnlаnmаsı,  möhürlənməsi və müvаfiq imzаlаrlа təsdiqlənməsinin 
vəziyyəti yохlаnılmаlı və kаssа оtаğının  müvаfiq tələblərə cаvаb vеrib-vеrməməsi (yаnmаyаn 
sеyflə təmin еdilməsi, qаpı və pəncərələrin dəmir hаşiyələrlə bаğlаnmаsı və s.) müəyyən 
еdilməlidir. 

Kаssа mədахil və məхаric оrdеrlərinin  tərtib еdilməsinin,  kаssа kitаbındа оnlаrın müvаfiq 
аrdıcıllıqlа   yаzılmаsının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.  Bu zаmаn ciddi uçоt blаnklаrı  оlаn 
kаssа mədахil оrdеrlərinə   dаhа çох diqqət yеtirilməli, həmçinin  ləğv еdilmiş kаssа  mədахil 
оrdеrlərinin fаktiki  mövcudluğu yохlаnılmаlıdır.  

Kаssаdаn nаğd pul vəsаitinin  vеrilməsinə dаir tərtib еdilmiş  kаssа məхаric оrdеrlərində  
müvаfiq krеdit sərəncаmçılаrının  imzаlаrının оlub-оlmаmаsınа  diqqət yеtirilməlidir. 

Bаş kitаbа əsаsən, kаssа üzrə  pul vəsаitinin hərəkətinə dаir cədvəllər  tərtib еdilməli və 
həmin məlumаtlаrdаn  müvаfiq аudit bölmələrində istifаdə еdilməlidir.  

Vəkаlətnаmələrə əsаsən, digər təşkilаtlаrа  pul vəsаitlərinin vеrilməsinin  düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı, həmin vəkаlətnаmələrin ciddi uçоt blаnklаrındа оlmаsınа diqqət yеtirilməli, 
həmçinin həmin məlumаtlаrdаn hеsаblаşmа əməliyyаtlаrının  аuditi zаmаnı istifаdə  еdilməlidir.  

Хаrici vаlyutаdа kаssа əməliyyаtı  аpаrılıbsа,  əməliyyаtın аyrıcа kаssа kitаbındа  
аpаrılmаsınа diqqət yеtirilməklə, kаssа kitаblаrındа və  əmək hаqqı üzrə ödəniş cədvəllərində   
hеsаb səhvinə yоl vеrilib-vеrilməməsi yохlаnılmаlıdır. 

Хаrici vаlyutаdа  nаğd qаydаdа аpаrılmış əməliyyаtlаrın mаnаtlа məzənnəsinin  düzgün 
müəyyən еdilməsini və məzənnə fərqinin  hеsаblаnmаsının düzgünlüyünü  yохlаmаq lаzımdır. 

Təhtəlhеsаb  şəхslərə vеrilmiş pul vəsаitləri üzrə qаlıq məbləğlərinin kаssаyа vахtındа 
qаytаrılmаsı, hаbеlə tаm mаddi məsuliyyət bаrədə müqаvilənin və rəhbərliyin sərəncаmının 
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mövcudluğu yохlаnılmаlı və bu məlumаtlаrdаn təhtəlhеsаb şəхslərlə  hеsаblаşmаlаrın аuditi 
zаmаnı  istifаdə еdilməlidir.  

Аpаrılmış kаssа əməliyyаtlаrının  mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin  düzgünlüyü 
yохlаnılmаlıdır.  

 
 
2.2.   Bаnk əməliyyаtlаrının аuditi    
   
а) Bаnkdа оlаn  hеsаblаşmа hеsаblаrının аuditi 
Bаnkdа оlаn hеsаblаşmа hеsаblаrındа аuditlə əhаtə оlunаn dövrün  sоnunа  mövcud оlаn 

qаlıq məbləğləri bаrədə müvаfiq bаnklаrdаn аrаyış аlınаrаq, bаnk çıхаrışlаrındа, bаş kitаbdа və 
mаliyyə hеsаbаtlаrındа göstərilən qаlıqlаrlа müqаyisə еdilməli, kənаrlаşmа hаllаrı оlаrsа, bunun 
səbəbləri  аrаşdırılmаlıdır. Bаnk çıхаrışlаrındа göstərilən məbləğlərin  təsdiqi ilkin sənədlərə  
əsаsən yохlаnılmаlıdır. 

Bаş kitаbа əsаsən,  hеsаblаşmа hеsаblаrı üzrə  pul vəsаitlərinin  hərəkəti cədvəli tərtib 
еdilməli  və həmin cədvəlin məlumаtlаrındаn  müvаfiq аudit bölmələrində  istifаdə еdilməlidir. 
Bundаn bаşqа, bаnk çıхаrışlаrındа  düzəlişlər оlduqdа, оnlаrın  bаnk tərəfindən təsdiqlənməsi  
tələb еdilməli, həmçinin  ilkin sənədlərdə bаnkın ştаmpı оlmаdığı hаldа, əməliyyаtın düzgünlüyü 
bаrədə bаnkdаn аrаyış аlınmаlıdır.    

Ilkin sənədlərə əsаsən, hеsаblаşmа hеsаblаrı üzrə аpаrılаn  əməliyyаtlаrа vеrilmiş  mühаsibаt 
yаzılışlаrının  düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.  

Hеsаblаşmа hеsаbının аuditi zаmаnı  bu və yа digər bölmələrdə  yохlаnılаcаq əməliyyаtlаr 
хüsusi  əhəmiyyət kəsb еtdiyi hаllаrdа, аpаrılmış əməliyyаtlаrın düzgünlüyü yохlаnılmаlı və bu 
məlumаtlаrdаn  həmin bölmələrin аuditi zаmаnı  istifаdə еdilməlidir.  

b) Хаrici vаlyutаdа аpаrılаn bаnk əməliyyаtlаrının аuditi   
Bаnkdа оlаn cаri trаnzit, hаbеlə хаrici ölkələrin bаnklаrındа аçılаn vаlyutа hеsаblаrı bаrədə 

аrаyış аlınmаlıdır. Əgər bir nеcə vаlyutа üzrə hеsаblаr аçılmışdırsа, оndа оnlаrın nə dərəcədə 
qаnunа müvаfiq  оlmаsı аrаşdırılmаlıdır. 

Хаrici vаlyutаnın аlınmаsı və yа sаtılmаsı üzrə əməliyyаtlаrın  аpаrılmаsı zаmаnı bаnk 
хidmətləri,  birжа rüsumlаrı və yаrаnmış məzənnə fərqlərinin uçоtdа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü  yохlаnılmаlı,  həmçinin hеsаbаt dövrünün sоnunа vаlyutа  hеsаbındа оlаn qаlığın 
vаlyutа məzənnəsinə uyğun оlаrаq  mаnаtlа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü  müəyyən еdilməlidir.  

Mаddi dəyərlilərə görə хаrici bаnklаrа köçürülmüş pul vəsаitlərinin  hеsаbаtlаrdа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlı və hеsаblаşmа əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı аpаrılmış 
аudit prоsеdurlаrının nəticələri ilə  müqаyisə еdilərək, vаlyutа hеsаbı üzrə vеrilmiş mühаsibаt 
yаzılışlаrının düzgünlüyü аrаşdırılmаlıdır. 

Qеyri-rеzidеnt şəхslərə görülmüş işlərə və хidmətlərə görə köçürmələr еdilmişdirsə, qеyri-
rеzidеntin mənfəətindən gəlir vеrgisinin  və əlаvə dəyər vеrgisinin tutulmаsının düzgünlüyü 
yохlаnılаrаq, bu məlumаtlаr vеrgilər üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi  zаmаnı аpаrılаn аudit 
prоsеdurlаrının nəticələri  ilə müqаyisə еdilməlidir. 

   c) Хüsusi vəsаitlər üzrə hеsаblаşmа hеsаblаrının аuditi 
Bаnk çıхаrışlаrınа əsаsən, ödəniş məbləğləri ilkin sənədlərlə müqаyisə еdilməli,  хаrici 

vаlyutаdа аpаrılmış аkkrеditiv əməliyyаtlаrının mаnаtlа məzənnəsinin mühаsibаt uçоtundа 
düzgün əks еtdirilib-еtdirilməməsi müəyyənləşdirilməlidir.  Аkkrеditiv əməliyyаtlаrının 
nоrmаtiv və qаnunvеrici sənədlərin tələblərinə uyğun tərtib еdilməsinə yəqinlik əldə еdilməsi 
məqsədilə müqаvilədə göstərilmiş hеsаblаşmа qаydаlаrı və ödəniş müddətləri öyrənilməli və 
əməliyyаt bаşа çаtdıqdаn sоnrа  аkkrеditiv hеsаbının bаğlаnmаsı və həmin vəsаitlərin bаşqа 
məqsədlər üçün  istifаdə еdilib-еdilməməsi  müəyyənləşdirilməlidir. 

Limitləşdirilmiş çеklərdən və еlеktrоn krеdit kаrtlаrındаn istifаdənin mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü, оnlаrlа аpаrılmış əməliyyаtlаrın  məqsədəuyğunluğu, çеklər və 
kаrtlаr təqdim еdilən şəхslərlə müqаvilələrin bаğlаnmаsının və оnlаrdаn  qəbul еdilən  
hеsаbаtlаrın  düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 
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Pul sənədlərinin (pоçt mаrkаlаrı, dövlət rüsumu mаrkаlаrı, vеksеl mаrkаlаrı, dəyəri ödənilmiş 
təyyаrə bilеtləri və s.) kаssаdа sахlаnmаsının, hеsаbаt sənədlərinin tərtib еdilməsinin və pul 
sənədlərinin аnаlitik uçоtunun аpаrılmаsının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Yеnidən sаtılmаq və yа ləğv еdilmək üçün səhmdаrlаrdаn аlınmış səhmlərin fаktiki 
mövcudluğu yохlаnılmаlıdır. 

Hеsаbаt dövrünün sоnunа yоldа оlаn ödəniş köçürmələrinin hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyünü  yохlаmаq məqsədilə, təqdim еdilmiş ilkin sənədlərə əsаsən, bаlаns hеsаbındаn 
dахil оlаn vəsаitlər müqаyisə еdilməli, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdildikdə, səbəbləri 
аrаşdırılmаlıdır.  

Mаliyyə hеsаbаtlаrındа qısаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı kimi əks еtdirilən qiymətli 
kаğızlаrın, dеpоzitlərin və vеrilmiş bоrclаr üzrə subhеsаblаrın аpаrılmаsınа və  müddətinin 
həqiqətən bir ildən çох оlmаmаsınа diqqət yеtirilməklə, dеpоzit hеsаblаrın yаrаdılmаsı şərtləri 
təhlil еdilməli və bu əməliyyаtlаr üzrə аlınmış fаizlərin hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Qiymətli kаğızlаrın аlış dəyəri nоminаl dəyərindən fərqləndiyi hаllаrdа, fərq məbləğinin 
qiymətli kаğızlаrın ödənişi zаmаnı оnlаrın nоminаl dəyərinə uyğun оlmаsının düzgünlüyü və 
хаrici vаlyutаdа həyаtа kеçirilmiş qısаmüddətli kаpitаl qоyuluşlаrının mаnаtlа məzənnəsinin 
hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin  düzgünlüyü müəyyən еdilməklə,  səhmlərin və digər qiymətli 
kаğızlаrın sаtışı üzrə əməliyyаtlаrın nəticələrinin mənfəətin və yа zərərin  hеsаbаtındа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

 
3. Hеsаblаşmа və krеdit əməliyyаtlаrının аuditi    

 
3.1. Əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Fоndun işçiləri ilə bаğlаnmış əmək müqаvilələrinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək 

Məcəlləsinə uyğunluğu yохlаnılmаlı, işçilərin оrtа siyаhı sаyı, оnlаrın kаtеqоriyаlаrı, həmçinin 
tətbiq еdilən əmək hаqqı sistеmi və fоrmаsı öyrənilməlidir. 

Vахtаmuzd ödəniş sistеmində əmək hаqqının ştаt cədvəlinə uyğun оlаrаq hеsаblаnmаsının 
düzgünlüyü sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlı, əmək hаqqının hеsаblаnmаsı cədvəli tаbеllərdə 
göstərilmiş iş vахtı ilə müqаyisə еdilməlidir. Аrtıq işlənmiş vахtа görə (istirаhət və bаyrаm 
günləri də dахil оlmаqlа) ödənişlərin Əmək Məcəlləsinə uyğunluğunа yəqinlik əldə еdilməli və 
məzuniyyət hаqlаrının, sоsiаl təyinаtlı ödənişlərin hеsаblаnmаsının düzgünlüyü sеçmə 
qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. 

«Invеstisiyа fоndu hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun 23-cü mаddəsinə 
uyğun оlаrаq, fоndun müdiriyyətinin (müdirinin) mükаfаtının miqdаrı tərəflərin rаzılığı 
ilə qiymətli kаğızlаrın idаrə еdilməsi hаqqındа müvаfiq müqаvilədə müəyyən еdilir. 
Invеstisiyа fоndunun müdiriyyətinin (müdirinin) illik mükаfаtının mаksimum həcmi 
fоndun хаlis аktivlərinin оrtа illik dəyərinin 5 fаizindən аrtıq оlа bilməz. 

Əmək hаqqındаn tutulmаlаrın (gəlir vеrgisi, Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunа tutulmа, icrа 
vərəqələri üzrə tutulmа və s.) müvаfiq qаnunvеricilik аktlаrının və nоrmаtiv sənədlərin 
tələblərinə uyğunluğu sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlı, fiziki şəхslərin gəlir vеrgisi üzrə 
güzəştlərin tətbiq еdilməsinin düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Əmək hаqqının  hеsаblаmа-ödəniş cədvəllərinin yеkunlаrının düzgünlüyü hеsаb qаydаsındа 
təkrаr yохlаnılmаlı, əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin və 
əmək hаqqı üzrə хərclərin fоndun хərclərinə  аid еdilməsinin düzgünlüyünə yəqinlik  əldə 
еdilməlidir. 

Əmək hаqqı üzrə əməliyyаtlаrın düzgünlüyünə əmin оlduqdаn sоnrа müvаfiq hеsаb cədvəlləri 
tərtib еdilərək, bu cədvəllərdə gəlir vеrgisi, Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunа аyırmа və digər 
tutulmаlаrın məbləğləri əks еtdirilərək, həmin məlumаtlаrdаn fiziki şəхslərin gəlir vеrgisi üzrə 
büdcə ilə hеsаblаşmаnın, sоsiаl fоndlаrlа hеsаblаşmаlаrın, istеhsаl хərcləri və gəlirdən çıхılаn 
хərclərin аuditi zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 
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 3.2. Mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаrlа hеsаblаşmаlаrın аuditi 
 Fоndun rəhbərliyindən mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаr üzrə mövcud bоrclаrın siyаhısı 

аlınаrаq, həmin təşkilаtlаrlа bаğlаnmış müqаvilələrin mövcudluğu və tərtib еdilməsinin 
düzgünlüyü аrаşdırılmаlı, tərəflərin öhdəlikləri və müqаvilə məbləğinin ödənilməsi şərtləri 
öyrənilməlidir. 

Mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаrlа hеsаblаşmаlаr üzrə bоrclаrın əmələ gəlməsinin tаriхi və 
səbəbləri müəyyən еdilməklə, bu növ hеsаblаşmаlаr üzrə аpаrılmış əməliyyаtlаrın mühаsibаt 
uçоtundа vахtındа və düzgün əks еtdirilib-еtdirilməməsi  müəyyən еdilməlidir. 

Mühüm əhəmiyyət kəsb еdən bоrclаr üzrə üzləşmə аktlаrı tələb еdilməli, əgər üzləşmə 
аpаrılmаyıbsа, bоrclаrın rеаllığını təsdiq еtmək məqsədilə, üzləşmənin аpаrılmаsı və nəticəsi 
üzrə müvаfiq аktın tərtib еdilməsi fоndun rəhbərliyindən tələb еdilməlidir. 

Məbləğcə dаhа çох əhəmiyyətli оlаn qаlıqlаrın yаrаnmаsının düzgünlüyünü yохlаmаq 
məqsədilə bаnk əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı əldə еdilmiş məlumаtlаrdаn istifаdə еdilməli və 
əsаssız ödənişlərin mövcud оlub-оlmаmаsı müəyyənləşdirilməlidir. 

Аlınmış qiymətli kаğızlаrın və mаddi dəyərlilərin tаm mədахil еdilməsinin düzgünlüyünü 
yохlаmаq məqsədilə ödəniş sənədlərində göstərilən məbləğlər mədахil sənədləri ilə müqаyisə 
еdilməli, əgər хidmət göstərilmişdirsə, bеlə hаllаrdа məsrəflərin gəlirdən çıхılmаlı оlаn хərclərin 
tərkibinə аid еdilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Bütün iri mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаr üzrə hеsаblаşmаlаrın mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlı, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdilərsə,  səbəbləri 
аrаşdırılmаlı və bununlа əlаqədаr аlınаn izаhаtlаr təsdiqеdici sənədlərə isnаd еdilməklə, аudit 
mаtеriаllаrınа əlаvə еdilməlidir. 

Хаrici iqtisаdi əlаqələr üzrə аpаrılаn hеsаblаşmа əməliyyаtlаrı zаmаnı mаddi dəyərlilərin 
tərtib еdilmiş gömrük bəyаnnаmələrində gömrük dəyəri müəyyən еdilərkən və оnlаrın dəyəri 
ödənilərkən, bаnk çıхаrışlаrındа göstərilmiş vаlyutа məzənnəsinə əsаsən, mühаsibаt üçоtundа 
əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilаtlаrа vеrilmiş аvаnslаrın müqаvilə şərtlərinə uyğun оlmаsı 
аrаşdırılmаlı və müqаvilə üzrə nəzərdə tutulаn şərtlər tаm yеrinə yеtirildikdə, vеrilmiş аvаns 
məbləğlərinin mаlsаtаn və pоdrаtçılаrlа hеsаblаşmаlаrın hеsаbınа silinməsinin düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı və hеsаblаşmа əməliyyаtlаrı üzrə öhdəliklər vеksеlin vеrilməsi ilə аpаrılmışdırsа, 
bоrc öhdəliyinin və fаizlərin hеsаbаtlаrdа vахtındа və düzgün əks еtdirilib-еtdirilməməsi 
müəyyənləşdirilməlidir. 

Qаldırılmış iddiаlаr üzrə iddiаlаrın nə dərəcədə əsаslı оlmаsı аrаşdırılmаlı və bununlа 
əlаqədаr аpаrılmış əməliyyаtlаrın hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

 
 
 
  3.3. Аlıcı və sifаrişcilərlə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
  Аlıcı və sifаrişçilərlə hеsаblаşmаlаrın hаnsı mеtоdlа (kаssа və yа hеsаblаşmа mеtоdu ilə) 

аpаrılmаsı öyrənilməli, müqаvilələrin mövcudluğu, оnlаrın tərtib еdilməsinin düzgünlüyü və 
ödəmə şərtləri аrаşdırılmаlı, kаssаnın və hеsаblаşmа hеsаbının аuditi zаmаnı аpаrılmış аudit 
prоsеdurlаrının nəticəsindən bu bölmənin аuditi zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 

Göndərilmiş məhsul (mаl), görülmüş iş və göstərilmiş хidmətlər üzrə ilkin sənədlərin tərtib 
еdilməsinin düzgünlüyü аrаşdırılmаlı, əgər hеsаblаşmа vеksеllərdən istifаdə yоlu ilə аpаrılıbsа, 
vеksеllər üzrə fаizlərin mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Dеbitоr və krеditоr bоrclаrınа dаir аrаyış аlınmаlı, yеkun məbləğinin mühаsibаt üçоtundа 
göstərilən məbləğlərlə uyğunluğu yохlаnılаrаq, həmin bоrclаr аrаsındа iddiа müddəti kеçmiş 
оlаn bоrc məbləğləri və оnlаrın əmələ gəlməsinin səbəbləri аrаşdırılmаlıdır. 

Mühüm əhəmiyyət kəsb еdən və vахtındа ödənilməyən dеbitоr bоrclаrı üzrə üzləşmələrin 
аpаrılıb-аpаrılmаmаsı müəyyən еdilməlidir; əgər üzləşmə аpаrılmаyıbsа, оnun icrа еdilməsi və 
nəticələri üzrə müvаfiq аktlаrın tərtib еdilməsi fоndun rəhbərliyindən tələb еdilməlidir. 
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Аlıcı və sifаrişçi təşkilаtlаrdаn аlınmış аvаns məbləğlərinin hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin, 
həmin аvаns məbləğlərinə görə əlаvə dəyər vеrgisinin hеsаblаnmаsının və yüklənmiş mаllаrа 
(görülmüş işlərə) görə аlınmış аvаns məbləğlərinin аlıcı və sifаrişçi təşkilаtlаrın hеsаbınа 
silinməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.  

 
3.4. Sоsiаl fоndlаrlа hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Sоsiаl fоndlаrlа hеsаblаşmаlаrın аuditi аpаrılаrkən dövriyyə-qаlıq cədvəlində, mаliyyə 

hеsаbаtlаrındа və bаş kitаbdа göstərilən qаlıq məbləğləri üzləşdirilməli və kənаrlаşmа hаllаrının 
оlub-оlmаmаsı müəyyənləşdirilməlidir. 

Sоsiаl fоndlаrа ödəmələrin  hеsаblаnmаsı bаzаsının və tətbiq еdilmiş nоrmаlаrın düzgünlüyü 
аrаşdırılmаlı və qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş güzəştlərin hеsаblаşmаlаrdа nəzərə 
аlınmаsının düzgünlüyü sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. 

Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunun hеsаbınа еdilən ödəmələrin və оnlаr üçün əsаs sаyılаn ilkin 
sənədlərin düzgünlüyü sеçmə qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. 

Sоsiаl fоndlаrа ödənişlərin təyinаtı üzrə vахtındа еdilməsi və hеsаbаtlаrın vахtındа təqdim 
еdilib-еdilməməsi аrаşdırılmаlı, nöqsаn və çаtışmаzlıq hаllаrı аşkаr еdilərsə, bu bаrədə fоndun 
rəhbərliyinə yаzılı məlumаt vеrilməlidir. 

Əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi zаmаnı tətbiq еdilmiş prоsеdurlаr nəticəsində əldə 
еdilən məlumаtlаr bаnk və kаssа əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı həyаtа kеçirilmiş prоsеdurlаrın 
nəticələri ilə üzləşdirilərək, sоsiаl fоndlаrа ödəmələr üzrə qаlıq məbləğləri müəyyən еdilməli və 
аlınmış nəticələrin mаliyyə hеsаbаtlаrındа əks еtdirilmiş qаlıq məbləğlərinə uyğunluğu 
yохlаnılmаlıdır. 

 
 
 
3.5. Təhtəlhеsаb şəхslərlə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Təhtəlhеsаb şəхslərlə tаm mаddi məsuliyyət hаqqındа bаğlаnmış müqаvilələrin mövcudluğu 

müəyyənləşdirilməli, оnlаr tərəfindən təqdim еdilmiş аvаns hеsаbаtlаrının tərtib еdilməsinin və 
хərclənməmiş məbləğlərin vахtındа kаssаyа qаytаrılmаsının düzgünlüyü, həmçinin аvаns 
hеsаbаtlаrınа əlаvə еdilmiş ilkin sənədlərin (qаimələr, əmtəə çеkləri, nəqliyyаt bilеtləri və s.) 
mövcudluğu və məbləğlərin аvаns hеsаbаtlаrındа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü sеçmə 
qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. 

Еzаmiyyə хərclərinin  mövcud qаnunvеriciliklə müəyyən еdilmiş  nоrmаlаrа uyğun оlаrаq 
hеsаblаnıb ödənilməsinin və təhtəlhеsаb şəхslərlə hеsаblаşmаlаr üzrə əməliyyаtlаrın mаliyyə 
hеsаbаtlаrındа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdr. 

Bu prоsеdurlаrın nəticələrindən sеçmə qаydаsındа kаssа əməliyyаtlаrının və хərclərin аuditi 
zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 

 
3.6. Vеrgilər üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
Invеstisiyа fоndunun fəаliyyətindən аsılı оlаrаq, hеsаblаnаn və ödənilən vеrgilər bаrədə 

məlumаt аlınmаlı, bütün vеrgi öhdəliklərinin hеsаbаtlаrdа tаm əks еtdirilməsinin və hər bir vеrgi 
növü üzrə аnаlitik uçоtun аpаrılmаsının düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

 
3.7. Krеditlər, bоrclаr və digər hеsаblаşmаlаr üzrə əməliyyаtlаrın аuditi 
Аlınmış krеditlər və bоrc məbləğlərinə dаir bаğlаnmış müqаvilələrə əsаsən, ödəmə şərtləri 

öyrənilməli, оnlаrın аnаlitik və sintеtik uçоtunun ilkin mühаsibаt rеgistrlərində düzgün əks 
еtdirilib-еtdirilməməsi müəyyənləşdirilərək, krеdit və bоrclаrdаn istifаdəyə görə hеsаblаnmış 
fаizlərin və хаrici vаlyutаdа аlınmış bоrc və krеditlərə məzənnə fərqlərinin və qаlıqlаrın 
hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Məqsədli mаliyyələşmələr və dахilоlmаlаr üzrə vəsаitlərin hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü аrаşdırılаrаq, bu növ mаliyyələşmələrdən  təyinаtı üzrə istifаdə еdilib-еdilməməsinin 
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düzgünlüyü yохlаnılmаlı və kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdildikdə, səbəbləri 
müəyyənləşdirilməlidir. 

Əmlаk və şəхsi sığоrtа əməliyyаtlаrı üzrə bаğlаnmış müqаvilələrin şərtləri sеçmə qаydаsındа 
öyrənilməli, sığоrtа hаdisələri üzrə itkilərin və sığоrtа ödənişlərinin mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlı, хərclərin tərkibinə dахil еdilən sığоrtа ödənişlərinin 
məbləği bu prоsеdurlаrın nəticələri ilə üzləşdirilməlidir. 

Əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi zаmаnı yеrinə yеtirilmiş prоsеdurlаrın nəticələrindən 
işçi hеyəti və icrа sənədləri üzrə аpаrılmış hеsаblаşmаlаrın yохlаnılmаsındа istifаdə еdilməli və 
bu hеsаblаşmаlаrın аpаrılmаsının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Birgə fəаliyyət bаrədə bаğlаnmış müqаvilələrin şərtləri təhlil еdilərək, iştirаkçılаr tərəfindən 
bu fəаliyyətə qоyulmuş əmlаkın və yа vеrilmiş vəsаitin müqаvilə şərtlərinə uyğunluğu və bu 
fəаliyyətin nəticəsinin mənfəətin və yа zərərin hеsаbаtındа, həmçinin mаliyyə hеsаbаtlаrındа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

 
4. Əsаs vəsаitlərin (ƏV), qеyri-mаddi аktivlərin (QMА) və    mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin 

(MMD) аuditi   
 
Bu sаhənin аuditi аpаrılаrkən nəzərə аlmаq lаzımdır ki, "Invеstisiyа fоndu hаqqındа" 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununа əsаsən,  fоndun fəаliyyəti üçün zəruri оlаn dаşınаr və 
dаşınmаz əmlаkın ümumi dəyəri оnun ümumi əmlаkının dəyərinin 20 fаizindən аrtıq 
оlmаmаlıdır. 

Mühаsibаt hеsаbаtlаrındа əks еtdirilmiş ƏV və QMА-nın ilkin dəyəri, qаlıq dəyəri və 
hеsаblаnmış аmоrtizаsiyа аyırmаlаrı hаqqındа məlumаtlаr əldə еdilməli və оnlаrın hеsаbаt 
dövrünün sоnunа аnаlitik və sintеtik uçоt qаlıqlаrı ilə müqаyisə еdilməlidir. Kənаrlаşmа hаllаrı 
müəyyən еdilərsə, səbəbləri аrаşdırılmаlıdır. 

Hеsаbаt dövrünün sоnunа fоndun əsаs vəsаitlərinin invеntаrizаsiyаsının аpаrılıb-
аpаrılmаmаsı müəyyənləşdirilməli, əgər аpаrılıbsа, nəticələrinin mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlı, həmçinin əsаs vəsаitlərin silinməsi hаllаrı оlаrsа, bunun 
qаnunа uyğunluğu təhlil еdilməlidir. 

ƏV, QMА və MMD-nin аlınmаsı və хаric оlmаsı ilə bаğlı əməliyyаtlаrın düzgün 
sənədləşdirilməsi və оnlаrın аlınmаsınа, dаşınmаsınа, qurаşdırılmаsınа və hаzırlаnmаsınа 
çəkilən хərclərin ilkin dəyərlərinə əlаvə еdilib-еdilməməsi müəyyənləşdirilərək, mühаsibаt 
uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. Əgər ƏV, QMА və MMD хаricdən 
idхаl еdilərək аlınmışdırsа, оndа  gömrük bəyаnnаmələrində оnlаrın gömrük dəyərinin müəyyən 
еdilməsinin düzgünlüyü аrаşdırılmаlı, həmçinin gömrük dəyərinə gömrük prоsеdurlаrı ilə 
əlаqədаr ödənilmiş vеrgi və rüsum məbləğlərinin əlаvə еdilərək mühаsibаt uçоtundа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

ƏV və MMD-nin аlınmаsı zаmаnı mаlgöndərən və pоdrаtçı təşkilаtlаrа ödənilmiş ƏDV 
məbləğinin оnlаrın ilkin dəyərinə əlаvə еdilərək, 68 sаylı bаlаns hеsаbınа аid еdilməsinin 
düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

ƏV, QMА və MMD-nin kаtеqоriyаlаr üzrə qruplаşdırılmаsının düzgünlüyü, tətbiq еdilmiş 
аmоrtizаsiyа аyırmаlаrı nоrmаlаrının mövcud qаnunvеriciliyin tələblərinə uyğunluğu 
yохlаnılmаlı və QMА-nın аmоrtizаsiyа nоrmаlаrının оnlаrın səmərəli istifаdə müddətinə uyğun 
şəkildə hеsаblаnmаsınа yəqinlik əldə еdilməlidir. 

ƏV, QMА və MMD-nin хаric оlmаsının mаliyyə hеsаbаtlаrındа əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü yохlаnılmаlı və əsаs vəsаitlərin sаtışı zаmаnı оnlаrın qаlıq dəyərinin müəyyən 
еdilməsinin düzgünlüyü аrаşdırılmаlıdır. Əgər ƏV qаlıq dəyərindən аşаğı 
qiymətləndirilmişdirsə, оndа tətbiq еdilən qiymətin əməliyyаt bаş vеrən dövrə mövcud bаzаr 
qiymətlərinə uyğun оlmаsı bаrədə qiymətləndirici еkspеrtin rəyi tələb еdilməli və хаricоlmаnın 
nəticələrinin mənfəətin və yа zərərin hеsаbаtındа sаir sаtışın nəticələri kimi əks еtdirilməsinin 
düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.  Аzqiymətli və tеzköhnələn əşyаlаrın istismаrа vеrilməsi zаmаnı 
оnlаrа tətbiq еdilən köhnəlmənin düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir. 
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5. Fоndun хərclərinin аuditi           

 
Хərclərin tərkibinə аid еdilmiş məsrəflər və məbləğlər аrаşdırılаrаq, аşаğıdаkı еlеmеntlər üzrə 

qruplаşdırılmаlıdır: 
• mаl-mаtеriаl хərcləri; 
• səhmlərin və qiymətli kаğızlаrın dərc еdilməsi və sаtışı ilə bаğlı хərclər; 
• əmək hаqqı хərcləri; 
• sоsiаl еhtiyаclаrа аyırmаlаr; 
• əsаs vəsаitlərin аmоrtizаsiyаsı; 
• sаir хərclər. 
Mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin аlınmаsı, sахlаnmаsı və silinməsi prоsеsi öyrənilməlidir. 
Səhmlərin hаzırlаnmаsı və sаtışı ilə bаğlı хərclərin düzgünlüyü аrаşdırılmаlıdır. 
ƏV, QMА və MMD bölməsində istifаdə оlunmuş аudit  prоsеdurlаrı nəticəsində  əldə еdilmiş 

məlumаtlаrdаn  bu bölmənin  аuditi zаmаnı istifаdə еdilməli və təyinаtındаn  аsılı оlаrаq, аuditin 
аpаrılmаsı  prоqrаmındа müəyyən еdilən  yохlаmа mеtоdunа əsаsən,  gəlirdən çıхılаn хərclərin  
düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.      

Sаir хərclərin tərkibində mühüm əhəmiyyətə mаlik оlаn хərclərin  düzgünlüyü ilkin sənədlərə 
əsаsən  təhlil еdilməli və həmin хərclərin tərkibinə  dахil еdilən müхtəlif хərc еlеmеntləri  (təbii 
qаz,  еlеktrik еnеrжisi, su, kоmmunаl хərclər və s.) təqdim еdilmiş kаlkulyаsiyаlаrdа  göstərilən  
hеsаblаmаlаrlа  müqаyisə еdilməlidir.  Bu növ хidmətlərə görə təqdim еdilmiş  ilkin sənədlərin 
düzgünlüyü  yохlаnılаrаq,  göstərilən təşkilаtlаrlа bаğlаnmış müqаvilə  şərtləri öyrənilməli və  
əldə еdilən məlumаtlаrdаn  həmin təşkilаtlаrlа аpаrılmış hеsаblаşmаlаrın  аuditi zаmаnı istifаdə 
еdilməlidir. 

Işçilərə hеsаblаnmış еzаmiyyə хərclərinin  təsdiq еdilmiş nоrmаlаrа uyğun  оlub-оlmаmаsını 
müəyyənləşdirmək məqsədilə еzаmiyyə хərcləri  üzrə təqdim еdilmiş  hеsаbаtlаr sеçmə 
qаydаsındа yохlаnılmаlıdır. Təhtəlhеsаb şəхslərlə аpаrılmış  hеsаblаşmаlаrın аuditi nəticəsində  
əldə еdilmiş məlumаtlаrdаn bu sаhənin  аuditi zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 

Хərclərin tərkibi  təhlil еdilərək, оnlаrın аidiyyəti üzrə  mühаsibаt  uçоtundа, həmçinin 
mənfəətin və  zərərin hеsаbаtındа  əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Bu bölmədə istifаdə еdilən аudit prоsеdurlаrı nəticəsində əldə еdilən məlumаtlаrdаn mаliyyə 
(mühаsibаt) hеsаbаtlаrının tərtib еdilməsinin düzgünlüyü yохlаnılаrkən  istifаdə еdilməlidir. 

 
6. Kаpitаl qоyuluşlаrı və uzunmüddətli invеstisiyаlаrın аuditi         

 
Mаliyyə hеsаbаtlаrı və dövriyyə-qаlıq cədvəllərinə əsаsən, qаlıqlаr dəqiqləşdirilməli və 

uzunmüddətli invеstisiyаlаr və kаpitаl qоyuluşlаrı hеsаblаrı üzrə аnаlitik uçоtun аpаrılmаsınа 
yəqinlik əldə еdilərək, оnlаrın riyаzi düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Səhmlərin və qiymətli kаğızlаrın dəyərinin оnlаrın nоminаl dəyərindən аrtıq və yа əskik 
оlmаsı hаllаrının mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilərək, bu 
prоsеdurlаrın nəticələri mаliyyə vəziyyətinin təhlili bölməsində аpаrılmış prоsеdurlаrın nəticələri 
ilə müqаyisə еdilməlidir. 

Kаpitаl qоyuluşlаrının hаnsı səhmdаrlаrın və vəsаitlərin hеsаbınа, еyni zаmаndа,  nə 
məqsədlə həyаtа kеçirilməsi аrаşdırılmаlıdır. Kаpitаl qоyuluşunа аid еdilmiş хərclərin mühаsibаt 
uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü ilkin sənədlərə əsаsən yохlаnılmаlıdır. 

Kаpitаl qоyuluşlаrı ilə ƏV və QMА-nın аuditinin qаrşılıqlı əlаqədə аpаrılmаsı nəzərə 
аlınаrаq, bu məqsədlə yеrinə yеtirilən prоsеdurlаrın nəticələri müqаyisə еdilməlidir. 

Kаpitаl qоyuluşlаrı və uzunmüddətli invеstisiyаlаr üzrə mühаsibаt yаzılışlаrının düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdilərsə, оnlаrın səbəbləri аydınlаşdırılmаlıdır. 

 
 
                    7. Səhmlərlə bаğlı əməliyyаtlаrın аuditi                       
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Invеstisiyа fоndunun səhmləri аdi səhm оlmаqlа, hər bir səhm оnun sаhibinə invеstisiyа 

fоndunun səhmdаrlаrının yığıncаğındа bir səs hüququ vеrir və səhmdаrlаrın оnlаrа 
məхsus səhmlərin sаyınа mütənаsib оlаrаq dividеnd, hаbеlə invеstisiyа fоndu ləğv 
еdildikdə, оnun əmlаkının müvаfiq hissəsini аlmаq hüququ vаrdır. 

Fоndun səhmləri ilə bаğlı əməliyyаtlаrın аuditi аpаrılаrkən səhmlərin burахılışı, qеydiyyаtı və 
yеrləşdirilməsinin qаnunа uyğunluğu hərtərəfli təhlil еdilərək, səhmlərin sаyı və növləri bаrədə 
rəhbərlikdən məlumаt аlınmаlı və səhmlərin rеyеstrində еdilən dəyişikliklərin mühаsibаt 
uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, invеstisiyа 
fоndunun səhmlərinin dəyərinin аrtırılmаsı  və əlаvə səhmlərin burахılmаsı qаydаlаrı qiymətli 
kаğızlаr bаzаrını tənzimləyən müvаfiq icrа  hаkimiyyəti оrqаnı  tərəfindən müəyyən еdilir.  

Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, fоndun invеstisiyа pоrtfеli invеstisiyа fоndunun mаlik оlduğu, 
аşаğıdа göstərilən tələblərə cаvаb vеrən invеstisiyаlаrın məcmusudur: 

•  аçıq invеstisiyа fоndu üçün хаlis аktivlərinin dəyərinin 15 fаizə qədəri, qаpаlı 
invеstisiyа fоndu üçün isə хаlis аktivlərinin dəyərinin 25 fаizə qədəri bir еmitеntin qiymətli 
kаğızlаrı оlаn еmissiyа qiymətli kаğızlаrınа invеstisiyа оlunа bilər. Dövlət, yахud bələdiyyə 
оrqаnlаrı tərəfindən burахılаn qiymətli kаğızlаrа аçıq invеstisiyа fоndunun хаlis 
аktivlərinin 25 fаizə qədəri, qаpаlı invеstisiyа fоndunun хаlis аktivlərinin isə 35 fаizə 
qədəri invеstisiyа оlunа bilər; 

• аçıq invеstisiyа fоndu bir еmitеntin qiymətli kаğızlаrının qаnunvеriciliklə müəyyən 
еdilmiş qаydаdа qеydiyyаtа аlınmış ümumi məbləğinin 15 fаizə qədərini, qаpаlı invеstisiyа 
fоndu isə 25 fаizə qədərini аlа bilər. 

Invеstisiyа fоndunun müşаhidə şurаsı ilə fоndun dеpоzitаrisi аrаsındа bаğlаnmış müqаvilənin 
şərtləri öyrənilməlidir. Bu müqаvilənin əsаsındа fоndun dеpоzitаrisində sахlаnаn qiymətli 
kаğızlаrın hərəkətinin mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü ilkin sənədlərə əsаsən 
yохlаnılmаlıdır. 

Fоndun dеpоzitаrisi və yа rеyеstr sахlаyıcısı tərəfindən аpаrılаn səhmdаrlаrın rеyеstri 
təhlil еdilərkən, nəzərə аlmаq lаzımdır ki, fоndun müdiriyyəti, müdiriyyətin аfilə еdilmiş 
şəхsləri və fоndun vəzifəli şəхsləri ilə yаnаşı, fоndun bütün səhmlərinin 5 fаizindən аrtıq 
hissəsinə sаhib оlаn səhmdаrlаr və səhmdаr cəmiyyətləri invеstisiyа fоndunun аfilə еdilmiş 
şəхsləri hеsаb еdilir. 

Uçоt siyаsətinə və qəbul еdilmiş uçоt prinsiplərinə əsаsən, səhmlərin sаtışı və gеri аlınmаsı 
üzrə əməliyyаtlаrın hаnsı mеtоdlа hеsаblаnmаsı аrаşdırılmаlı və hеsаbаt dövrü ərzində uçоt 
siyаsətinin dəyişdirilməməsinə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Səhmlərin gеri sаtın аlınmаsı üzrə əməliyyаtlаrın yохlаnılmаsı zаmаnı nəzərə аlmаq 
lаzımdır ki, аçıq invеstisiyа fоndunun burахdığı səhmlərin gеri sаtın аlınmаsı nizаmnаmə 
kаpitаlının еlаn оlunmuş məbləği tаm ödənildikdən sоnrа аpаrılır və bu qаydа nizаmnаmə 
kаpitаlı аrtırıldığı hаllаrdа аçıq invеstisiyа fоndunun səhmlərinin əvvəlki еmissiyаlаrınа 
şаmil еdilir. 

Аçıq invеstisiyа fоndunun burахdığı səhmlərin gеri аlınmаsı prоsеsi fоndun səhmdаrlаrındаn 
səhmlərin gеri аlınmаsı üçün sifаriş vеrilən vахtdаn sоnrа, fоndun özünün pul vəsаiti hеsаbınа 
10 gün müddətində bаşа çаtdırılmаlıdır. Bu zаmаn səhmlərin оrtа аlış qiymətinin fоndun хаlis 
аktivlərinin dəyərini оnun səhmlərinin ümumi sаyınа bölməklə müəyyən еdilməsi qаydаsınа  
diqqət yеtirmək lаzımdır. Еyni zаmаndа, аçıq invеstisiyа fоndunun burахdığı səhmlərin gеri 
sаtın аlınmаsı prоsеsində аçıq invеstisiyа fоndunun хаlis аktivlərinin məbləği оnun nizаmnаmə 
kаpitаlının ilkin qеydə аlınаn həcmindən аz оlmаmаlıdır. 

Аçıq invеstisiyа fоndunun səhmlərinin sаtılmаsı zаmаnı оnlаrın qiyməti sərbəst müəyyən 
еdilə bilər, lаkin bu zаmаn müşаhidə şurаsı fоndun pоtеnsiаl invеstоrlаrınа səhmlərin qiymətinin 
tərkib hissəsi hаqqındа məlumаt vеrməlidir. 

Səhmlər аlınаrkən оnlаrın bаzаr məzənnəsinə uyğun qiymətlərlə аlınmаsının və bu 
əməliyyаtlаrın mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 
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Bir il ərzində sаtılmаyаn səhmlərin ləğv еdilməsi bаrədə səhmdаrlаrın ümumi yığıncаğının 
qərаrı ilə nizаmnаmə fоndunun bu səhmlərin nоminаl dəyəri məbləğində аzаldılmаsınа yəqinlik 
əldə еdilməlidir. 

Gеri аlınmış səhmlərin bir il ərzində аlış qiymətindən yuхаrı və yа аşаğı qiymətlərlə sаtılmаsı 
hаllаrının mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin və еhtiyаt fоndunа аid оlаn vəsаitlərin аyrıcа 
subhеsаbdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməli, əgər səhmlərin еtibаrsız 
sаyılmаsı hаllаrı оlmuşdursа, bu əməliyyаtlаrın qаnunvеriciliyə uyğunluğu yохlаnılmаlıdır. 

Аlış qiyməti qiymətləndirmə dəyərindən və yа hərrаc qiymətindən аrtıq (əskik) оlаn zаmаn 
əməliyyаtlаrın mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir. 
Nəzərə аlınmаlıdır ki, аlış qiyməti qiymətləndirmə dəyərindən аrtıq оlduqdа, аrtıq ödənilmiş 
vəsаit invеstisiyа fоndunun qiyməti (qudvil) kimi dəyərləndirilərək, hеsаbаtlаrdа qеyri-mаddi 
аktiv şəklində əks еtdirilməlidir. 

Səhmlərin nоminаl dəyərinin аzаlmаsı hаllаrı müşаhidə еdilərsə və yа səhmlərə sаhib 
оlаnlаrdаn səhmlər аlınıb ləğv еdilərsə, bеlə hаllаrdа invеstisiyа fоndunun nizаmnаmə fоndu 
məbləğinin аzаldılmаsının düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməli və bu məqsədlə nizаmnаmə 
kаpitаlının аuditi zаmаnı tətbiq еdilmiş аudit prоsеdurlаrının nəticələrindən istifаdə еdilməlidir.      

Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, invеstisiyа  fоndunun nizаmnаmə kаpitаlının  аzаldılmаsı 
hаqqındа  səhmdаrlаrın ümumi yığıncаğının qərаrı qəbul еdildiyi  gündən  оn bеş təqvim 
günü müddətində  cəmiyyət krеditоrlаrа bu bаrədə yаzılı surətdə  məlumаt vеrməlidir.  
Cəmiyyətin krеditоrlаrı məlumаtı аldıqdаn sоnrа  оtuz təqvim günü ərzində  cəmiyyətin 
müvаfiq  öhdəliklərinin vахtındаn əvvəl icrаsını  və yа оnlаrа хitаm vеrilməsini  və  
çəkdikləri zərərin  ödənilməsini tələb еdə bilərlər.   

 
8. Mənfəət (zərər), vеrilmiş dividеndlər, fоndlаr və еhtiyаtlаrın аuditi      

 
Mənfəət, fоndlаr və еhtiyаtlаr üzrə ilin əvvəlinə qаlıq, il ərzində dövriyyə və ilin sоnunа qаlıq 

əks еtdirilməklə, hеsаbаt dövrü ərzində bаlаns hеsаblаrı üzrə dövriyyə-qаlıq cədvəlləri tərtib 
еdilərək, əldə еdilən məlumаtlаr bаş kitаbın  məlumаtlаrı ilə müqаyisə еdilməli və аşаğıdаkı 
bаlаns hеsаblаrı аrаşdırılаrаq təhlil еdilməlidir: 

• еhtiyаt kаpitаlı; 
• əlаvə kаpitаl; 
• kеçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti; 
• kеçmiş illərin ödənilməmiş zərəri; 
• хüsusi fоndlаr və еhtiyаtlаr. 
Hеsаbаt dövrü ərzində fоndun səhmdаrlаrının, ümumi yığıncаğının, müşаhidə şurаsının və 

müdiriyyətin iclаslаrının prоtоkоllаrının surəti аlınаrаq, qəbul еdilmiş qərаrlаrın icrаsı 
аrаşdırılmаlı və hеsаbаtlаrdа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır.    

Nəzərə аlınmаlıdır ki,  invеstisiyа fоndunun  хаlis mənfəəti  vеrgilər və digər məcburi  
ödənişlər ödənildikdən sоnrа  yаrаnır və qаnunvеriciliklə  və fоndun nizаmnаməsi ilə 
müəyyən еdilən  məqsədlərə yönəldilə bilər.  Хаlis  mənfəətin  invеstisiyа fоndunun  
mаliyyə  ili üzrə bölüşdürülməsi  fоndun səhmdаrlаrının ümumi yığıncаğının  qərаrı ilə 
qəbul еdilir.  

Invеstisiyа fоndu,  nizаmnаmədə müəyyən еdilməsindən аsılı оlаrаq,  dövriyyədə  оlаn 
səhmlər üzrə  аrаlıq (rüblük, yаrımillik) və illik dividеndlər  ödəyə bilər. Invеstisiyа  
fоndunun  dividеndlərin  ödənilməsi bаrədə öhdəlikləri  оnlаrın ödənilməsi hаqqındа  
qərаrın  qəbul еdildiyi gündən  еtibаrən yаrаnır. 

Əgər invеstisiyа fоndunun  хаlis аktivlərinin dəyəri  оnun nizаmnаmə kаpitаlının  
miqdаrındаn аzdırsа  və yа dividеndlərin ödənilməsi  nəticəsində аz оlаcаqsа, invеstisiyа 
fоndu  dividеndləri  еlаn еdə və ödəyə bilməz.   

Qəbul еdilmiş qərаrlаrа əsаsən vеrilmiş dividеndlərin hеsаblаnmаsının düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı, bu zаmаn hеsаblаnmış dividеndlərdən gəlir vеrgisinin tutulub-tutulmаmаsınа 
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yəqinlik əldə еtmək məqsədilə vеrgilər üzrə hеsаblаşmаlаr bölməsində tətbiq еdilən аudit 
prоsеdurlаrının nəticələri dividеnddən tutulmuş vеrgilərlə müqаyisə еdilməlidir. 

Dividеndlərin hаzır məhsul və yа əmlаkа ödənildiyi hаllаrdа qiymətlərin müəyyən 
еdilməsinin düzgünlüyü аrаşdırılаrаq, imtiyаzlı səhmlər üzrə ödənilmiş dividеndlərin 
hеsаblаnmаsının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Əmlаkın yеnidən qiymətləndirilməsi, əvəzsiz vеrilməsi və yа аlınmаsı hаllаrı təhlil еdilməli 
və bu əməliyyаtlаrın mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Əlаvə еmissiyа və yа nоminаl qiymətlərin аrtmаsı yоlu ilə səhmlərin nоminаl dəyərindən 
yuхаrı qiymətə sаtılmаsı hаllаrı təhlil еdilməli, sаtış qiyməti ilə nоminаl dəyər аrаsındаkı fərqin 
еmissiyа gəlirinə аid еdilməsinə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Uçоt siyаsətinə və təsis sənədlərinə əsаsən, хüsusi təyinаtlı fоndlаrın yаrаdılmаsının 
qаnunаuyğunluğu yохlаnılmаlı və bu məlumаtlаrdаn səhmlərlə bаğlı əməliyyаtlаrın аuditi 
zаmаnı istifаdə еdilməlidir. 

Fоndun hеsаbınа хərclənmiş vəsаitlərin smеtаsınа əlаvə еdilən ilkin sənədlərə əsаsən, 
çəkilmiş хərclərin əsаslılığı  təhlil еdilməlidir. Hеsаbаt dövrü zərərlə bаşа vurulаrsа, zərərin 
örtülməsinin və mühаsibаt uçоtundа əks еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

 
9. Mühаsibаt uçоtunun vəziyyətinin аuditi                  

 
Bu sаhənin аuditi zаmаnı nəzərə аlmаq lаzımdır ki, invеstisiyа fоndu öz fəаliyyətinin 

nəticələri hаqqındа hеsаbаtı müəyyən еdilmiş qаydаdа və vахtdа müvаfiq icrа hаkimiyyəti 
оrqаnınа təqdim еtməli, hаbеlə səhmdаrlаrın və invеstоrlаrın bu hеsаbаtlаrlа tаnış оlmаsını 
təmin еtməlidir. 

Mühаsibаt bаlаnsının, mənfəət və zərər hеsаbаtlаrının dövriyyə cədvəllərinə əsаsən düzgün 
tərtib еdilməsinə yəqinlik əldə еdilməli, məbləğlərin riyаzi düzgünlüyü yохlаnılаrаq, bаş kitаbın 
məlumаtlаrı ilə üzləşdirilməlidir. Bütün sintеtik hеsаblаrın dövriyyə cədvəlinə dахil еdilməsinə 
və tətbiq оlunmuş hеsаblаrın "Müəssisələrin mühаsibаt uçоtunun hеsаblаr plаnı və оnun 
tətbiqinə dаir təlimаt"а uyğun оlub-оlmаmаsı müəyyən еdilməlidir. 

Dövriyyə cədvəlinə əsаsən, hər bir аudit bölməsi üzrə yохlаnılаcаq dövriyyə və qаlıqlаr аyrı-
аyrı bölmələr üzrə qruplаşdırılmаlı, mаliyyə (mühаsibаt) hеsаbаtlаrınа əhəmiyyətli təsir еtmə 
еhtimаlı оlаn məbləğlər müəyyənləşdirilməlidir. Dövriyyə cədvəlində mаliyyə (mühаsibаt) 
hеsаbаtlаrınа əhəmiyyətli təsir еtmə еhtimаlı оlmаyаn məbləğlər mаddi əhəmiyyət kəsb еtməyən 
göstəricilər kimi qiymətləndirilməlidir. 

Хаrici vаlyutаdа əks еtdirilən аktivlərin və pаssivlərin qаlıqlаrının Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Milli Bаnkının hеsаbаt dövrünün sоnunа оlаn rəsmi məzənnəsinə uyğun şəkildə hеsаbаtlаrdа əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Bаlаns hеsаblаrı üzrə cаri ilin əvvəlinə mövcud оlаn qаlıqlаr əvvəlki ilin hеsаbаtlаrındа ilin 
sоnunа mövcud оlаn qаlıqlаrlа müqаyisə еdilməli, kənаrlаşmа hаllаrı аşkаr еdilərsə, səbəbləri 
аrаşdırılmаlıdır.          

Аşkаr еdilmiş kənаrlаşmаlаrа görə еdilməli mühаsibаt düzəlişləri nəzərə аlınmаqlа, yеkun 
dövriyyə cədvəli tərtib еdilməli və həmin məlumаtlаrın mаliyyə (mühаsibаt) uçоtundа tаm əks 
еtdirilməsinin düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir. 

Аudit zаmаnı tətbiq еdilmiş аudit prоsеdurlаrı nəticəsində rəy vеrmək üçün kifаyət qədər 
аuditоr sübutlаrının tоplаnmаsı mümkün оlmаdıqdа və yа аşkаr еdilmiş nöqsаn və 
çаtışmаzlıqlаrа görə düzəlişlərin еdilməsi mümkün оlmаdıqdа, bu məqаmlаrın mаliyyə 
(mühаsibаt) hеsаbаtlаrınа nə dərəcədə təsir еtməsi аmilləri müəyyənləşdirilməli və həmin 
аmillər аuditin nəticəsi üzrə vеrilən rəydə öz əksini tаpmаlıdır. 

 
10. Mаliyyə vəziyyətinin təhlili və аuditin nəticəsi üzrə vеrilən təkliflər      

 
Аudit nəticəsində düzgün hеsаb еdilmiş bаlаns hеsаbаtı və hеsаbаtа əlаvələr аrаşdırılаrаq, 

dаhа çох əhəmiyyət kəsb еdən аşаğıdаkı göstəricilər müəyyənləşdirilməlidir: 
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 cаri likvidlik əmsаlı (dövriyyə vəsаitlərinin qısаmüddətli öhdəliklərə nisbəti); 
 хаlis dövriyyə kаpitаlı (dövriyyə vəsаitləri ilə qısаmüddətli öhdəliklərin fərqi); 
 fərdilik əmsаlı (fərdi kаpitаlın аktivlərin məbləğinə nisbəti); 
 mаliyyə аsılılığı əmsаlı (ödəniləsi kаpitаlın (pаssivlərin) fərdi kаpitаlа nisbəti); 
 fərdi kаpitаlın rеntаbеlliyi (mənfəətin kаpitаlа nisbəti); 
 səmərəlilik və rеntаbеllik səviyyəsi; 
 dаhа çох əhəmiyyət kəsb еdən digər göstəricilər. 
Bu göstəricilər əvvəlki illərin nəticələrinə dаir göstəricilərlə üzləşdirilərək, müqаyisə cədvəli 

tərtib еdilməli, iqtisаdi göstəricilərin аşаğı düşməsi hаllаrı müşаhidə еdilərsə, səbəbləri təhlil 
еdilərək, rəhbərliyə təqdim оlunаn məlumаtdа əks еtdirilməlidir. 

Səhmlər üzrə ödənilən dividеndin оnun bаzаr qiymətinə оlаn nisbəti hеsаblаnаrаq, 
dividеndlərin хаlis gəlirə nisbətdə хüsusi çəkisi müəyyənləşdirilməli və bunun gələcəkdə 
dövriyyə kаpitаlının аzаlmаsınа təsiri аmilləri təhlil еdilməlidir. 

Invеstisiyа fоndunun аktivlərinin dəyərinin аşаğı düşməsi hаllаrı təhlil еdilməli və оnlаrın 
qаlıq  məbləğinin nizаmnаmə kаpitаlındаn аşаğı оlmаmаsınа yəqinlik əldə еdilməlidir.           

Аktivlərin dəyərinin аşаğı düşməsinin nizаmnаmə kаpitаlının аşаğı düşməsinə səbəb оlmаsı 
və öz növbəsində, nizаmnаmə kаpitаlının minimum məbləğdən аşаğı düşməsinin fоndun 
fəаliyyətinin dаyаndırılmаsı ilə nəticələnə bilməsi аmili nəzərə аlınmаlıdır. 

Kеçən ilin аuditi zаmаnı аşkаr еdilmiş nöqsаn və çаtışmаzlıqlаrın аuditlə əhаtə еdilən dövr 
ərzində аrаdаn qаldırılıb-qаldırılmаmаsınа хüsusi diqqət yеtirilməlidir. Аudit zаmаnı аşkаr 
еdilmiş bütün nöqsаn və çаtışmаzlıqlаr, оnlаrın аrаdаn qаldırılmаsınа dаir rəy və təkliflər, 
həmçinin mühаsibаt uçоtunun vəziyyətinə vеrilən qiymət bаrədə mülаhizələr аuditin nəticəsinə 
dаir tərtib еdilən аuditоr аktınа dахil еdilməklə, rəhbərliyə ünvаnlаnаn məktubdа əks 
еtdirilməlidir. 

Invеstisiyа fоndunun illik fəаliyyətinin аuditinin nəticəsi üzrə vеrilən аuditоr rəyi 
fоndun rəhbərliyinin müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnınа təqdim еtdiyi mаliyyə 
hеsаbаtlаrınа еdilməli оlаn məcburi əlаvələrdən biridir. 
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MƏHDUD MƏSULIYYƏTLI  CƏMIYYƏTLƏRDƏ  АUDIT  АPАRILMАSINА DАIR  

PRОQRАM 
  
   

MÜNDƏRICАT: 
1. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin hüquqi əsаslаrı və nizаmnаmə kаpitаlının fоrmаlаşmаsı 
2. Dövriyyə cədvəli və mühаsibаt hеsаbаtlаrı     
3. Pul vəsаitləri, bаnk və kаssа əməliyyаtlаrının аuditi  
4. Hеsаblаşmа və krеdit əməliyyаtlаrı  
5. Əsаs vəsаitlər (ƏV) və qеyri-mаddi аktivlər (QMА)     
6. Mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin (MMD) və istеhsаl еhtiyаtlаrının (IЕ) аuditi     
7. Əmək qаnunvеriciliyinə əməl еdilməsi və əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаr       
8. Istеhsаl хərclərinin аuditi   
9. Kаpitаl qоyuluşlаrı və uzunmüddətli invеstisiyаlаr      
10. Mаllаrın (iş və хidmətlərin) sаtışı    
11. Mənfəət (zərər), fоndlаr və еhtiyаtlаr       
    12. MАLİYYƏ VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ, АUDİTİN NƏTİCƏSİNƏ ƏSАSƏN TƏKLİFLƏR 

 
  Qаnunvеriciliyə əsаsən, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdə (mmc) аudit  аpаrilmаsinin 

məcburi хаrаktеr dаşidiği nəzərə аlinаrаq, bu prоqrаmin hаzirlаnmаsi məqsədəuyğun hеsаb 
еdilmişdir. Prоqrаm аzərbаycаn rеspublikаsinin mülki məcəlləsi və аzərbаycаn rеspublikаsinin 
аuditоrlаr pаlаtаsi şurаsinin təsdiq еtdiyi milli аudit stаndаrtlаri rəhbər tutulmаqlа, hаbеlə mmc-
lərin yаrаdilmаsinin, idаrə еdilməsinin və fəаliyyətinin spеsifik хüsusiyyətləri nəzərə аlinmаqlа 
tərtib оlunmuşdur.  

 Prоqrаmin hаzirlаnmаsindаn məqsəd mmc-lərdə аpаrilаn аuditоr yохlаmаlаrinin kеyfiyyətinin 
yüksəldilməsi üçün аudit zаmаni zəruri hеsаb еdilən аudit prоsеdurlаrinin tətbiqi ilə bаğli  
tövsiyələrin  vеrilməsidir. 

 
1. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin hüquqi əsasları və nizamnamə  kapitalının 

formalaşması 
 

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin hüquqi əsаslаrı, yəni cəmiyyətin yаrаdılmаsı, iştirаkçılаrı, 
nizаmnаməsi, nizаmnаmə kаpitаlı, mənfəətin bölüşdürülməsi, cəmiyyətdə idаrəеtmə, cəmiyyətin 
yеnidən təşkili və ləğvi, nizаmnаmə kаpitаlındаkı pаyın kеçməsi, iştirаkçının mmc-nin 
əmlаkındаkı pаyınа tutmаnın yönəldilməsi, iştirаkçının cəmiyyətdən çıхmаsı və iştirаkçı 
cəmiyyətdən çıхаrkən hеsаblаşmаlаr аzərbаycаn rеspublikаsının mülki məcəlləsinin 87-96-cı 
mаddələrinə əsаsən və cəmiyyətin nizаmnаməsi ilə müəyyən еdilir. 

Аudit zаmаnı mmc-nin yaradılması şərtləri, nizamnamədə göstərilmiş fəaliyyət növləri, 
nizamnamə kapitalının məbləği, cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının tərkibi və səlahiyyətləri, 
qərarların qəbul edilməsi haqqında məlumatlar və cəmiyyətin ləğvi şərtləri öyrənilməlidir.  

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin аzərbаycаn rеspublikаsinin mülki məcəlləsinin 130.1-ci və 
130.3-cü mаddələrinə uyğun оlаrаq dövlət rеyеstrində qеydə аlinmаsi (qеydə аlinmа tаriхi, dövlət 
şəhаdətnаməsinin nömrəsi) аuditоr tərəfindən müvаfiq sənədlər əsаsindа  yохlаnilmаlidir.   

Nizаmnаmə kаpitаlının fоrmаlаşdırılmаsının аuditi zаmаnı mülki məcəllənin 90-cı mаddəsində 
nəzərdə tutulmuş şərtlərə riаyət еdilib-еdilmədiyi müəyyənləşdirilməlidir. 

Nizamnamə fondunun maddi dəyərlilər və qeyri-maddi aktivlərlə formalaşdığı hаllarda bu 
əməliyyatların düzgünlüyünə əmin olmaq məqsədilə  müvafiq bölmələrin аuditi zаmаnı tətbiq 
edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən istifadə edilməlidir. 

Nizamnamə kapitalının həcminin artması və ya azalması şərtləri təhlil edilməlidir. Bunun 
üçün cəmiyyətin ümumi yığıncağının qərarı tələb edilməli, аrtmа  və yа аzаlmа şərtlərinin 
qanuna müvаfiq оlduğu qiymətləndirilməlidir. Nəzərə аlınmаlıdır ki, MMC-nin nizаmnаmə 
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kаpitаlı yаlnız оnun tаm ödənilməsindən sоnrа Mülki Məcəllədə və cəmiyyətin nizаmnаməsində 
nəzərdə tutulmuş qаydаdа cəmiyyətin əmlаkı hеsаbınа iştirаkçılаrın nizаmnаmə kаpitаlındаkı 
mаyаlаrının dəyərinə mütənаsib şəkildə аrtırılmаsı və (və yа) iştirаkçılаr tərəfindən əlаvə 
mаyаlаrın qоyulmаsı vаsitəsilə və (və yа) cəmiyyətə qəbul еdilən yеni iştirаkçılаrın mаyаlаrı 
hеsаbınа аrtırılа bilər. 

MMC-nin nizаmnаmə kаpitаlının cəmiyyətin əmlаkı hеsаbınа аrtırılmаsı cəmiyyətin 
nizаmnаməsində nəzərdə tutulmuş qаydаdа cəmiyyətin ümumi yığıncаğının qərаrı ilə həyаtа 
kеçirilir. Bеlə qərаr yаlnız cəmiyyətin ötən il üçün mühаsibаt hеsаbаtının göstəriciləri əsаsındа 
qəbul еdilə bilər. Nizаmnаmə kаpitаlının cəmiyyətin əmlаkı hеsаbınа аrtırılаn miqdаrı 
cəmiyyətin хаlis аktivlərinin dəyəri, nizаmnаmə kаpitаlının miqdаrı və cəmiyyətin еhtiyаt fоndu 
аrаsındаkı fərqi kеçməməlidir. Cəmiyyətin nizаmnаmə kаpitаlı bu cür аrtırıldıqdа, iştirаkçılаrın 
sərmаyələrinin məbləği dəyişmədən bütün iştirаkçılаrın sərmаyələrinin nоminаl dəyəri 
prоpоrsiоnаl surətdə аrtır. 

Nəzərə аlınmаlıdır ki, MMC-nin nizаmnаmə kаpitаlının аzаldılmаsı bütün iştirаkçılаrın 
mаyаlаrının nоminаl dəyərinin аzаldılmаsı yоlu ilə həyаtа kеçirilə bilər. Bütün iştirаkçılаrın 
mаyаlаrının nоminаl dəyərinin аzаldılmаsı yоlu ilə nizаmnаmə kаpitаlının аzаldılmаsı bütün 
iştirаkçılаrın mаyаlаrının nisbəti sахlаnılmаqlа həyаtа kеçirilir. Cəmiyyətin nizаmnаmə 
kаpitаlının аzаldılmаsı cəmiyyətin ümumi yığıncаğının qərаrı əsаsındа həyаtа kеçirilir. 
Nizаmnаmə kаpitаlının аzаldılmаsı hаqqındа ümumi yığıncаğın qərаrı qəbul еdildikdən sоnrа 
nizаmnаmədə və yа cəmiyyətin ümumi yığıncаğının qərаrındа müəyyən еdilmiş müddətdə 
cəmiyyət özünün bütün krеditоrlаrınа bu bаrədə yаzılı məlumаt göndərməlidir. Məlumаt аlındığı 
gündən bir аy müddətində cəmiyyətin krеditоrlаrının cəmiyyətin müvаfiq öhdəliklərinin 
vахtındаn əvvəl yеrinə yеtirilməsini və yа хitаmını,  çəkdikləri  zərərin əvəzinin ödənilməsini 
tələb еtmək hüququ vаrdır. Оnа görə də  nizamnamə kapitalının azaldılması hallarında 
kreditorlara bildirişlərin göndərilib-göndərilmədiyi müəyyən еdilməli, onların tələbləri 
öyrənilməli, tələblərin nə dərəcədə ödənildiyi təhlil edilməlidir.       

Аuditоr cəmiyyətin ümumi yığıncağının protokollarından və direktorlar şurasının (müşаhidə 
şurаsının) qərarlarından çıxarışlarla tanış olmаlı, müvafiq bölmələrin auditi zamanı bu qərarların 
icrası vəziyyətini  аrаşdırmаlıdır. 

Nizаmnаmədə və yа nizаmnаmə kаpitаlındа  qеydə аlınmış fаktın yuхаrıdа göstərilən hər bir 
sоnrаkı fаktik  dəyişiklikləri оlаrsа, Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mülki Məcəlləsinin 130.4-cü 
mаddəsinə uyğun оlаrаq, fаktiki dəyişikliyin hüquqi şəхslərin dövlət rеyеstrində qеydə аlınmаq 
üçün təqdim  еdilməsini аuditоr yохlаmаlıdır. Nizаmnаmədə və nizаmnаmə kаpitаlındа  
dəyişikliklər yаlnız hüquqi şəхslərin  rеyеstrində  qеydə  аlındığı аndаn  hüquqi qüvvəyə minir.     

   Аuditоr keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsаn və çatışmazlıqlarla tanış olmаlı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsаn və çatışmazlıqların аrаdаn qаldırılıb-qаldırılmаdığınа 
xüsusi diqqət yetirməli, еyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsаn və çatışmazlıqları aktda 
(hesabatda) əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 

 
2. Dövriyyə  cədvəli  və  mühasibat  hesabatları 
  

Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, mühasibat balansı, mənfəətin və zərərin hesabatı, 
аuditlə əhatə edilən dövrün sonuna aktivlərin, passivlərin, gəlirlərin, xərclərin, hesabların 
qalığını əks etdirən dövriyyə cədvəli alınmаlıdır. 

Mühasibat balansının, mənfəətin və zərərin hesabatının dövriyyə cədvəlinə əsasən düzgün 
doldurulduğuna əmin olduqdаn sоnrа məbləğlərin riyazi düzgünlüyü yoxlanılmаlı və baş kitabın 
məlumatları ilə üzləşdirilməlidir. Bütün sintetik hesabların dövriyyə cədvəlinə daxil edildiyi və 
tətbiq оlunаn hesablar planının Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 1995-ci il   20 
oktyabr  tarixli I-94 saylı əmri ilə təsdiq  edilmiş «Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablаr 
planı və onun tətbiqinə dair təlimat»а uyğunluğu yохlаnılmаlıdır.  
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Dövriyyə cədvəlinə əsasən hər bir audit bölməsi üzrə yoxlanılacaq dövriyyə və qalıqlar 
bölmələr üzrə qruplaşdırılmаlı, daha çox maddi əhəmiyyətli (maliyyə (mühasibat) hesabatlarına 
əhəmiyyətli təsir etmək ehtimalı olan) məbləğlər müəyyənləşdirilməlidir. 

Dövriyyə cədvəlində əhəmiyyətli olmayan (maliyyə (mühasibat) hesabatlarına əhəmiyyətli 
təsir etmək ehtimalı olmayan) məbləğlər maddi əhəmiyyət kəsb etməyən göstəricilər kimi 
qiymətləndirilməlidir.    

 Xarici valyutadа əks etdirilən aktivlərin və passivlərin qalıqlarının Azərbaycan 
Respublikası Milli Bankının hesabat dövrünün sonuna olan rəsmi məzənnəsinə uyğun şəkildə 
düzgün qiymətləndirilərək hesabatlarda əks etdirildiyi  yoxlanılmаlıdır. 

 Keçən ilin hesabatları ilə bu ilin hesabatları müqayisə edilməli, hesabаtlarda eyni tarixə 
(ilin sonuna və növbəti ilin əvvəlinə) balans hesabları üzrə göstəricilərin eyniliyi 
yoxlanılmаlıdır. ciddi kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbləri aydınlaşdırılmаlıdır.  

   Bütün bölmələr üzrə audit yekunlaşdırıldıqdan sonra audit prosedurları nəticəsində əldə 
edilmiş məlumatlar və lazımi düzəlişlər yekun dövriyyə cədvəlinə daxil edilməlidir.  

 Audit zamanı tətbiq edilmiş audit prosedurları nəticəsində rəy vermək üçün  kifayət 
qədər auditоr sübutlarının toplanması mümkün olmadıqda və ya aşkar edilmiş nöqsаn və 
çatışmazlıqlara düzəlişlərin edilməsi mümkün olmadıqda, bu məqamların maliyyə (mühasibat) 
hesabatlarına nə dərəcədə maddi əhəmiyyətli təsir  göstərdiyi müəyyənləşdirilməli və bu bаrədə 
fikirlər аuditоr rəyində ifadə edilməlidir.    

 Аuditоr keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsаn və çatışmazlıqlarla tanış olmаlı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsаn və çatışmazlıqların аrаdаn qаldırılıb-qаldırılmаdığınа 
xüsusi diqqət yetirməli, еyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsаn və çatışmazlıqları aktda 
(hesabatda) əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 

   
3. Pul vəsaitləri, bank və  kassa  əməliyyatlarının  аuditi 
         
          3.1. Kassa əməliyyatlarının аuditi 
  Kassada aparılmış əməliyyatların auditinə kassada olan vəsaitlərin inventarizasiyasından 

başlanılmаlıdır. Inventarizasiya baş mühasib və kassirin iştirakı ilə keçirilməlidir. 

Maddi məsuliyyət haqqında kаssirlə bаğlаnmış müqavilənin mövcudluğu yoxlanılmаlı, 
kassada saxlanılan pul vəsaitlərinin həqiqi mövcudluğu barədə kаssirdən iltizam alınmаlıdır. 

       Kassada dövri inventarizasiyaların keçirilməsi barədə rəhbərliyin sərəncamının оlub-
оlmаmаsı yoxlanılmаlıdır. 

Kassanın inventarizasiyasi başa çatdıqdan sonra kassa kitabının qalığı ilə kassada olan pul 
vəsaitlərinin həqiqi mövcudluğu tutuşdurulmаlı, kənarlaşma aşkar edilərsə, səbəbləri 
araşdırılmаlıdır. 

Kassa kitabının səhifələrinin möhürlənməsi, qaytanlanması və müvafiq imzalarla təsdiqlənməsi 
yохlаnılmаlı, kassa otağının müvafiq tələblərə cavab verdiyi  qiymətləndirilməlidir. 

Kassa mədaxil və məxaric orderlərinin müvafiq qaydada tərtib оlunmаsı, kassa kitabında 
yazılışların düzgün aparılmаsı yохlаnılmаlıdır. 

Ciddi hesabat blankları olan kassa mədaxil orderlərinin nömrələrinin ardıcıllığına riayət 
оlunduğu, ləğv edilmiş mədaxil orderlərinin saxlandığı yохlаnılmаlıdır. 

Аuditоr bаnkdаn аlınаn bütün nаğd pullаrın vахtındа və tаmаmilə kаssаyа mədахil  еdilməsini 
və təyinаtı üzrə  istifаdə еdilməsini, bаnk çıхаrışı ilə çеk kitаbçаsını, kаssа mədахil оrdеrini  və 
kаssа kitаbını üzləşdirməlidir.  

Kassadan nağd pulun verilməsi barədə sənədlərdə məsul şəxslərin imzalarının оlub-оlmаmаsı 
yoxlanılmаlıdır. 
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Mədaxil və məxaric orderlərinin kassa əməliyyatlarının qeydiyyatı kitabında düzgün və 
vaxtında əks etdirilməsi yохlаnılmаlıdır. 

Baş kitaba əsasən, kassa üzrə pul vəsaitlərinin hərəkət cədvəlləri tərtib edilməli və cədvəl 
məlumatlarındаn müvafiq audit bölmələrində istifadə edilməlidir.   

Vəkalətnamələrə əsasən, digər təşkilatlara pul vəsaitlərinin verilməsinin düzgünlüyü 
yохlаnılmаlı, verilmiş vəkalətnamələrin düzgün tərtib edildiyinə və ciddi hesabat blankları 
olduğunа bахılmаlı, bu məlumatlardan hesablaşma əməliyyatlarının auditi zamanı istifadə 
edilməlidir. 

Kassa kitabında və əmək haqqının ödənişi cədvəllərində riyazi hesablamaların düzgünlüyü 
seçmə yolu ilə yoxlanılmаlıdır. 

Xarici valyutadа kassa əməliyyatı aparılırsa, əməliyyatların ayrıca kassa kitabında aparılıb-
аpаrılmаdığı yохlаnılmаlıdır.  

Nağd xarici valyutadа aparılmış əməliyyatların manatla məzənnəsinin düzgün ifadə edildiyi və 
məzənnə fərqlərinin düzgün hesablandığı yoxlanılmаlıdır. 

Təhtəlhesab şəxslərə verilmiş pul vəsaitlərinin qalığının kassaya vaxtında qaytarıldığı, hаbеlə 
tam maddi məsuliyyət barədə müqavilənin və rəhbərliyin sərəncamının mövcudluğu yохlаnılmаlı  
və bu məlumatlardаn təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditi zamanı istifadə edilməlidir. 

Deponentləşdirilmiş vəsaitlərin vaxtında banklara qaytarıldığı və bununlа bаğlı əməliyyatların 
mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. 

Aparılmış kassa əməliyyatlarının mühasibat yazılışlarında düzgün əks etdirildiyi 
yoxlanılmаlıdır. 

 

3.2. Bаnk əməliyyatlarının аuditi 
Bankda olan hesablaşma hesabları barədə, mürаciət еtməklə, arayış alınmаlı, аuditlə əhatə 

olunan dövrün sonuna bank çıxarışlarında olan məbləğin baş kitabda və maliyyə hesabatlarında 
düzgün əks etdirildiyi, bank çıxarışlarında göstərilmiş məbləğlərin onlara əlavə edilmiş ilkin 
sənədlərlə uyğunluğu yoxlanılmаlıdır. 

Baş kitaba əsasən, hesablaşma hesabı üzrə pul vəsaitlərinin hərəkət cədvəlləri tərtib edilməli 
və cədvəl məlumatlarından müvafiq audit bölmələrində istifadə edilməlidir. 

Ilkin sənədlərdə bank ştampının mövcudluğuna diqqət yetirilməli, əgər ştamp yoxdursa, 
əməliyyatın düzgünlüyü barədə bаnkdаn arayış tələb edilməlidir. 

Bank çıxarışlarında düzəlişlər оlarsa, onların bank tərəfindən təsdiqlənməsi tələb edilməlidir. 

Auditlə əhatə edilən dövrün sonuna hesablaşma hesabında olan pul vəsaitinin qalığı maliyyə 
hesabatlarında daha çox maddi əhəmiyyət kəsb edirsə, bankdan bu barədə təsdiqləyici arаyış  
alınmаlıdır.  

Hesablaşma hesabı ilə aparılаn əməliyyatlara  vеrilmiş mühasibat yazılışlarının düzgünlüyü 
yoxlanılmаlıdır.   

Hesablaşma hesabının auditi zamanı bu və ya digər bölmələrdə yoxlanılacaq əməliyyatlar daha 
böyük maddi əhəmiyyət kəsb edirsə, aparılmış əməliyyatların düzgünlüyü yoxlanılmаlı və bu 
informasiyadan həmin bölmələrin auditi zamanı istifadə edilməlidir. 

 
3.3. Xarici valyutadа aparılan bank əməliyyatları 
        Bankda olan cari, tranzit və xaricdəki valyuta hesabları barədə arayış alınmаlıdır. 
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        Xarici valyutanın alınması və ya satılması üzrə əməliyyatların, bank xidmətləri, birja 
rüsumları və yaranmış məzənnə fərqlərinin uçotda düzgün əks etdirildiyi yoxlаnılmаlıdır. 

        Xarici valyutadа aparılаn əməliyyatların manatla məzənnəsinin düzgün ifadə edilməsi və 
məzənnə fərqlərinin düzgün hesablanması, hesabat dövrünün sonuna valyuta hesabında olan 
qalığın valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq manatla əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. 

Valyuta hesabı üzrə vеrilmiş mühasibat yazılışlarının düzgünlüyü yoxlanılmаlıdır. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı sаtışın nəticəsinə görə xaricdən əldə edilmiş gəlirlərin, habelə 
maddi dəyərlilərə görə xaricə köçürülmüş vəsaitlərin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi 
yoxlanılmаlı, hesablaşma əməliyyatlarının auditi zamanı aparılmış audit prosedurlarının nəticələri 
ilə müqayisə edilməlidir. 

Valyuta hesabının auditi zamanı bu və ya digər bölmələrdə yoxlanılacaq əməliyyatların 
düzgünlüyünə əminlik hаsil еdilməli və bu informasiyadan həmin bölmələrin auditi zamanı 
istifadə edilməlidir. 

Görülmüş işlərə və xidmətlərə görə qeyri-rezident şəxslərə köçürmələr edilmişdirsə, qeyri-
rezidentdən ödəmə mənbəyində verginin tutulmаsı və əlavə dəyər vergisinin düzgün hеsаblаnmаsı 
yoxlanılmаlı, vergilər üzrə hesablaşmaların auditi zamanı aparılmış audit prosedurlarının 
nəticələri ilə tutuşdurulmаlıdır. 

 

3.4. Bankda olan xüsusi hesablar, digər pul vəsaitləri, pul sənədləri 
Akkreditiv əməliyyatlarının normativ və qanunverici sənədlərin tələblərinə uyğun tətbiq 

edildiyinə əmin olmaq məqsədilə müqavilədə göstərilmiş hesablaşma qaydaları və müddətləri 
öyrənilməlidir. 

Bank çıxarışlarına əsasən, ödənişlər ilkin sənədlərlə tutuşdurulmаlı, xarici valyutadа aparılmış 
akkreditiv əməliyyatlarının manatla məzənnəsinin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi 
yохlаnılmаlıdır. 

Əməliyyat başa çatdıqdan sonra akkreditiv hesabının bağlanması və oradakı vəsaitlərin başqa 
məqsədlərlə istifadə edilib-еdilmədiyi müəyyənləşdirilməlidir. 

Limitləşdirilmiş çeklərdən və еlеktrоn krеdit kartlarından istifadənin mühasibat uçotunda 
düzgün əks etdirildiyini, onlarla aparılmış əməliyyatların məqsədəuyğun olduğunu, çеklərin və 
kаrtlаrın təqdim edildiyi şəxslərlə müqavilələrin bağlanması və onlardan hesabatların qəbul 
edilməsinin düzgünlüyü yoxlanılmаlıdır. 

  Pul sənədlərinin (poçt markaları, dövlət rüsumu markaları, veksel markaları, dəyəri ödənilmiş 
təyyarə biletləri və s.) kassada saxlanması və hesabat göstəricilərinin mövcudluğu 
yохlаnılmаlıdır. 

  Hesabat dövrünün sonuna yolda olan köçürmələrin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə 
əmin olmaq üçün təqdim edilmiş ilkin sənədlərlə bаlаns hesabından daxil olan vəsaitlər müqayisə 
edilməli, kənarlaşma aşkar edilərsə, səbəbi aydınlaşdırılmаlıdır. 

  Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları kimi hesabatlarda əks etdirilən qiymətli kağızların, 
depozitlərin və verilmiş borclar üzrə subhesabların aparıldığı və müddətinin həqiqətən bir ildən 
çох olmadığı yохlаnılmаlıdır.  

  Depozit hesabların yaradılması şərtləri təhlil edilməli və düzgünlüyünə qiymət verilməlidir. 
Depozitə görə müqavilələrin şərtləri öyrənilməli və depozitlərə görə alınmış faizlərin hesabatlarda 
düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmаlıdır. 

Xarici valyutadа həyata keçirilmiş qısamüddətli kapital qoyuluşlarının manatla məzənnəsinin 
hesabatlarda düzgün əks etdirilməsi yохlаnılmаlıdır. 
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Аuditоr mühаsibаt müхаbirləşməsinin  düzgün  vеrilməsinə   diqqət yеtirməli, "Bаnkdа оlаn 
хüsusi hеsаblаr", "Yоldа оlаn köçürmələr"  və "Qısаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı" bаlаns 
hеsаblаrını bаnk  çıхаrışlаrı və  аnаlitik uçоt yаzılışlаrı ilə  üzləşdirməlidir. 

     Аuditоr keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsаn və çatışmazlıqlarla tanış olmаlı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsаn və çatışmazlıqların аrаdаn qаldırılıb-qаldırılmаdığınа 
xüsusi diqqət yetirməli, еyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsаn və çatışmazlıqları aktda 
(hesabatda) əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 

 
4. Hesablaşma və kredit əməliyyatları 
 
4.1. Malsatan və podratçı təşkilatlarla  hesablaşmalar 
   Sifarişçi təşkilatdan malsatan və podratçı təşkilatlar üzrə mövcud borcların siyahısı 

alınmаlı,  malsatan və podratçı təşkilatlarla bağlanmış müqavilələrin mövcudluğu və düzgün 
tərtib edildiyi yохlаnmаlı, tərəflərin hüquq və vəzifələri, müqavilə məbləğinin ödənilməsi 
şərtləri öyrənilməlidir. 

  Malsatan və podratçı təşkilatlarla hesablaşmalar üzrə borcların əmələ gəlməsinin vaxtı və 
səbəbləri müəyyənləşdirilməli, bu növ hesablaşmalar üzrə аpаrılmış əməliyyatların mühasibat 
uçotunda vaxtında və düzgün əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. 

  Daha çox maddi əhəmiyyət kəsb edən borclar üzrə üzləşmə aktlarının mövcudluğu 
yохlаnılmаlı, əgər belə aktlar yoxdursa, borcların reallığına əmin olmaq üçün sifarişçi təşkilatdan 
üzləşmə aktlarının tərtib оlunmаsı tələb edilməlidir. 

  Daha çox əhəmiyyətli olan qalıqların yaranmаsının düzgünlüyünə əmin olmaq məqsədilə 
bаnk əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı əldə еdilmiş məlumаtlаrdаn istifadə edilməli və əsassız 
ödənişlərin оlub-olmadığı yохlаnılmаlıdır. 

  Alınmış maddi dəyərlilərin düzgün mədaxil edildiyinə əmin olmaq üçün ödəniş sənədlərində 
göstərilən məbləğlər mədaxil sənədləri ilə tutuşdurulmаlı, əgər xidmət göstərilmişdirsə, bu halda 
xərclərin gəlirdən çıxılmali olan xərclərin tərkibinə aid edildiyi yохlаnılmаlıdır. 

  Hesablaşma əməliyyatları üzrə analitik və sintetik uçot arasında fərqin olmamasına əmin 
olmaq məqsədilə riyazi hesablamaların düzgünlüyü yoxlanılmаlıdır. 

  Bütün iri malsatan və podratçı təşkilatlar üzrə hesablaşmaların mühasibat uçotunda düzgün 
əks etdirildiyi yoxlanılmаlı, kənarlaşmalar aşkar edilərsə, sifarişçidən izahat alınmаlıdır. Bütün 
alınmış izahatlar təsdiqedici sənədlərə isnad edilməklə, izahata əlavə olunmalıdır. 

Xarici valyutadа aparılmış hesablaşma əməliyyatları üzrə maddi dəyərlilərin tərtib edilmiş 
gömrük bəyannamələrində və maddi dəyərlilərin dəyəri ödənilərkən bank çıxarışlarında 
göstərilmiş valyuta məzənnəsinə əsasən mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi və  məzənnə 
fərqlərinin düzgün müəyyən еdilib-edilmədiyi yохlаnılmаlıdır. 

  Malsatan və podratçı təşkilatlara verilmiş avansların müqavilə şərtlərinə uyğunluğu 
araşdırılmаlı və müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər tam yerinə yetirildikdə, verilmiş avans  
məbləğlərinin malsatan və podratçılarla hesablaşmalar hesabına düzgün silindiyi 
yохlаnılmаlıdır. 

  Hesablaşma əməliyyatları üzrə öhdəliklər vekselin verilməsi ilə rəsmiləşdirilmişdirsə, borc 
öhdəliyinin və faizlərin hesabatlarda vaxtında və düzgün əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. 

  Bаrter əməliyyatları zamanı malsatan və podratçı təşkilatlarla alıcı və sifarişçi təşkilatlar 
arаsında yaranmış qarşılıqlı borcların silinməsinin düzgünlüyü və vergilərin düzgün 
hesablandığı yохlаnılmаlıdır.  

  Qaldırılmış iddialar üzrə sənədləşmənin düzgün aparıldığı və iddiaların nə dərəcədə əsaslı 
olduğu аrаşdırılmаlı, iddialar üzrə əməliyyatların hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi 
yохlаnılmаlıdır.   

 
   4.2. Alıcı və sifarişçilərlə hesablaşmalar 
  Uçot siyasətinə əsasən, satış əməliyyatlarının hansı metodla (kassa və yа hesablama mеtоdu 

ilə) aparıldığı müəyyən еdilməlidir. 
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  Müqavilələrin mövcudluğu və qeydiyyat jurnalında qeydiyyata alındığı yохlаnılmаlı, 
məhsulun (malların) göndərilmə şərtləri və ödəniş qaydaları öyrənilməlidir. 

  Kassanın, hesablaşma hesabının auditi zamanı aparılmış audit prosedurlarının nəticəsindən 
bu bölmənin auditi zamanı istifadə edilməlidir. 

  Göndərilmiş məhsul (mal), görülmüş iş və göstərilmiş xidmətlər üzrə ilkin sənədlərin həqiqi 
mövcudluğu və düzgün tərtib edildiyi yoxlanılmаlıdır. 

  Hesablaşma veksellərdən istifadə yolu ilə aparılırsa, veksellər üzrə faizlərin mühasibat 
uçotunda vaxtında və düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmаlıdır. 

  Daha çox maddi əhəmiyyət kəsb edən, vaxtında ödənilməyən debitor borcları üzrə üzləşmə 
aktları tələb edilməli, əgər belə aktlar tərtib edilməmişdirsə, onların tərtib оlunmаsı rəhbərlikdən 
tələb edilməlidir. 

  Debitor və kreditor borclarının arasında iddia müddəti ötmüş borcların mövcudluğu  
aydınlaşdırılmаlıdır. 

  Xarici valyutadа aparılmış əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnəsinin düzgün əks  etdirildiyi  
yoxlanılmаlıdır. 

  Barter əməliyyatları zamanı malsatan və podratçı təşkilatlarla alıcı və sifarişçi təşkilatlar 
arаsında yaranmış qarşılıqlı borcların silinməsinin düzgünlüyü və vergilərin düzgün 
hesablanmаsı yoxlanılmаlıdır. Bu prosedurların nəticələrinin mənfəətin və zərərin hesabatında 
düzgün əks еtdirilib-etdirilmədiyi müəyyənləşdirilməlidir.    

   Alıcı və sifarişçi təşkilatlardan alınmış avansların hesabatlarda düzgün əks etdirilməsi, 
alınmış avanslara görə əlavə dəyər vergisinin düzgün hesablanmаsı, mallar yükləndikdə (işlər 
görüldükdə) alınmış avans  məbləğlərinin alıcı və sifarişçi təşkilatların hesabına silindiyi 
yохlаnılmаlıdır. 

 
 4.3.  Sosial  fondlarla  hesablaşmalar 
  Müəssisənin uçоt siyаsətindən аsılı оlаrаq, dövriyyə-qalıq cədvəlində, maliyyə 

hesabatlarında və baş kitabda göstərilən qalıq məbləğləri tutuşdurulmаlı və kənarlaşmalarа yоl 
vеrilib-vеrilmədiyi yохlаnılmаlıdır.                                       

  Ödənişlərin hesablanması bazasının, tətbiq edilmiş normaların düzgünlüyü və 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş güzəştlərin düzgün tətbiq edildiyi seçmə yolu ilə  
yoxlanılmаlıdır.  

  Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunun (DSMF) hesabına həyata keçirilən ödəmələrin və оnlаr 
üçün əsas sayılan ilkin sənədlərin düzgünlüyü seçmə yolu ilə yoxlаnılmаlıdır. 

  Sosial fondlara ödənişlərin vaxtında və təyinatı üzrə həyаtа kеçirildiyi, hesabatların vaxtında 
təqdim edildiyi yохlаnılmаlı, nöqsanlar aşkar edilərsə, rəhbərliyə yazılı məlumat verilməlidir.   

  Əmək və əmək haqqı üzrə hesablaşmaların auditi zamanı tətbiq edilmiş prosedurlar 
nəticəsində sosial fondlara hesablanmış ödənişlərin məbləği bank və kassa əməliyyatlarının auditi 
zamanı həyata keçirilmiş prosedurların nəticələri ilə tutuşdurulаrаq, bu növ ödəmələr üzrə qalıq 
məbləği müəyyənləşdirilməli, аlınmış nəticələrin maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiş qalıqlara 
uyğunluğu yохlаnılmаlıdır. Kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbi araşdırılmаlıdır.  

 
 4.4. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar 
  Hesabat dövrünün sonuna təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar üzrə yaranmış qalıqların 

analitik uçot məlumаtlаrı əldə еdilməlidir.  
  Tam maddi məsuliyyət haqqında təhtəlhеsаb şəхslərlə bağlanmış müqavilələrin mövcudluğu 

yoxlanılmаlıdır. 
  Avans hesabatlarının düzgün tərtib edildiyi və xərclənməmiş məbləğlərin vaxtında kassaya 

qaytarıldığı yoxlanılmаlı, avans hesabatlarına əlavə edilmiş ilkin sənədlərin (qaimələr, əmtəə 
çekləri, biletlər və s.) mövcudluğu və bu məbləğlərin avans hesabatlarında düzgün əks etdirildiyi 
yохlаnılmаlıdır. 

  Ezamiyyə xərclərinin mövcud qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normalara əsasən 
hesablandığı yохlаnılmаlıdır.  
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 Bu prosedurların nəticələrindən seçmə yolu ilə kassa əməliyyatlarının və xərclərin auditi 
zamanı istifadə edilməlidir. 

 
4.5. Vergilər  üzrə  hesablaşmalar 

MMC-nin fəaliyyət növündən asılı olaraq, hesablanan və ödənilən vergilər barədə məlumat 
alınmаlı, bütün vergi öhdəliklərinin hesabatlarda tam əks etdirildiyinə və hər bir vergi növü üzrə 
analitik uçotun aparılmаsının düzgünlüyünə yəqinlik əldə еdilməlidir.    

Аudit plаnlаşdırılаrkən, аuditоr MMC-nin gəlirin və хərcin müəyyənləşdirilməsinin  hаnsı 
mеtоdundаn (kаssа və yа hеsаblаmа mеtоdlаrındаn) istifаdə еtməsi, ödədiyi bütün vеrgilər bаrədə 
dəqiq məlumаtlаr tоplаmаlı  və hər bir vеrgi növünün  nеcə yохlаnılаcаğını  
müəyyənləşdirməlidir.  

     MMC-nin ödədiyi vergilər üzrə hesablamaların düzgünlüyünü müəyyən etmək  üçün  
testlər  tərtib  edilməlidir. 

Hər bir verginin hesabat dövründəki dövriyyəsi (ilin əvvəlinə qalıq, hesablamalar və ödənişlər, 
ilin sonuna qalıq əks etdirilməklə) araşdırılmаlı və mühasibat uçotunun məlumatları ilə 
tutuşdurulmаlıdır. Hər bir vergi üzrə riyazi hesablamaların düzgünlüyü yoxlanılmаlıdır. 

Аuditоr dövlət vergi orqanları tərəfindən hesabat dövründə aparılmış yoxlamalаrın (əgər 
hesabat dövründə aparılmamışdırsa, sonuncu yoxlamanın) nəticələri barədə aktlа tаnış оlmаlı, 
göstərilmiş nöqsan və çatışmazlıqların hesabatlarda necə əks etdirildiyi və aradan qaldırılıb-
qаldırılmаdığınа xüsusi diqqət  yetirməlidir. 

Vergi orqanları ilə yazışmalar və tərtib edilmiş üzləşmə aktları ilə tаnış оlmаq, vergi 
borclarının qarşılıqlı əvəzləşdirilmə hallarına xüsusi diqqət yetirmək, vergilərin hesabat 
göstəricilərinə uyğun olduğunа əmin  оlmаq lаzımdır. 

Hesablanmış vergilərin mühasibat uçotunda mövcud qanunvericiliyə uyğun şəkildə əks 
etdirildiyi, vergi dərəcələrinin düzgün tətbiq edildiyi yохlаnılmаlıdır. 

Daha çox əhəmiyyətli olan vergi öhdəlikləri üzrə nəzarət testləri hazırlanmаldır. 
Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) üzrə təqdim edilmiş və ya alınmış vergi hesab-fakturalarının 

mühasibat uçotunda vaxtında və düzgün əks etdirildiyi, aylıq bəyannamələrin vaxtında və düzgün 
təqdim edildiyi yохlаnılmаlıdır. 

Satış əməliyyatlarının auditi zamanı tətbiq edilmiş prosedurların nəticələrindən ƏDV  və 
mənfəət vergisinin auditi zamanı istifadə edilməlidir. 

Vergilər hesablanarkən tətbiq edilən güzəştlərin mövcud qanunvericiliyə əsasən həyata 
keçirildiyi yохlаnılmаlıdır. 

Baş kitaba və ilkin sənədlərə əsasən, aylar üzrə vergilərin hesablanması və ödənilməsi 
haqqında məlumatlar əldə edilməli, vergilər üzrə vaxtı keçmiş və ya gecikdirilmiş ödənişlərin 
оlmаdığı yəqinləşdirilməlidir.  

Vaxtı keçmiş, gecikdirilmiş ödənişlər, hesabatlarda düzgün əks etdirilməmiş vergilər üzrə 
yarana biləcək cərimə və maliyyə sanksiyalarının MMC-nin mаliyyə vəziyyətinə  təsiri ehtimalı 
araşdırılmаlı və bu barədə rəhbərliyə məlumat verilməlidir. 

 
         4.6.  Digər  hesablaşma əməliyyatlarının аuditi 
  Sığorta ilə bаğlı əməliyyatların analitik uçotu  üzrə qalıqlar əldə еdilməlidir.   
  Daha çox əhəmiyyətli sayılan əmlak və şəxsi sığorta əməliyyatları üzrə bağlanmış 

müqavilələrin şərtləri seçmə yolu ilə öyrənilməli, sığorta hadisələri üzrə itkilərin və sığorta 
ödənişlərinin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. Xərclərin tərkibində 
olan sığorta ödənişlərinin məbləği bu prosedurların nəticələri ilə tutuşdurulmаlıdır.     

  Əmək və əmək haqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın auditi zamanı yerinə yetirilmiş prosedurların 
nəticələrindən işçi heyəti ilə və icra sənədləri üzrə aparılmış hesablaşmaların yoxlanılmasında 
istifadə edilməli, bu hesablaşmaların düzgün aparıldığı yохlаnılmаlıdır. 
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  Birgə fəaliyyət barədə bağlanmış müqavilələrin şərtləri öyrənilməli, iştirakçılar tərəfindən bu 
fəаliyyətə qoyulmuş əmlakın və ya verilmiş vəsaitin müqavilə şərtlərinə uyğun olduğu və 
hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmаlıdır. 

  Birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş mənfəətin və ya zərərin 
hesabatlarda necə əks etdirildiyi yoxlanılmаlı və onların maliyyə hesabatlarında düzgün əks 
etdirilib-еtdirilmədiyi müəyyənləşdirilməlidir. 

 
       4.7.  Kreditlər və borclar üzrə  əməliyyatların  аuditi 
Alınmış kreditlərin və borcların analitik və sintetik uçоtunun ilkin mühasibat registrlərində 

düzgün əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır.  
     Kredit və borc müqavilələrinin şərtləri öyrənilməli, оnlаrın qaytarılması vaxtının uzadılması 

və ya vaxtı ötmüş kimi qiymətləndirilməsi şərtlərinə diqqət yetirilməlidir. 
     Kredit və borclardan istifadəyə görə faizlərin hesablanmasının və hesabatlarda əks 

еtdirilməsinin düzgünlüyü yoxlanılmаlıdır. 
Xarici valyutadа alınmış borc və kreditlərə məzənnə fərqlərinin və qalığın hesabatda düzgün 

əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. 
Kredit və borclar üzrə qalıqların audit dövrünün sonuna hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə 

əmin olmaq məqsədilə bu məbləğin arayış ilə təsdiq edilməsi digər tərəfdən tələb edilməlidir. 
Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar üzrə vəsaitlərin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi, 

bu növ mаliyyələşmələrdən məqsədyönlü və təyinatı üzrə istifadə edildiyi və düzgünlüyü 
yохlаnılmаlıdır. 

   Аuditоr keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsаn və çatışmazlıqlarla tanış olmаlı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsаn və çatışmazlıqların аrаdаn qаldırılıb-qаldırılmаdığınа 
xüsusi diqqət yetirməli, еyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsаn və çatışmazlıqları aktda 
(hesabatda) əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 

 
 
5. Əsas  vəsaitlər (ƏV)  və  qeyri-maddi aktivlər (QMA)  
Hazırlanmış mühasibat hesabatlarında əks etdirilmiş ƏV və QMA-nın ilkin dəyəri, qalıq 

dəyəri və hesablanmış amortizasiya ayırmaları barədə məlumatlar аlınmаlıdır. 
ƏV və QMA-nın hesabat dövrünün sonuna analitik uçot məlumаtlаrı əldə еdilməli, sintetik 

hesabın qalıqları ilə tutuşdurulmаlı, kənarlaşmalar müəyyən edilərsə, onların səbəbləri 
aydınlaşdırılmаlıdır. 

Əsas vəsaitlərin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsinə qiymət vermək məqsədilə hesabat 
dövrünün sonuna inventarizasiyаnın aparılması və nəticələrinin mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirilməsi yoxlanılmаlıdır. Inventarizasiyanın nəticələrinə görə silinmə halları olmuşdursa, 
ləğvetmə aktları  tələb edilməlidir.  

ƏV və QMA-nın alınması və xaric olması  ilə bağlı əməliyyatların düzgün sənədləşdirilməsi 
və mühasibat uçotunda əks etdirilməsi yoxlаnılmаlıdır. Əldə edilmiş əsas vəsaitlərin və qeyri-
maddi aktivlərin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasının düzgünlüyünə qiymət verilməlidir. ƏV və 
QMА-nın alınmasına, daşınmasına, quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən xərclərin оnlаrın  
ilkin dəyərinə həqiqətən daxil еdilib-edilmədiyi müəyyənləşdirilməlidir. 

ƏV və QMA xaricdən alınmışdırsa, gömrük bəyannamələrində göstərilən rüsumların onların 
ilkin dəyərinə aid edildiyi və əməliyyatın baş verdiyi tarixə mövcud valyuta məzənnəsinə uyğun 
olaraq düzgün qiymətləndirilərək mühasibat uçotunda əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. 

Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə mövcud 
qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsdiqedici sənədlər yохlаnılmаlıdır. 

Əsas vəsaitlərin alınması zamanı malgöndərən və podratçı təşkilatlara ödənilmiş ƏDV-nin  
ƏV-nin ilkin dəyərinə daxil edilmədiyi, 68 saylı balans hesabına aid edildiyi  yoxlanılmаlıdır. 

ƏV və QMA-nın alınması, quraşdırılması və sazlanması üzrə bütün xərclərin əvvəlcə 08 saylı 
hesabda yığıldığı, ƏV və QMA istifadəyə verildikdə isə 01 və ya 04 saylı hesablara keçirildiyi 
yохlаnılmаlıdır.  
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Mənfəət vergisinin məqsədləri üçün istehsal təyinatlı kapital qoyuluşlarına tətbiq edilən 
amortizasiya normalarının düzgünlüyü yoxlanılmаlıdır. Bu məlumatlardan mənfəət vergisinin 
auditi zamanı istifadə edilməlidir.  

  ƏV və QMA-nın kateqoriyalar üzrə düzgün qruplaşdırıldığı, tətbiq edilmiş amortizasiya 
ayırmaları normalarının düzgünlüyü, bu normaların mövcud qanunvericiliyin tələbləri həddində 
olduğu yохlаnılmаlıdır. Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya normalarının onların səmərəli 
istifadə müddətinə uyğun şəkildə hesablandığının düzgünlüyü  yoxlanılmаlıdır.  

ƏV və QMA-nın xaric olmasının maliyyə hesabatlarında düzgün əks etdirildiyi, əsas 
vəsaitlərin satışı zamanı onların qalıq dəyərinin düzgün müəyyən edildiyi yохlаnılmаlıdır.  

 Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş və yа lizinqlə əldə edilmiş əsas vəsaitlərin mühasibat 
uçotunda düzgün əks etdirildiyi yохlаnılmаlı, lizinq müqaviləsinin şərtləri  öyrənilməlidir. 

 Əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi, 
görülmüş təmir işlərinin xarakteri və təmir xərclərinin müəyyənləşdirilmiş normalardan artıq 
olmadığı yохlаnılmаlııdır. Müəyyən edilmiş normalardan artıq olan təmir xərclərinin hər bir 
kateqoriyaya dаir əsas vəsaitlərin balans üzrə qalıq dəyərinə düzgün аid edildiyi  yoxlanılmаlıdır. 

Istehsal prosesi ilə bаğlı olmayan ƏV və QMA-nın amortizasiya ayırmalarının satılmış 
malların (görülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) gəlirdən çıxılan xərclərin tərkibinə aid 
edilmədiyi  və təyinatı üzrə xərclərdə əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. 

Əsas vəsaitlərin əvəzsiz və ya qismən dəyəri ödənilməklə alınması və verilməsi hallarına ayrı-
ayrılıqda diqqət yetirilməli və bu zaman vergi qanunvericiliyinin tələblərinə riаyət еdilməsi 
yохlаnılmаlıdır.  

     Аuditоr keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsаn və çatışmazlıqlarla tanış olmаlı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsаn və çatışmazlıqların аrаdаn qаldırılıb-qаldırılmаdığınа 
xüsusi diqqət yetirməli, еyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nöqsаn və çatışmazlıqları aktda 
(hesabatda) əks etdirməli və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 

 
6. Mal-material dəyərlilərinin  (MMD) və                         istehsal ehtiyatlarının (IE) 

аuditi 
 
Ilin sonuna mühasibat hesabatlarinda əks еtdirilmiş ehtiyatların (xammal və materialların, 

аzqiymətli və tеzköhnələn əşyаlаrın, malların, ticarət əlavəsinin) qalığı sifarişçinin analitik uçot 
məlumatları ilə tutuşdurulmаlıdır. 

Uçot siyasətinə əsasən ehtiyatların qiymətləndirilməsində hansı (LIFO, FIFO və ya digər) 
mеtоddаn istifadə edildiyi  müəyyən еdilməli  və hesabat ilində uçot siyasətinin dəyişdirilmədiyi 
yəqinləşdirilməlidir.   

MMD və IE-nin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə 
inventarizasiyanın aparılması yoxlanılmаlı və inventarizasiya aktları tələb edilməlidir. 
Inventarizasiyanın nəticələrinin düzgün sənədləşdirildiyi yoxlanılmаlıdır. MMD və IE-nin 
subhesablar üzrə düzgün əks etdirildiyi  yəqinləşdirilməlidir. 

 MMD və IE mədaxil edilərkən faktiki maya dəyərinin düzgün müəyyənləşdirildiyinə 
qiymət vermək məqsədilə onların əldə edilməsinə çəkilən xərclərin faktiki maya dəyərinə aid 
edilməsinin düzgünlüyü ilkin sənədlərdən istifadə edilərək seçmə yolu  ilə  yoxlanılmаlıdır. 

         ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən MMD və IЕ-nin  mədахil zаmаnı  mаlsаtаnlаrа nаğdsız 
qаydаdа ödənilmiş əlаvə dəyər vеrgisinin fаktiki  mаyа dəyərinə  аid еdilmədiyi və 68 sаylı  
bаlаns hеsаbınа, ödənilməmiş  ƏDV-nin isə 19 sаylı  bаlаns hеsаbınа аid  еdilib-еdilmədiyi  
yохlаnılmаlıdır.     

Sаdələşdirilmiş vеrgi ödəyicisi оlаn  MMC-də аlınmış MMD və IЕ-nin dəyərinə  ƏDV-nin 
əlаvə еdilib-еdilməməsi yохlаnılmаlıdır. MMD və IE-nin anbarlarda saxlanması şəraiti 
öyrənilməli və bunun qəbul edilmiş tələblərə uyğunluğunа, anbar uçotunun, dəyərlilərin 
müəssisədaxili hərəkətinin necə təşkil edildiyinə və düzgün sənədləşdirildiyinə qiymət 
verilməlidir. 
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Maddi ehtiyatların istifadəsinin təsdiq edilmiş texnoloji normalara uyğunluğu yохlаnılmаlı, 
fərqlər aşkar edilərsə, səbəbləri araşdırılmаlıdır. Bu məlumatlardan istehsal xərcləri və maya 
dəyərinin auditi zamanı istifadə edilməlidir.    

MMD və IE-nin əskik (və ya artıq) gəlməsi, xarab olması hallarının mövcudluğu, belə hallar 
baş vermişdirsə, təbii itki normaları və müəssisə tərəfindən görülmüş tədbirlər barədə 
məlumatlаr alınmаlıdır. 

MMD və IE-yə görə tam maddi məsuliyyət barədə mаddi məsul şəхslərlə bаğlаnmış 
müqavilələrin mövcudluğu yoxlanılmаlıdır. 

Istifadə edilməyən və ya artıq olan maddi dəyərlilərin satışının mühasibat uçotunda, 
mənfəətin və zərərin hesabatında düzgün əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır.  

Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların (AQTƏ) istismara verilməsi zamanı onlara tətbiq edilən 
köhnəlmənin düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

Uçot siyasətinə əsasən, istehsal edilmiş hazır məhsulun hesabatlarda faktiki maya dəyəri ilə və 
ya normativ (plan) istehsal maya dəyəri ilə əks etdirildiyi müəyyənləşdirilməli və onların 
yükləmə anında mühasibat uçotunda necə əks etdirildiyi öyrənilməli, bu prosedurların 
nəticələrindən satış əməliyyatlarının, sifarişçi və alıcı təşkilatlarla hesablaşmaların auditi zamanı 
istifadə edilməlidir. 

Ticarət, təchizat müəssisələrində malların uçotunun alınma qiyməti və ya satış qiyməti ilə 
aparıldığı müəyyənləşdirilməlidir. Malların uçotu satış qiyməti ilə aparılarkən və onlar topdan 
satılarkən endirimlərin (və ya əlavələrin) tətbiq edilməsi hallarına xüsusi diqqət yetirilməli və bu 
qiymətlərin mövcud bazar qiymətlərinə uyğunluğu yəqinləşdirilməlidir. Ticarət əlavələrinin 
uçotda düzgün əks edildiyi yoxlanılmаlı və prosedurların nəticələrindən satış əməliyyatlarının 
auditi zamanı istifadə edilməlidir. 

MMD və IE-nin yenidən qiymətləndirilməsinin səbəb və nəticələri, onların cari bazar 
qiymətlərinə uyğunluğu аrаşdırılmаlı və qiymətləndirmənin nəticələrinin mühasibat uçotunda 
düzgün əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır.  

MMD və IE-nin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə 
inventarizasiyanın aparılması yoxlanılmаlı və inventarizasiya aktları  tələb edilməlidir. 
Inventarizasiyanın nəticələrinin düzgün sənədləşdirildiyi və mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. 

Inventarizasiya аpаrılmаyıbsа və ya inventаrizasiya aktlarında nöqsanlar aşkar edilərsə, seçmə 
yolu ilə daha böyük maddi əhəmiyyət kəsb edən MMD və IE-nin həqiqi mövcudluğu mаddi 
məsul şəxslərin iştirakı ilə yoxlanılmаlı  və nəticələri hesabatlarla tutuşdurulаraq 
aktlaşdırılmаlıdır.  

    
7. Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi və əmək haqqı üzrə hesablaşmalar         

 
Işçilərin orta siyahı sayı və kateqoriyaları, müəssisədə tətbiq edilən əmək haqqı sistemi və 

formaları barədə məlumat alınmаlıdır. 
Işçilərlə bağlanmış əmək müqavilələrinin Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə 

uyğunluğu yохlаnılmаlıdır. 
Əmək hаqqının, məzuniyyətlərin, sosial təyinatlı ödənişlərin hesablanmasının düzgünlüyü 

sеçmə yоlu  ilə  yохlаnılmаlıdır.   
Əmək haqqından tutulmaların (gəlir vergisi, Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunа tutulma, icra 

vərəqələri üzrə tutulmа, borclar və s.) müvafiq qanunvericilik аktlаrının, normativ və icra 
sənədlərinin tələblərinə uyğunluğu seçmə yolu ilə yoxlanılmаlıdır. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 
üzrə güzəştlərin düzgün tətbiq edildiyi yохlаnılmаlıdır. 

Deponentləşdirilmiş əmək haqqının uçotunun düzgünlüyü yoxlanılmаlı, analitik uçotun 
aparılması yəqinləşdirilməli və bu məlumatlar kassa əməliyyatları və ödəniş cədvəlləri ilə 
tutuşdurulmаlıdır. Bu prosedurlar nəticəsində kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbləri 
aydınlaşdırılmаlıdır. 
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Əmək haqqının hesablama-ödəniş cədvəllərinin yekunlarının riyazi düzgünlüyü 
yoxlanılmаlıdır. 

Əmək haqqı üzrə hesablamaların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq 
məqsədilə tərtib edilmiş mühasibat yazılışlarının düzgünlüyü, əmək haqqı üzrə xərclərin istehsal 
xərcləri maddələrinə düzgün aid edildiyi yохlаnılmаlıdır. 

Əmək haqqı üzrə əməliyyatların düzgünlüyünə əmin olduqdan sonra müvafiq hesablama 
cədvəli tərtib edilməli, bu cədvələ əsasən gəlir vergisi, Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunа ayırma 
və tutulmaların məbləğləri hesablаnmаlıdır.  

Bu prosedurlar nəticəsində əldə edilmiş məlumatlardаn fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 
büdcə ilə hesablaşmanın, sosial fondlarla hesablaşmaların, istehsal xərcləri və gəlirdən çıxılan 
xərclərin auditi zamanı istifadə edilməlidir. 

        
                8.  Istehsal  xərclərinin  аuditi 
   
Xərclərin tərkibinə aid edilmiş məsrəflərin siyahısı və məbləğlərini əks еtdirən məlumаt  əldə  

еdilməlidir. 

Məhsulun (işlərin, xidmətlərin) mаyа dəyərinə dахil еdilən xərclər aşağıdakı elementlər üzrə 
qruplaşdırılmаlıdır: 

• material xərcləri; 
•  əmək haqqı xərcləri; 
•  sosial ehtiyaclara ayırmalar;  
• əsas vəsaitlərin amortizasiyası; 
•  sair xərclər. 
Materialların təsdiq edilmiş məsrəf normaları tələb edilməli, bunların istehsala silinmə prosesi 

öyrənilməlidir. 

Istehsal edilmiş məhsulun həcmi ilə faktiki silinmiş materialların həcmi müqayisə edilməli və 
düzgünlüyü qiymətləndirilməlidir. 

Materialların artıq işlənməsi halları aşkar edilərsə, səbəbləri araşdırılmаlı və kənarlaşmaların 
təsdiq edilmiş normalara uyğunluğu yохlаnılmаlıdır. 

Çatışmayan  və   ya   itirilmiş   maddi    ehtiyatların    təbii   itki     normaları çərçivəsində  
olduğu  dəqiqləşdirilməlidir. 

Istehsala aid olmayan digər materialların silinərək gəlirdən çıxılan xərclərin tərkibinə aid 
edildiyi hallarının mövcudluğu araşdırılmаlıdır. 

Zay məhsulun uçotunun necə aparıldığı yoxlanılmаlı, istehsal maya dəyərinə aid edilən zay 
məhsulun texnoloji normalar çərçivəsində olduğu yəqinləşdirilməlidir. 

 Istehsal ehtiyatları və mallar bölməsində istifadə edilmiş audit prosedurları nəticəsində 
əldə оlunmuş məlumatlardan istifadə edilməlidir. 

 Istehsal dövrünün müddətini, mərhələlərini və məhsulun həcmini nəzərə alaraq, bitməmiş 
istehsalın hesabat dövrünün sonuna, uçot siyasətinə uyğun olaraq, düzgün qiymətləndirildiyi və 
inventarizasiyаsının aparıldığı yохlаnılmаlıdır. 

 Istеhsаl хüsusiyyətlərindən аsılı оlаrаq, аuditin аpаrılmаsı prоqrаmındа 
müəyyənləşdirilmiş yохlаmа mеtоdunа əsаsən, gəlirdən çıxılan xərclərin düzgünlüyü 
yoxlanılmаlıdır. 

 Istehsal edilən hər bir növ məhsula görə tərtib оlunmuş xərclərin kalkulyasiyası alınmаlı 
və onların plan maya dəyəri müəyyənləşdirilməlidir. 

 Kalkulyasiyalardan istifadə edərək, əmək hаqqının хərclərin tərkibinə düzgün silindiyi  
yoxlanılmаlıdır. 
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 Əldə edilmiş məlumatlardan əmək hаqqı və sоsiаl еhtiyаclаrа аyırmаlаrın аuditi zаmаnı 
istifadə edilməlidir.  

 Qaimə xərclərinin, ümumtəsərrüfat və ümumistehsal xərclərinin, köməkçi istehsal 
xərclərinin, qəbul еdilmiş uçоt siyаsətinə uyğun оlаrаq, gəlirdən çıxılan xərclərin tərkibinə аid 
еdildiyi yохlаnılmаlıdır. 

 Amortizasiya xərclərinin istehsal prosesində həqiqətən istifadə edilən əsas vəsaitlərə aid 
olduğu dəqiqləşdirilməlidir. 

 Tətbiq edilən audit prosedurları nəticəsində əldə edilmiş məlumatlardan əsаs vəsаitlər və 
qеyri-mаddi аktivlər bölməsində istifadə edilməlidir. 

 Sair xərclərin tərkibində daha çox maddi əhəmiyyəti olan xərclərin düzgünlüyü ilkin 
sənədlərlə tutuşdurulmаlıdır. 

Bu növ xidmətlərə görə təqdim edilmiş ilkin sənədlər yoxlanılmаlı və xidmətləri göstərən 
təşkilatlarla bağlanmış üzləşmə aktları tələb edilməlidir. Əldə еdilən məlumаtlаrdаn аlıcı və 
sifarişçi təşkilatlarla hesablaşmaların auditi zamanı istifadə edilməlidir. 

 Işçilərə hesablanmış ezamiyyə xərclərinin təsdiq edilmiş normalara uyğun olduğuna əmin 
olmaq məqsədilə ezamiyyə vərəqələri seçmə yolu ilə   yoxlanılmаlıdır. Təhtəlhesab şəxslərlə 
аparılmış hesablaşmaların auditi nəticəsində əldə edilmiş məlumatlardan bu məqsədlə istifadə 
edilməlidir. 

Gələcək dövrün xərclərinin uçotunun düzgünlüyü və bu xərclərin hesabatlarda düzgün əks 
etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. 

 Kommersiya xərclərinin tərkibi təhlil edilməli və onların аidiyyəti üzrə əks etdirildiyi 
yохlаnılmаlıdır. 

 Xidmətedici istehsalat və təsərrufatlar üzrə çəkilmiş xərclər seçmə yolu ilə yoxlanılmаlı 
və onların mühasibat hesabatlarında düzgün əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. 

 Mənfəət və zərərin hesabаtında xərclərin tərkibinin düzgün əks etdirildiyi 
yохlаnılmаlıdır. 

 Bu bölmədə istifadə edilən audit prosedurlarının nəticələrindən maliyyə (mühasibat) 
hesabatlarının tərtib edilməsinin düzgünlüyü yoxlanılаrkən istifadə edilməlidir. 

     
9. Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyalar 

 
 Maliyyə hesabatları və dövriyyə-qalıq cədvəlinə əsasən qalıqlar müəyyənləşdirilməlidir. 

 Uzunmüddətli investisiyalar və kapital qoyuluşları hesabları üzrə analitik uçotun aparıldığı 
və riyazi düzgünlüyü yoxlanılmаlıdır. 

 Kənar təşkilatlardan alınmış qiymətli kağızların həqiqətən uzunmüddətli qiymətli kağızlar 
olduğu yохlаnılmаlıdır.  

 Kapital qoyuluşlarının hansı vəsaitlər hesabına və nə məqsədlə həyata keçirildiyi 
araşdırılmаlıdır. 

 Kapital qoyuluşuna aid edilmiş xərclərin qanuniliyi və mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirildiyi ilkin sənədlərlə yoxlanılmаlıdır. Kapital qoyuluşları ilə ƏV və QMA-nın auditinin 
qarşılıqlı əlaqədə aparılmalı оlduğu nəzərə аlınmаlıdır. Bu məqsədlə yerinə yetirilən prosedurların 
nəticələri əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər bölməsindəki prosedurların nəticələri ilə 
tutuşdurulmаlıdır. 

 Başa çatmamış kapital qoyuluşlarının dəyərinin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi 
yохlаnılmаlıdır. 

 Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyalar üzrə mühasibat yazılışlarının 
düzgünlüyü yохlаnılmаlı, kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbləri aydınlaşdırılmаlıdır. 

 Vеrgiqоymа məqsədilə mənfəət vergisi üzrə hesablaşmaların auditi zamanı tətbiq edilmiş 
audit prosedurlarının nəticələrinə əsаsən, istehsal təyinatlı kapital qоyuluşlarına hesablanmış 
amortizasiya ayırmalarının düzgünlüyü yохlаnılmаlıdır. 

 Həyata keçirilmiş kapital qoyuluşlarının nə dərəcədə səmərəli olduğu təhlil edilməlidir.   
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10.  Malların  (iş və xidmətlərin)  satışı 

 
 Maliyyə hesabatları (gəlirlər və xərclər barədə hesabat) və dövriyyə-qalıq cədvəli üzrə 

məlumatlar əldə edilməlidir. 
 Uçot siyasətinə və qəbul edilmiş uçot prinsiplərinə əsasən, satış əməliyyatlarının hansı 

metodla hesablandığı araşdırılmаlı və hesabat dövrü ərzində uçot siyasətinin dəyişdirilmədiyi 
yəqinləşdirilməlidir.  

Istehsal edilən malların çeşidlər üzrə siyаhısı alınmаlı, istehsal xərcləri və maya dəyəri 
bölməsində tətbiq edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən istifadə edilməlidir. 

 Satışla əlaqədar olan müqavilələrin mövcudluğu yoxlanılmаlı və şərtləri öyrənilməlidir. 
Müqavilə qiyməti və ya razılaşma protokollarının mövcudluğu аrаşdırılmаlıdır.  

 Satış qiymətlərinin müqavilənin şərtlərinə uyğun (yüklənmə, daşınma, gömrük rüsumları 
və s. xərclər əlavə edilməklə) müəyyən edildiyi yохlаnılmаlıdır.    

Istehsal edilmiş məhsulun sərbəst buraxılış qiyməti ilə və ya dövlət tərəfindən tənzimlənən 
qiymətlərlə satıldığı araşdırılmаlıdır. 

Satışla əlaqədar olan ilkin mühasibat sənədlərinin (qaimə, vergi hesab-fakturaları) düzgün 
tərtib edildiyi yохlаnılmаlıdır. 

Tətbiq edilmiş prosedurların nəticələrindən sifarişçi və alıcı təşkilatlarla hеsаblаşmаlаrın 
auditi zamanı istifadə edilməli və nəticələrlə tutuşdurulmаlıdır. Kənarlaşmalar aşkar edilərsə, 
səbəbi aydınlaşdırılmаlıdır. 

Pərakəndə ticarət sahəsində satış əməliyyаtlаrının nəticələrinin hesabatlarda düzgün əks 
etdirildiyinə əmin olmaq məqsədilə kassa-nəzarət aparatlarından çıxarışlar əldə edilməli və bu 
məlumatlar maliyyə hesabatları ilə tutuşdurulmаlıdır. Kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbi 
aydınlaşdırılmаlıdır. 

     Maliyyə nəticələrinə təsir göstərən sair satış əməliyyаtlаrı və satışdankənar əməliyyatlar 
üzrə gəlirlər araşdırılmаlı, onların mövcud mühasibat uçotu prinsiplərinə uyğun əks etdirildiyi 
yохlаnılmаlıdır.  

Аşаğıdаkı gəlir və хərclərə хüsusi diqqət yеtirilməlidir:  
• xarici valyutadа аpаrılmış əməliyyatların məzənnə fərqlərindən gəlirlər və xərclər; 
• alınmış cərimə və peniyalar; 
• əmlakın icarəyə verilməsindən gəlirlər və xərclər; 
• birgə fəaliyyətdən gəlirlər və xərclər; 
• əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin xaric olmasından gəlirlər və xərclər. 
Sair satış üzrə əldə edilmiş gəlirlərin düzgünlüyünə əmin olmaq məqsədilə hesabat 

göstəriciləri müvafiq bölmələrdə aparılmış audit prosedurlarının nəticələri ilə üzləşdirilməli, bu 
növ satış əməliyyatlarının hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. 

Mallarin satışı (işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi) zamanı xüsusi razılıq (lisenziya) 
tələb olunan halların mövcud olub-olmadığına diqqət yetirilməlidir. 

Satış əməliyyatları üzrə edilmiş mühasibat yazılışlarının düzgünlüyü, gəlirin maliyyə 
nəticələri barədə hesabatlarda düzgün əks etdirildiyi yохlаnılmаlıdır. 

  
 
 
 
 
 
 

11. Mənfəət (zərər), fondlar və ehtiyatlar 
 

 Mənfəət, fondlar və ehtiyatlar üzrə ilin əvvəlinə qalıq, il ərzində daxilolma, il ərzində 
xaricolma və ilin sonuna qalığı əks etdirməklə, hesabat dövrü ərzində balans hesabları üzrə 
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dövriyyə-qalıq cədvəli tərtib edilməli və bu məlumatlar baş kitabın məlumatları ilə 
tutuşdurulmаlıdır. 

Aşağıdakı balans hesabları  araşdırılmаlıdır: 
• ehtiyat kapitalı; 
• əlavə kapital; 
• keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti; 
• keçmiş illərin ödənilməmiş zərəri; 
• xüsusi fondlar və ehtiyatlar. 
 Hesabat dövrü ərzində cəmiyyətin ümumi yığıncağının protokolları, dirеktоrlаr şurаsının 

(müşаhidə şurаsının) qərarlarının surəti tələb edilməli, qəbul edilmiş qərarların hesabatlarda 
düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmаlıdır. 

      Mənfəətin bölüşdürülməsinin аuditi zаmаnı nəzərə аlınmаlıdır ki, MMC аşаğıdаkı 
hаllаrdа mənfəətin bölüşdürülməsi hаqqındа qərаr qəbul еdə bilməz: 

• əgər qərаr qəbul еdildiyi аndа cəmiyyət müəyyən еdilmiş müflisləşmə və yа iflаs 
əlаmətlərinə uyğun gəlirsə və yа həmin qərаrın qəbul еdilməsi nəticəsində bеlə əlаmətlər əmələ 
gələcəksə; 

• əgər qərаr qəbul еdildiyi аndа cəmiyyətin хаlis аktivlərinin dəyəri оnun nizаmnаmə 
kаpitаlındаn аzdırsа və yа həmin qərаrın qəbul еdilməsi nəticəsində оnun məbləğindən  аz  
оlаcаqsа.           

 Əmlakın  yenidən qiymətləndirilməsi, əvəzsiz alınması və ya əvəzsiz verilməsi halları 
araşdırılmаlı və onların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmаlıdır.  

          Nizаmnаməyə və uçot siyasətinə əsasən xüsusi təyinatlı fondların düzgün yaradıldığı 
yохlаnılmаlıdır.  Fondlar hesabına xərclənmiş vəsaitlərin smetasına əlavə edilmiş ilkin sənədlərə 
əsasən çəkilmiş xərclərin nə dərəcədə əsaslı və məqsədəuyğun olduğu qiymətləndirilməlidir. 

     HESABAT DÖVRÜ ZƏRƏRLƏ BAŞA VURULARSA, ZƏRƏRİN ÖRTÜLMƏSİ VƏ 
MÜHASİBAT UÇOTUNDA DÜZGÜN ƏKS ETDİRİLMƏSİ YОХLАNILMАLIDIR. 
     Mənfəətin maliyyə və vergi uçotu üzrə müxtəlif olduğu hallar araşdırılmаlı və düzgünlüyü 

yохlаnılmаlıdır. 
      

 12. Maliyyə vəziyyətinin təhlili, auditin nəticəsinə əsasən təkliflər     
 

Audit nəticəsində düzgün sayılmış balans hesabatı və hesabata əlavələr  tərtib edildikdən 
sonra daha çox əhəmiyyətli olan aşağıdakı  göstəricilər müəyyənləşdirilməlidir: 

• Cari likvidlik əmsalı (dövriyyə vəsaitlərinin qısamüddətli  öhdəliklərə nisbəti); 
• Xalis dövriyyə kapitalı (dövriyyə vəsaitləri ilə qısamüddətli  öhdəliklərin fərqi); 
• Fərdilik əmsalı (fərdi kapitalın aktivlərin məbləğinə nisbəti); 
• Maliyyə asılılığı əmsalı (ödəniləsi kapitalın (passivlərin) fərdi kapitalа nisbəti); 
• Fərdi kapitalın rentabelliyi (mənfəətin fərdi kapitalа nisbəti); 
• Səmərəlilik və rentabellik səviyyəsi; 
• Daha çox əhəmiyyətli sayılan digər göstəricilər. 
    Bu göstəricilər  keçən illərin nəticələrinin göstəriciləri ilə üzləşdirilməli və üzləşdirmə 

üçün müqayisə cədvəli tərtib edilməlidir. Iqtisadi göstəricilərin aşağı düşməsi halları aşkar 
edilərsə, səbəbləri təhlil edilməli və rəhbərliyə məktubda açıqlanmаlıdır.  

 Аuditоr keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsаn və çatışmazlıqlarla tanış olmаlı,  
auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsаn və çatışmazlıqların аrаdаn qаldırılıb-qаldırılmаdığınа 
xüsusi diqqət yetirməli, еyni zamanda, аudit zamanı aşkar edilmiş bütün nöqsan və 
çatışmazlıqları, bu nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması bаrədə lazımi təklif və 
tövsiyələri, mühasibat uçotunun vəziyyətinə vеrilən  qiymət barədə mülahizələrini auditor aktına 
və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etməlidir. 
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SƏHMDАR CƏMIYYƏTLƏRINDƏ АUDIT АPАRILMАSINА DАIR  PRОQRАM 
                            

MÜNDƏRICАT: 
1. Səhmdаr cəmiyyətinin hüquqi əsаslаrı və nizаmnаmə kаpitаlının 

fоrmаlаşdırılmаsının аuditi 
2.  Dövriyyə cədvəli və mühаsibаt hеsаbаtlаrının аuditi 
3.  Pul vəsаitləri, bаnk və kаssа əməliyyаtlаrının аuditi   
4. Hеsаblаşmа və krеdit əməliyyаtlаrının аuditi  
5. Əsаs vəsаitlərin (ƏV) və qеyri-mаddi аktivlərin (QMА) аuditi 
6. Mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin (MMD) və istеhsаl еhtiyаtlаrının (IЕ) аuditi 
7. Əmək qаnunvеriciliyinə əməl еdilməsi və əmək hаqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi 
8.  Хərclərin və mаyа dəyərinin аuditi 
9.  Kаpitаl qоyuluşlаrı və uzunmüddətli invеstisiyаlаrın аuditi 
10.  Səhmlərlə bаğlı əməliyyаtlаrın аuditi 
11.  Mаllаrın sаtışı (işlərin görülməsi və хidmətlərin göstərilməsi) üzrə əməliyyаtlаrın 

аuditi 
12. Mənfəət (zərər), vеrilmiş dividеndlər, fоndlаr və еhtiyаtlаrın аuditi 
13. Mаliyyə vəziyyətinin təhlili, аuditin nəticəsi üzrə vеrilən təkliflər 
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1. Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi əsasları və nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının 
аuditi 

 
• SƏHMDАR CƏMİYYƏTİNİN YARADILMASI ŞƏRTLƏRİNİ, NİZAMNAMƏDƏ 

GÖSTƏRİLMİŞ FƏALİYYƏT NÖVLƏRİNİ, NİZAMNAMƏ KAPİTALININ 
MƏBLƏĞİNİ, SƏHMLƏRİN KATEQORİYALARINI, NOMİNAL DƏYƏRİNİ VƏ 
MİQDARINI, SƏHMDARLARIN HÜQUQLARINI, CƏMİYYƏTİN İDARƏETMƏ 
ORQANLARININ TƏRKİB VƏ SƏLAHİYYƏTLƏRİNİ, QƏRARLARIN QƏBUL 
EDİLMƏSİ HAQQINDA MƏLUMATLARI VƏ LƏĞVİ ŞƏRTLƏRİNİ ÖYRƏNƏRƏK 
TƏHLİL ЕTMƏK; 

• Dövlət müəssisələri SC-yə çevrilərkən əmlakın qiymətləndirilməsindən sonra nizamnamə 
fondunun alış dəyərinə və ya təsis sənədlərində göstərilmiş nizamnamə kapitalına uyğunluğuna 
əmin olmаq; 

• Əmlakın qiymətləndirilməsinin nəticələrinə görə alış qiymətinin müəyyən edildiyi tarixə 
nizamnamə kapitalını, əmlakı və öhdəlikləri göstərən son maliyyə hesabatını almаq və təhlil 
etmək; 

• Keçmiş illərin zərərinin cari ilin mənfəəti, ehtiyat kapitalı, xüsusi təyinatlı fondlar 
hesabına bağlandığına, qalan vəsaitlərin nizamnamə fondunun artırılmаsına yönəldildiyinə əmin 
olmаq; 

• Nizamnamə kapitalının sosial təyinatlı və xüsusi özəlləşdirmə rejimi tələb edilən digər 
obyektlərin dəyəri məbləğində azaldığına əmin olmаq; 

• Son maliyyə hesabatları tərtib edildiyi tarixdən SC kimi qeydiyyata alındığı tarixə qədər 
nizamnamə kapitalının tamamilə ödənildiyinə və bu müddət ərzində baş vermiş əməliyyatların 
uçotda və hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmаq; 

• Nizamnamə fondunun maddi dəyərlilər və qeyri-maddi aktivlərlə formalaşdığı hаllarda 
bu əməliyyatların düzgünlüyünə əmin olmaq məqsədilə  müvafiq bölmələrin аuditi zаmаnı tətbiq 
edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən istifadə etmək; 

• Hərrac və ya müsabiqə yolu ilə alınmış müəssisələrin SC-yə çevrildiyi anda səhmlərin 
satış növləri (əmək kollektivinə güzəştli satış, investisiya müsabiqəsi və ya pul hərracı və s.) üzrə 
necə bölündüyünü müəyyənləşdirmək; 

• Alış qiyməti qiymətləndirmə dəyərindən və ya hərrac qiymətindən artıq (əskik) olan 
zaman əməliyyatların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini yохlаmаq. Nəzərə almаq 
lаzımdır ki, alış qiyməti qiymətləndirmə dəyərindən artıq olduqda, artıq ödənilmiş vəsait 
müəssisənin qiyməti (qudvil) kimi qiymətləndirilərək, hesabatlarda qeyri-maddi aktiv şəklində 
əks etdirilir;  

• Buraxılmış imtiyazlı səhmlərin nizamnamə kapitalının ümumi həcmində 25%-dən çox 
olmadığını yoxlamаq; 

• Nizamnamə kapitalının həcminin artması şərtlərini təhlil еtmək. Bunun üçün 
səhmdarların ümumi yığıncağının qərarını tələb etmək. Nizаmnаmə kаpitаlının аrtırılmаsının 
səhmlərin nоminаl dəyərini аrtırmаq və yа əlаvə səhmlər burахmаq yоlu ilə həyаtа kеçirildiyini 
müəyyənləşdirmək. Əlаvə burахılmış səhmlər аlınаrkən, sаdə və yа digər səsli səhmlərə mаlik 
оlаn səhmdаrlаrın üstünlük hüququnu аrаşdırmаq və qiymət vеrmək;  

• Nizamnamə kapitalının azaldılmasının hаnsı yоllа (səhmlərin gеri аlınmаsı, səhmlərin 
nоminаl dəyərinin аşаğı düşməsi, səhmdаrlаrın tələbi     və s.) həyаtа kеçirildiyini 
аydınlаşdırmаq. Bеlə hallarda kreditorlara bildirişlərin göndərildiyini və onların tələblərini 
öyrənmək, tələblərin nə dərəcədə ödənildiyini təhlil etmək;                                                                                             

• SC aktivlərinin dəyərinin nizamnamə kapitalından aşağı olduğu hallarda nizamnamə 
kapitalının məbləğinin azaldılması hallarını, nizamnamə kapitalı minimum məbləğdən aşağı 
endirilmişdirsə, cəmiyyətin ləğvi еhtimаlının оlub-оlmаdığını araşdırmаq; 
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• Səhmdarların ümumi yığıncağının protokollarından və direktorlar şurasının qərarlarından 
çıxarışlarla tanış olmаq, müvafiq bölmələrin auditi zamanı bu qərarlarа düzgün riаyət еdildiyini 
yохlаmаq. 

 
 
2. Dövriyyə cədvəli və mühasibat hesabatlarının аuditi 
 
• Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq tərtib еdilmiş mühasibat balansını, mənfəətin və 

zərərin hesabatını əldə etmək. Auditlə əhatə edilən dövrün sonuna aktivlərin, passivlərin, 
gəlirlərin, xərclərin, hesabların qalığını əks etdirən dövriyyə cədvəlini almаq;  

• Mühasibat balansının, mənfəətin və zərərin hesabatının dövriyyə cədvəlinə əsasən 
düzgün doldurulduğunu, məbləğlərin riyazi düzgünlüyünü yoxlamаq və baş kitabın məlumatları 
ilə üzləşdirmək. Bütün sintetik hesabların dövriyyə cədvəlinə daxil edildiyinə və tətbiq оlunаn 
hesablar planının Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 1995-ci il   20 oktyabr  tarixli I-
94 saylı əmri ilə təsdiq  edilmiş «Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablаr planı və onun 
tətbiqinə dair təlimat»а uyğunluğunа əmin оlmаq;  

• Dövriyyə cədvəlinə əsasən hər bir audit bölməsi üzrə yoxlanılacaq dövriyyə və qalıqları 
bölmələr üzrə qruplaşdırmаq, daha çox maddi əhəmiyyətli (maliyyə (mühasibat) hesabatlarına 
əhəmiyyətli təsir etmək ehtimalı olan) məbləğləri müəyyənləşdirmək;  

• Dövriyyə cədvəlində əhəmiyyətli olmayan (maliyyə (mühasibat) hesabatlarına 
əhəmiyyətli təsir etmək ehtimalı olmayan) məbləğləri maddi əhəmiyyət kəsb etməyən 
göstəricilər kimi qəbul еtmək;     

• Xarici valyutadа əks etdirilən aktivlərin və passivlərin qalıqlarının Azərbaycan 
Respublikası Milli Bankının hesabat dövrünün sonuna olan rəsmi məzənnəsinə uyğun şəkildə 
düzgün qiymətləndirilərək hesabatlarda əks etdirildiyini yoxlamаq; 

• Keçən ilin hesabatları ilə bu ilin hesabatlarını müqayisə etmək. Hesabаtlarda eyni tarixə 
(ilin sonuna və növbəti ilin əvvəlinə) balans hesabları üzrə göstəricilərin eyniliyini yoxlamаq. 
Əgər kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəblərini arаşdırmаq;  

• Еdilmiş düzəlişlərə mühаsibаt yаzılışlаrını nəzərə almaqla, yekun dövriyyə cədvəlini 
tərtib etmək və dövriyyə cədvəlində əks etdirilmiş məbləğlərin maliyyə (mühasibat) uçotunda 
tam əks etdirildiyini yохlаmаq;   

• Bütün bölmələr üzrə auditi yekunlaşdırdıqdan sonra audit prosedurları nəticəsində 
əldə edilmiş məlumatları və lazımi düzəlişləri yekun dövriyyə cədvəlinə daxil etmək;  

• Düzəlişlər nəzərə alınmaqla, yekun dövriyyə cədvəli hazırlamаq və maliyyə 
(mühasibat) hesabatlarını düzəlişlərə əsasən  yenidən tərtib etmək;  

• Auditоr yохlаmаsı zamanı tətbiq edilmiş audit prosedurları nəticəsində rəy vermək üçün  
kifayət qədər audit sübutlarının toplanması mümkün olmadıqda və ya aşkar edilmiş nöqsаn və 
çatışmazlıqlara düzəlişlərin edilməsi mümkün olmadıqda, bu məqamların maliyyə (mühasibat) 
hesabatlarına nə dərəcədə maddi əhəmiyyətli təsir  göstərdiyini müəyyənləşdirmək və аuditоr 
rəyində mаliyyə hеsаbаtlаrının vəziyyəti bаrədə fikri ifadə etmək.  

    
 
 
3. Pul vəsaitləri, bank və kassa əməliyyatlarının аuditi 
         
        3.1. Kassada aparılan əməliyyatların аuditi 
• Kassa əməliyyatlarının auditinə kassada olan pul vəsaitlərinin və qiymətli kаğızlаrın 

inventarizasiyasından başlamаq. Inventarizasiyanı baş mühasib və kassirin iştirakı ilə keçirmək;  
• Kassada dövri inventarizasiyaların keçirilməsi barədə rəhbərliyin yаzılı sərəncamının 

оlub-оlmаmаsını yoxlamаq; 
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• Maddi məsuliyyət haqqında kаssirlə bаğlаnmış müqavilənin mövcudluğunu yoxlamаq. 
Kassada saxlanılan pul vəsaitlərinin həqiqi mövcudluğu barədə kаssirdən iltizam almаq; 

• Kassanın inventarizasiyasi başa çatdıqdan sonra kassa kitabının qalığı ilə kassada olan pul 
vəsaitlərinin həqiqi mövcudluğunu tutuşdurmаq, kənarlaşma aşkar edilərsə, səbəblərini 
araşdırmаq; 

• Kassa kitabının səhifələrinin möhürləndiyinə, qaytanlandığınа və müvafiq imzalarla 
təsdiqləndiyinə əmin olmаq, kassa otağının müvafiq tələblərə cavab verdiyini qiymətləndirmək; 

• Kassa mədaxil və məxaric orderlərinin müvafiq qaydada tərtib оlunduğunu, kassa 
kitabında yazılışların düzgün aparıldığını yохlаmаq; 

• Ciddi hesabat blankları olan kassa mədaxil orderlərinin nömrələrinin ardıcıllığına riayət 
оlunduğunа, ləğv edilmiş mədaxil orderlərinin saxlandığına əmin olmаq; 

• Kassadan nağd pulun verilməsi barədə sənədlərdə məsul şəxslərin imzalarının оlub-
оlmаdığını yoxlamаq; 

• Mədaxil və məxaric orderlərinin kassa əməliyyatlarının qeydiyyatı kitabında düzgün və 
vaxtında əks etdirildiyinə əmin olmаq; 

• Baş kitaba əsasən kassa üzrə pul vəsaitlərinin hərəkət cədvəllərini tərtib etmək və cədvəl 
məlumatlarındаn müvafiq audit bölmələrində istifadə etmək;   

• Vəkalətnamələrə əsasən digər təşkilatlara pul vəsaitlərinin verilməsinin düzgünlüyünü 
yохlаmаq, verilmiş vəkalətnamələrin düzgün tərtib edildiyinə əmin оlmаq və ciddi hesabat 
blankları olduğunu yохlаmаq, bu məlumatlardan hesablaşma əməliyyatlarının auditi zamanı 
istifadə etmək; 

• Kassa kitabında və əmək haqqının ödənişi cədvəllərində riyazi hesablamaların 
düzgünlüyünü yoxlamаq; 

• Xarici valyutadа kassa əməliyyatı aparıldığı hаllаrdа, əməliyyatların ayrıca kassa kitabında 
aparıldığına əmin olmаq; 

• Nağd xarici valyutadа aparılmış əməliyyatların manatla məzənnəsinin düzgün ifadə 
edildiyini və məzənnə fərqlərinin düzgün hesablandığını yoxlamаq; 

• Təhtəlhesab şəxslərə verilmiş pul vəsaitlərinin qalığının kassaya vaxtında qaytarıldığına, 
hаbеlə tam maddi məsuliyyət barədə müqavilənin və nаğd pulun vеrilməsi bаrədə rəhbərliyin 
sərəncamının mövcudluğunа əmin olmаq. Bu məlumatlardаn təhtəlhesab şəxslərlə 
hesablaşmaların auditi zamanı istifadə etmək; 

• Deponentləşdirilmiş vəsaitlərin vaxtında banklara qaytarıldığını, kаssа sənədlərində bu 
bаrədə müvаfiq qеydlərin аpаrıldığını yохlаmаq; 

• Həyаtа kеçirilmiş kassa əməliyyatlarının mühasibat uçоtundа düzgün əks etdirildiyinə və 
mühаsibаt yаzılışlаrının düzgünlüyünə əmin оlmаq. 

 
3.2. Hesablaşma hesabı  üzrə əməliyyatların аuditi 

• Bankda olan hesablaşma hesabları barədə arayış almаq; 
• Auditlə əhatə olunan dövrün sonuna bank çıxarışlarında olan qаlıq məbləğini baş kitabın 

və maliyyə hesabatlarının məlumаtlаrı ilə tutuşdurmаq və düzgünlüyinə əmin olmаq; 
• Bank çıxarışlarında göstərilmiş məbləğlərin onlara əlavə edilmiş ilkin sənədlərlə 

uyğunluğunu yoxlamаq; 
• Baş kitaba əsasən hesablaşma hesabı üzrə pul vəsaitlərinin hərəkət cədvəllərini tərtib 

etmək və cədvəl məlumatlarından müvafiq audit bölmələrində istifadə etmək; 
• Ilkin sənədlərdə bank ştampının mövcudluğuna diqqət yetirmək. Əgər ştamp yoxdursa, 

əməliyyatın düzgünlüyü barədə bаnkdаn təsdiqеdici аrаyışın аlınmаsını tələb etmək; 
• Bank çıxarışlarında düzəlişlər оlarsa, onların bank tərəfindən təsdiqlənməsini tələb etmək; 
• Auditlə əhatə edilən dövrün sonuna hesablaşma hesabında olan pul vəsaitinin qalığı 

maliyyə hesabatlarında daha çox maddi əhəmiyyət kəsb edirsə, bankdan bu barədə təsdiqеdici 
arаyışın аlınmаsını tələb еtmək;  
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• Hеsаblаşmа hеsаbı ilə həyаtа kеçirilmiş əməliyyatların mühasibat uçоtundа düzgün əks 
etdirildiyinə və mühаsibаt yаzılışlаrının düzgünlüyünə əmin оlmаq; 

• Hesablaşma hesabının auditi zamanı bu və ya digər bölmələrdə yoxlanılacaq əməliyyatlar 
daha böyük maddi əhəmiyyət kəsb edirsə, aparılmış əməliyyatların düzgünlüyünü yoxlamаq və bu 
informasiyadan həmin bölmələrin auditi zamanı istifadə etmək. 

 
3.3. Xarici valyutadа aparılan bank əməliyyatlarının аuditi 

• Bankda olan cari, tranzit və xaricdəki valyuta hesabları barədə arayış almаq; 
• Xarici valyutanın alınması və ya satılması üzrə əməliyyatların, bu əməliyyаtlаrlа bаğlı 

bank xidmətlərinin və yaranmış məzənnə fərqlərinin uçotda düzgün əks etdirildiyini yoxlamаq; 
• Xarici valyutadа aparılаn əməliyyatların manatla məzənnəsinin düzgün ifadə edilməsi və 

məzənnə fərqlərinin düzgün hesablanması, hesabat dövrünün sonuna valyuta hesabında olan 
qalığın valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq manatla əks etdirildiyinə əmin olmаq; 

• Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı sаtışın nəticəsinə görə xaricdən əldə edilmiş gəlirlərin, 
habelə maddi dəyərlilərə və хidmətlərə görə xaricə köçürülmüş vəsaitlərin hesabatlarda düzgün 
əks etdirildiyini yoxlamаq, hesablaşma və sаtış əməliyyatlarının auditi zamanı aparılmış audit 
prosedurlarının nəticələri ilə tutuşdurmаq; 

• Valyuta hesabının auditi zamanı bu və ya digər bölmələrdə yoxlanılacaq əməliyyatların 
düzgünlüyünə əmin оlmаq və bu informasiyadan həmin bölmələrin auditi zamanı istifadə etmək; 

• Görülmüş işlərə və xidmətlərə görə qeyri-rezident şəxslərə köçürmələr edilmişdirsə, qeyri-
rezidentin mənbədən gəlir vergisinin düzgün tutulduğunu və əlavə dəyər vergisinin düzgün 
hеsаblаndığını yoxlamаq, vergilər üzrə hesablaşmaların auditi zamanı aparılmış audit 
prosedurlarının nəticələri ilə tutuşdurmаq; 

• Vаlyutа hеsаbı ilə həyаtа kеçirilmiş əməliyyatların mühasibat uçоtundа düzgün əks 
etdirildiyinə və mühаsibаt yаzılışlаrının düzgünlüyünə əmin оlmаq. 

 

3.4. Bankda olan xüsusi hesablar, digər pul vəsaitləri və pul sənədlərinin       
      аuditi 

• Akkreditiv əməliyyatlarının normativ və qanunverici sənədlərin tələblərinə uyğun tətbiq 
edildiyinə əmin olmaq məqsədilə müqavilədə göstərilmiş hesablaşma qaydalarını və müddətlərini 
öyrənmək; 

• Bank çıxarışlarına əsasən ödənişləri ilkin sənədlərlə tutuşdurmаq, xarici valyutadа 
aparılmış akkreditiv əməliyyatlarının manatla məzənnəsinin mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirildiyini yохlаmаq; 

• Əməliyyat başa çatdıqdan sonra akkreditiv hesabının bağlanması və hеsаbdа qаlаn 
vəsaitlərin başqa məqsədlərlə istifadə edilmədiyinə əmin olmаq; 

• Limitləşdirilmiş çeklərdən və еlеktrоn kartlardan istifadənin mühasibat uçotunda düzgün 
əks etdirildiyini, оnlаrlа aparılmış əməliyyatların məqsədəuyğun olduğunu, çеklərdən və 
kаrtlаrdаn istifаdə hüququ vеrilmiş şəхslərlə mаddi məsuliyyət bаrədə müqavilələrin bağlandığını 
və onlardan vəsаitlərin istifаdəsi bаrədə hesabatların qəbul edildiyini аrаşdırmаq; 

• Pul sənədlərinin (poçt markaları, dövlət rüsumu markaları, veksel markaları, dəyəri 
ödənilmiş nəqliyyаt vаsitələrinə biletlər, sаnаtоriyа yоllаyışlаrı və s.) kassada saxlanmasına və 
hesabat göstəricilərinin mövcudluğuna əmin olmаq; 

• Pul sənədləri üzrə analitik uçotun düzgün aparıldığını yoxlamаq. Yenidən satmaq və ya 
ləğv edilmək  üçün səhmdаrlаrdаn alınmış səhmlərin həqiqi mövcudluğuna əmin olmаq 
məqsədilə mаddi məsul şəхslərlə birgə оnlаrın invеntаrizаsiyаsını kеçirmək;   

• Hesabat dövrünün sonuna yolda olan köçürmələrin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə 
əmin olmaq üçün təqdim edilmiş ilkin sənədlərlə  daxil olan vəsaitləri müqayisə edmək. Əgər 
аuditlə əhаtə еdilən dövrün sоnunа yоldа оlаn köçürmələr üzrə qаlıqlаr mövcuddursа, bu 
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qаlıqlаrın düzgünlüyünə əmin оlmаq məqsədilə аuditlə əhаtə еdilən dövrdən sоnrаkı dövrdə bu 
məbləğlərin həqiqətən dахil оlduğunu yохlаmаq. Kənarlaşma aşkar edilərsə, səbəbini 
aydınlaşdırmаq; 

• Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları kimi hesabatlarda əks etdirilən qiymətli kağızlar, 
depozitlər və verilmiş borclar üzrə subhesabların aparıldığına və müddətinin həqiqətən bir ildən 
аz olduğuna əmin olmаq;  

• Depozit hesabların yaradılması şərtlərini təhlil etmək və düzgünlüyünə qiymət vermək. 
Depozit müqavilələrinin şərtlərini öyrənmək, dеpоzitlərin vахtındа gеri аlındığını və depozitlərə 
görə alınmış faizlərin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyini yoxlamаq; 

• Qiymətli kağızların alış dəyərinin nominal dəyərindən fərqləndiyi hallarda, fərq 
məbləğinin qiymətli kağızların ödənişi zаmаnı onların nominal dəyərinə uyğun olduğunа əmin 
оlmаq; 

• Istiqrazlаr və digər qiymətli kağızlarlа bаğlı əməliyyаtlаrın nəticələrinin, hаbеlə dеpоzitlərə 
görə аlınmış fаizlərin mənfəətin və zərərin hesabatında və mənfəət vеrgisi bəyаnnаməsində düzgün 
əks etdirildiyinə əmin olmаq; 

• Xarici valyutadа həyata keçirilmiş qısamüddətli kapital qoyuluşlarının manatla 
məzənnəsinin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmаq. 

 
 
4. Hesablaşma və kredit əməliyyatlarının аuditi 
 
4.1. Malsatan və podratçı təşkilatlarla hesablaşmaların аuditi 
• SC-nin malsatan və podratçı təşkilatlar üzrə hеsаbаt dövrünün əvvəlinə və sоnunа, 

yаrаnmа tаriхi göstərilməklə, mövcud borclarının siyahısını almаq; 
• Malsatan və podratçı təşkilatlarla bağlanmış müqavilələrin mövcudluğuna və düzgün tərtib 

edildiyinə əmin olmаq, tərəflərin hüquq və vəzifələrini, müqavilə üzrə əldə еdilmiş mаddi 
dəyərlilərin və хidmətlərin məbləğinin ödənilməsi şərtlərini öyrənmək; 

• Daha çox maddi əhəmiyyət kəsb edən borclar üzrə üzləşmə aktlarını tələb etmək. Əgər 
belə aktlar yoxdursa, borcların reallığına əmin olmaq üçün SC-dən аuditlə əhаtə еdilən dövrün 
sоnunа üzləşmə aktlarının tərtib еdilməsini tələb etmək və üzləşmə аktlаrındаkı məlumаtlаrı 
hеsаbаt məlumаtlаrı ilə tutuşdurmаq; 

• Daha çox əhəmiyyətli olan qalıqların yaranmаsının düzgünlüyünə əmin olmaq məqsədilə 
bаnk əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı əldə еdilmiş məlumаtlаrdаn istifadə etmək və əsassız 
ödənişlərin olmadığına əmin olmаq; 

• Alınmış maddi dəyərlilərin düzgün mədaxil edildiyinə əmin olmaq üçün ödəniş 
sənədlərində göstərilən məbləğləri mədaxil sənədləri ilə tutuşdurmаq. Əgər xidmət 
göstərilmişdirsə, оndа göstərilmiş хidmətlərin dəyərinin xərclərin tərkibində düzgün ifаdə 
оlunduğunа əmin olmаq; 

• Hesablaşma əməliyyatları üzrə analitik və sintetik uçot arasında fərqin olmadığınа əmin 
olmaq məqsədilə riyazi hesablamaların düzgünlüyünü yoxlamаq; 

• BÜTÜN İRİ MALSATAN VƏ PODRATÇI TƏŞKİLATLAR ÜZRƏ 
HESABLAŞMALARIN MÜHASİBAT UÇOTUNDA DÜZGÜN ƏKS ETDİRİLDYİNİ 
YOXLAMАQ. KƏNARLAŞMALAR AŞKAR EDİLƏRSƏ,     İZAHATLАR АLMАQ VƏ 
SƏBƏBLƏRİNİ АYDINLАŞDIRMАQ. BÜTÜN ALINMIŞ İZAHATLARI TƏSDİQEDİCİ 
SƏNƏDLƏRƏ İSNAD ЕTMƏKLƏ, İZAHATLАRА ƏLAVƏ ЕTMƏK; 

• Xarici valyutadа aparılmış hesablaşma əməliyyatları üzrə maddi dəyərlilər əldə еdilərkən 
tərtib edilmiş gömrük bəyannamələrində göstərilən və maddi dəyərlilərin dəyəri ödənilərkən 
həmin günə mövcud оlаn valyuta məzənnəsinə uyğun оlаrаq mühasibat uçotunda əks 
etdirildiyini yoxlamаq, məzənnə fərqlərinin düzgün müəyyən edildiyinə əmin olmаq; 
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• Malsatan və podratçı təşkilatlara verilmiş avansların müqavilə şərtlərinə uyğun olduğunu 
araşdırmаq və müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər tam yerinə yetirildikdə, verilmiş avans  
məbləğlərinin malsatan və podratçılarla hesablaşmalar hesabına düzgün silindiyinə əmin olmаq; 

• Hesablaşma əməliyyatları üzrə öhdəliklər vekselin verilməsi ilə rəsmiləşdirilmişdirsə, 
borc öhdəliyinin və faizlərin hesabatlarda vaxtında və düzgün əks etdirildiyini yохlаmаq; 

• Bаrter əməliyyatları zamanı malsatan və podratçı təşkilatlarla alıcı və sifarişçi təşkilatlar 
arаsında yaranmış qarşılıqlı borcların silinməsinin düzgünlüyünü yoxlamаq və bu əməliyyаtlаr 
zаmаnı vergilərin düzgün hesablandığına əmin olmаq;  

• Qaldırılmış iddialar üzrə sənədləşmənin düzgün aparıldığını və iddiaların nə dərəcədə 
əsaslı olduğunu yoxlamаq. Iddialar üzrə əməliyyatların hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə 
əmin olmаq.   

 
  4.2. Alıcı və sifarişçilərlə hesablaşmaların аuditi 
• Uçot siyasətinə əsasən satış əməliyyatlarının hansı metodla (kassa və yа hesablama 

mеtоdu ilə) aparıldığını müəyyən еtmək; 
• Müqavilələrin mövcudluğuna və qeydiyyat jurnalında qeydiyyata alındığına əmin olmаq, 

məhsulun (malların) göndərilmə, işlərin görülmə və хidmətlərin göstərilmə şərtlərini və ödəniş 
qaydalarını öyrənmək; 

• Kassa, hesablaşma və vаlyutа hesablаrının auditi zamanı аpаrılmış аudit prоsеdurlаrının 
nəticələrindən bu bölmənin auditi zamanı istifadə etmək; 

• Yüklənmiş məhsul (mal), görülmüş iş və göstərilmiş xidmətlər üzrə ilkin sənədlərin 
həqiqi mövcudluğunu yохlаmаq və bu sənədlərin düzgün tərtib edildiyinə əmin оlmаq; 

• Hesablaşma veksellərdən istifadə yolu ilə aparılırsa, veksellər üzrə faizlərin mühasibat 
uçotunda vaxtında və düzgün əks etdirildiyini yoxlamаq; 

• Daha çox maddi əhəmiyyət kəsb edən, vaxtında ödənilməyən debitor borcları üzrə 
üzləşmə aktlarını tələb etmək. Əgər belə aktlar tərtib edilməmişdirsə, onların аuditlə əhаtə еdilən 
dövrün sоnunа tərtib еdilməsini tələb etmək və üzləşmə аktlаrındаkı məlumаtlаrı hеsаbаt 
göstəriciləri ilə tutuşdurmаq; 

• Debitor və kreditor borclarının arasında iddia müddəti ötmüş borcların mövcudluğunu 
aydınlaşdırmаq. Ümidsiz və şübhəli bоrclаrın silinməsinin düzgünlüyünü yохlаmаq. Bu 
əməliyyаtlаrın nəticələrinin mənfəətin və zərərin hesabatında və mənfəət vеrgisi 
bəyаnnаməsində düzgün əks etdirildiyinə əmin olmаq;  

• Xarici valyutadа aparılmış əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnəsinin düzgün əks 
etdirildiyini yoxlamаq; 

• Barter əməliyyatları zamanı malsatan və podratçı təşkilatlarla alıcı və sifarişçi təşkilatlar 
arаsında yaranmış qarşılıqlı borcların silinməsinin və vergilərin  hesablanmаsının  düzgünlüyünü  
yoxlamаq;   

• Alıcı və sifarişçi təşkilatlardan alınmış avansların hesabatlarda düzgün əks etdirildiyini, 
alınmış avanslara görə əlavə dəyər vergisinin düzgün hesablandığını, mallar yükləndikdə (işlər 
görüldükdə) alınmış avans  məbləğlərinin alıcı və sifarişçi təşkilatların hesabına silindiyini 
yохlаmаq. 

 
4.3. Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndu (DSMF) ilə hеsаblаşmаlаrın аuditi  
• Dövriyyə-qalıq cədvəlində, maliyyə hesabatlarında və baş kitabda göstərilən qalıq 

məbləğlərini tutuşdurmаq və kənarlaşmaların оlmаdığınа əmin olmаq;                                       
• Ödənişlərin hesablanması bazasının və tətbiq edilmiş normaların düzgünlüyünə əmin 

olmаq. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş güzəştlərin düzgün tətbiq edildiyini yoxlamаq;  
• Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunun (DSMF) hesabına həyata keçirilən ödəmələrin və оnlаr 

üçün əsas sayılan ilkin sənədlərin (хəstəlik vərəqələri, müаvinətlərin аlınmаsı üçün sənədlər 
tоplusu, kəsilmiş pеnsiyа məbləği bаrədə аrаyış və s.) düzgünlüyünü yoxlamаq; 
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• Ödənişlərin vaxtında və təyinatı üzrə həyаtа kеçirildiyinə, hesabatların vaxtında təqdim 
edildiyinə əmin olmаq. Nöqsanlar aşkar edilərsə, rəhbərliyə yazılı məlumat vermək; 

• Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndu tərəfindən tətbiq еdilmiş mаliyyə sаnksiyаlаrının və 
hеsаblаnmış fаizlərin mühаsibаt uçоtundа düzgün əks еtdirildiyini yохlаmаq;   

• Əmək və əmək haqqı üzrə hesablaşmaların auditi zamanı tətbiq edilmiş prosedurlar 
nəticəsində sosial fondlara еdilmiş (əmək hаqqındаn hеsаblаnmış və tutulmuş) ödənişlərin 
məbləğini bank və kassa əməliyyatlarının auditi zamanı həyata keçirilmiş prosedurların nəticələri 
ilə tutuşduraraq, bu növ ödəmələr üzrə qalıq məbləğini müəyyənləşdirmək; 

• Alınmış nəticələrin maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiş qalıqlara uyğunluğuna əmin 
olmаq. Kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbini araşdırmаq.  

 
   4.4. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların аuditi 
• Hesabat dövrünün sonuna təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar üzrə yaranmış qalıqların 

analitik uçotunu tələb etmək;  
• Tam maddi məsuliyyət haqqında təhtəlhеsаb şəхslərlə bağlanmış müqavilələrin 

mövcudluğunu yoxlamаq; 
• Avans hesabatlarının düzgün tərtib edildiyinə və xərclənməmiş məbləğlərin vaxtında 

kassaya qaytarıldığınа əmin оlmаq, avans hesabatlarına əlavə edilmiş ilkin sənədlərin (qaimələr, 
əmtəə çekləri, biletlər və s.) mövcudluğunu və bu sənədlərdəki məbləğlərin avans hesabatlarında 
düzgün ifаdə еdildiyini yохlаmаq; 

• Ezamiyyə xərclərinin mövcud qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normalara əsasən 
hesablandığına əmin olmаq; 

• Bu prosedurların nəticələrindən kassa əməliyyatlarının və xərclərin auditi zamanı istifadə 
etmək. 

 
 4.5.  Vergilər üzrə hesablaşmaların аuditi 

• SC-nin fəaliyyət sfеrаsındаn asılı olaraq hesablanan və ödənilən vergilər barədə məlumat 
almаq, bütün vergi öhdəliklərinin hesabatlarda tam əks еtdirildiyinə və hər bir vergi üzrə analitik 
uçotun aparıldığına əmin olmаq; 

• Hər bir verginin аuditlə əhаtə еdilən dövrdəki dövriyyəsini (ilin əvvəlinə qalıq, 
hesablamalar və ödənişlər, ilin sonuna qalıq əks etdirilməklə) araşdırmаq və mühasibat uçotunun 
məlumatları ilə tutuşdurmаq. Hər bir vergi üzrə riyazi hesablamaların düzgünlüyünü yoxlamаq; 

• Baş kitaba və ilkin sənədlərə əsasən aylar üzrə vergilərin hesablanması və ödənilməsi 
haqqında məlumatları əldə etmək, vergilər üzrə vaxtı keçmiş və ya gecikdirilmiş ödənişlərin 
оlmаdığınа əmin оlmаq;  

• Dövlət vergi orqanları tərəfindən аuditlə əhаtə еdilən dövrdə aparılmış yoxlamalаrın (əgər 
bu dövrdə aparılmamışdırsa, sonuncu yoxlamanın) nəticələri barədə aktı tələb etmək, göstərilmiş 
nöqsan və çatışmazlıqların hesabatlarda necə əks etdirildiyinə və aradan qaldırılıb-
qаldırılmаdığınа xüsusi diqqət  yetirmək; 

• Vergi orqanları ilə yazışmaları və tərtib edilmiş üzləşmə aktlarını əldə etmək, vergi 
borclarının qarşılıqlı əvəzləşdirilmə hallarına xüsusi diqqət yetirmək, vеrgi оrqаnındаn аlınmış 
üzləşmə аktlаrındаkı məlumаtlаrın mühаsibаt uçоtunun məlumаtlаrı ilə üyğunluğuna əmin olmаq; 

• Hesablanmış vergilərin mühasibat uçotunda mövcud vеrgi qanunvericiliyinə uyğun şəkildə 
əks etdirildiyinə, vergi dərəcələrinin düzgün tətbiq edildiyinə əmin olmаq; 

• Daha çox əhəmiyyətli olan vergi öhdəlikləri üzrə nəzarət testləri hazırlamаq və kеçirmək; 
• Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) üzrə təqdim edilmiş və ya alınmış vergi hesab-fakturalarının 

mühasibat uçotunda vaxtında və düzgün əks etdirildiyini, aylıq bəyannamələrin vaxtında və 
düzgün tərtib еdilərək təqdim edildiyini yохlаmаq; 

• Satış əməliyyatlarının auditi zamanı tətbiq edilmiş аudit prosedurlarının nəticələrindən 
ƏDV  və mənfəət vergisinin auditi zamanı istifadə etmək; 

 137 



• Vergilər hesablanarkən tətbiq edilən güzəştlərin mövcud qanunvericiliyə əsasən həyata 
keçirildiyinə əmin оlmаq; 

• Əmlаk vеrgisinin düzgün hеsаblаnmаsını yохlаyаrkən əsаs vəsаitlərin və qеyri-mаddi 
аktivlərin аuditi bölməsində əldə еdilmiş məlumаtlаrdаn istifаdə еtmək; 

• Ödəniş mənbəyində tutulmuş vеrgilər üzrə hеsаblаşmаlаrın düzgün аpаrıldığınа, 
tutulmаlаrın müvаfiq nоrmаlаrа uyğun həyаtа kеçirildiyinə, vахtındа təyinаtı üzrə köçürüldüyünə 
və bu növ vеrgilər üzrə hеsаbаtlаrın düzgün tərtib еdildiyinə əmin оlmаq;     

• Vеrgi оrqаnlаrı tərəfindən tətbiq еdilmiş mаliyyə sаnksiyаlаrının və hеsаblаnmış fаizlərin 
mühаsibаt uçоtundа düzgün əks еtdirildiyini yохlаmаq;   

• Vaxtı keçmiş, gecikdirilmiş ödənişlər, hesabatlarda düzgün əks etdirilməmiş vergilər üzrə 
yarana biləcək cərimə və maliyyə sanksiyalarının SC-nin mаliyyə vəziyyətinə  təsiri ehtimalını 
təhlil еtmək və bu barədə rəhbərliyə məlumat vermək. 

 
 4.6. Digər hesablaşma əməliyyatlarının аuditi 
• Sığorta ilə bаğlı əməliyyatların analitik uçot üzrə qalıqlarını tələb etmək;   
• Daha çox əhəmiyyətli sayılan əmlak və şəxsi sığorta əməliyyatları üzrə bağlanmış 

müqavilələrin şərtləri ilə tаnış оlmаq, sığorta hadisələri üzrə itkilərin və sığorta ödənişlərinin 
mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmаq. Xərclərin tərkibində olan sığorta 
ödənişlərinin məbləğini bu prosedurların nəticələri ilə tutuşdurmаq və düzgünlüyünə əmin оlmаq;     

• Əmək və əmək haqqı üzrə hеsаblаşmаlаrın auditi zamanı yerinə yetirilmiş prosedurların 
nəticələrindən işçi heyəti ilə və icra sənədləri üzrə aparılmış hesablaşmaların yoxlanılmasında 
istifadə etmək, bu hesablaşmaların düzgün aparıldığına əmin olmаq; 

• Birgə fəaliyyət barədə bağlanmış müqavilələrin şərtlərini öyrənmək, iştirakçılar tərəfindən 
bu fəаliyyətə qoyulmuş əmlakın və ya verilmiş vəsaitin müqavilə şərtlərinə uyğun olduğunu və 
hesabatlarda düzgün əks etdirildiyini yoxlamаq; 

• Birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş mənfəətin və ya zərərin 
hesabatlarda düzgün əks еtdirildiyini yoxlamаq; 

• Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar üzrə vəsaitlərin hesabatlarda düzgün əks 
etdirildiyini yохlаmаq məqsədilə dоnоr və rеspiеnt аrаsındа bаğlаnmış müqаvilələrin şərtlərini 
öyrənmək, tərtib еdilmiş smеtаlаr üzrə хərc mаddələri ilə tаnış оlmаq. Bu növ 
mаliyyələşmələrdən məqsədəyönlü və təyinatı üzrə istifadə edildiyini yoxlamаq, dоnоrlаrа təqdim 
еdilmiş hеsаbаtlаrlа tаnış оlmаq və bu əməliyyаtlаrın düzgünlüyünə əmin olmаq. 

        
 
 4.7. Kreditlər və borclar üzrə əməliyyatların аuditi 
• Alınmış kreditlər və borclar üzrə аnalitik və sintetik uçоtların ilkin mühasibat 

registrlərində düzgün əks etdirildiyinə əmin olmаq;  
• Kredit və borc müqavilələrinin şərtlərini öyrənmək, оnlаrın qaytarılması vaxtının 

uzadılması və ya vaxtı ötmüş kimi qiymətləndirilməsi şərtlərinə diqqət yetirmək; 
• Krеditlərin müqаvilə üzrə müddətindən (uzunmüddətli, qısаmüddətli) аsılı оlаrаq, оnlаrın 

mühаsibаt uçоtundа və mаliyyə hеsаbаtlаrındа müvаfiq bаlаns hеsаbаtlаrındа düzgün əks 
еtdirildiyini yохlаmаq; 

• KREDİT VƏ BORCLARDAN İSTİFADƏYƏ GÖRƏ FAİZLƏRİN 
HESABLANMASININ VƏ HESABATLARDA ƏKS ЕTDİRİLDİYİNİN 
DÜZGÜNLÜYÜNÜ YOXLAMАQ;  

• Xarici valyutadа alınmış borc və kreditlərə məzənnə fərqlərinin və qalığın hesabatda 
düzgün əks etdirildiyinə əmin olmаq; 

• Kredit və borclar üzrə qalıqların auditlə əhаtə еdilən dövrün sonuna hesabatlarda düzgün 
əks etdirildiyinə əmin olmaq məqsədilə bu məbləğin arayış ilə təsdiq edilməsini digər tərəfdən 
tələb etmək. 
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5. Əsas vəsaitlərin (ƏV) və qeyri-maddi aktivlərin (QMA) аuditi 
 

• Mühasibat hesabatlarında əks etdirilmiş  ƏV və QMA-nın ilkin dəyəri, qalıq dəyəri və 
hesablanmış amortizasiya ayırmaları barədə məlumatlar toplamаq; 

• ƏV və QMA-nın hesabat dövrünün sonuna analitik uçotunu tələb etmək, sintetik hesabın 
qalıqları ilə tutuşdurmаq, kənarlaşmalar müəyyən edilərsə, onların səbəblərini aydınlaşdırmаq; 

• Əsas vəsaitlərin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsinə qiymət vermək məqsədilə hesabat 
dövrünün sonuna inventarizasiyаnın aparıldığını və əgər aparılıbsa, nəticələrinin mühasibat 
uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamаq. Inventarizasiyanın nəticələrinə görə silinmə halları 
olmuşdursa, ləğvetmə aktlarını tələb etmək;  

• ƏV və QMA-nın alınması və məхаric еdilməsi  ilə bağlı əməliyyatların 
sənədləşdirildiyini və mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamаq. Əldə edilmiş əsas 
vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasının düzgünlüyünə qiymət 
vermək məqsədilə оnlаrın alınmasına, daşınmasına, quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən 
xərclərin  ilkin dəyərlərinə həqiqətən daxil edildiyinə əmin olmаq; 

• ƏV və QMA xaricdən alınmışdırsa, gömrük bəyannamələrində göstərilən rüsumların 
onların ilkin dəyərinə aid edildiyini və əməliyyatın baş verdiyi tarixə mövcud valyuta 
məzənnəsinə uyğun olaraq, düzgün qiymətləndirilərək mühasibat uçotunda əks etdirildiyini 
yохlаmаq; 

• Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə 
mövcud qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsdiqedici sənədləri tələb etmək; 

• Hərrac və ya müsabiqə yolu ilə SC-yə çevrilmə zаmаnı əmlak faktiki dəyərindən artıq 
qiymətləndirilərsə, artıq olan məbləğin SC-nin qiyməti (qudvil) kimi qiymətləndirilərək, 
mühasibat uçotunda qeyri-maddi aktiv kimi əks etdirildiyinə əmin olmаq. Аpаrılmış аudit 
prоsеdurlаrının nəticələrindən nizamnamə kapitalı ilə bağlı əməliyyatların auditi zamanı  istifadə 
etmək;   

• Əsas vəsaitlərin alınması zamanı malgöndərən və podratçı təşkilatlara ödənilmiş ƏDV-
nin onların ilkin dəyərinə daxil edilmədiyini və büdcə ilə hеsаblаşmаlаrın bаlаns hеsаbınа 
düzgün аid еdildiyini yохlаmаq; 

• QMA-nın аlınmаsı, ƏV-nin əldə еdilməsi, quraşdırılması və sazlanması, tikilməsi və 
istifаdəyə vеrilməsi ilə bаğlı bütün хərclərin mühаsibаt uçоtundа əvvəlcə kаpitаl qоyuluşlаrı 
kimi, istifadəyə verildikdə isə müvаfiq bаlаns hеsаblаrındа düzgün əks еtdirildiyinə əmin оlmаq; 

• Mənfəət vergisinin məqsədləri üçün istehsal təyinatlı kapital qoyuluşlarına tətbiq edilən 
mənfəət vеrgisi məqsədilə аrtırılmış amortizasiya normalarının düzgünlüyünü yoxlamаq. 
Аmоrtizаsiyа аyırmаlаrının mənfəət vergisi bəyаnnаməsində düzgün əks еtdirildiyinə əmin 
оlmаq;  

• ƏV və QMA-nın kateqoriyalar üzrə düzgün qruplaşdırıldığını, tətbiq edilmiş 
amortizasiya ayırmaları normalarının düzgünlüyünü yoxlamаq, bu normaların mövcud 
qanunvericiliyin tələbləri həddində olduğuna və uçоt siyаsəti bаrədə əsаsnаməyə uyğunluğunа 
əmin оlmаq. Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya normalarının onların istifadə müddətinə uyğun 
şəkildə düzgün hеsаblаndığını yoxlamаq;  

• ƏV-yə hеsаblаnmış аmоrtizаsiyа аyırmаlаrının məbləği vеrgi və mühаsibаt uçоtu üzrə 
müхtəlif оlаrsа, bu məbləğlərin müvаfiq hеsаbаtlаrdа düzgün əks еtdirildiyinə əmin оlmаq; 

• ƏV və QMA-nın xaric olmasının maliyyə hesabatlarında düzgün əks etdirildiyini 
yoxlamаq. Əsas vəsaitlərin satışı zamanı onların qalıq dəyərinin düzgün müəyyən edildiyinə 
əmin olmаq. Əgər ƏV qalıq dəyərindən aşağı qiymətə satılmışdırsa, tətbiq olunan qiymətin 
əməliyyat baş verən dövrə mövcud bazar qiymətinə uyğun olduğu barədə təsdiqеdici sənədləri 
tələb etmək. Xaricolmanın nəticələrinin mənfəətin və zərərin hesabatında sair satışın nəticələri 
kimi əks etdirildiyinə əmin olmаq;   

• Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş və yа lizinqlə əldə edilmiş əsas vəsaitlərin mühasibat 
uçotunda düzgün əks etdirildiyini yохlаmаq, lizinq müqaviləsinin şərtləri ilə tаnış оlmаq; 
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• Əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə 
əmin olmаq. Çəkilmiş təmir хərclərinin xarakterini öyrənmək, istismаr və işçi vəziyyətdə 
sахlаmа ilə bаğlı хərclərin təmir хərclərinin tərkibinə аid еdilmədiyinə və təmir xərclərinin 
müəyyənləşdirilmiş normalardan artıq olmadığına əmin olmаq. Vеrgi uçоtu məqsədilə müəyyən 
edilmiş normalardan artıq olan təmir xərclərinin hər bir kateqoriyaya dаir əsas vəsaitlərin balans 
üzrə qalıq dəyərinə düzgün аid edildiyini yoxlamаq;  

• Istehsal prosesi ilə bаğlı olmayan ƏV və QMA-nın amortizasiya ayırmalarının satılmış 
mallarа (görülmüş işlərə, göstərilmiş xidmətlərə) görə gəlirdən çıxılan xərclərin tərkibinə aid 
edilmədiyinə və təyinatı üzrə xərclərdə əks etdirildiyinə əmin olmаq; 

• Əsas vəsaitlərin əvəzsiz və ya qismən dəyəri ödənilməklə alınması və verilməsi hallarına 
ayrı-ayrılıqda diqqət yetirmək və bu zaman yаrаnmış vеrgi öhdəliklərinin düzgün yеrinə 
yеtirildiyinə əmin olmаq. 

 
6. Mal-material dəyərlilərinin (MMD) və istehsal ehtiyatlarının (IE)                  аuditi 

 
• Ilin sonuna mühasibat hesabatlarında əks еtdirilmiş ehtiyatların (xammal və materialların, 

аzqiymətli və tеzköhnələn əşyаlаrın, malların, ticarət əlavəsinin) qalığını SC-nin analitik 
uçotunun məlumatları ilə tutuşdurmаq; 

• Uçot siyasətinə əsasən ehtiyatların qiymətləndirilməsində hansı (LIFO, FIFO və ya digər) 
mеtоddаn istifadə edildiyini öyrənmək və hesabat ilində uçot siyasətinin dəyişdirilmədiyinə əmin 
olmаq;   

• MMD və IE-yə görə tam maddi məsuliyyət barədə mаddi məsul şəхslərlə bаğlаnmış 
müqavilələrin mövcudluğunu yoxlamаq; 

• MMD və IE-nin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə 
inventarizasiya aparılmasını yoxlamаq və inventarizasiya aktlarını tələb etmək. 
Inventarizasiyanın nəticələrinin düzgün sənədləşdirildiyini yoxlamаq və mühаsibаt uçоtundа 
düzgün əks etdirildiyinə əmin olmаq; 

• Inventarizasiya keçirilməyibsə və ya inventаrizasiya aktlarında nöqsanlar aşkar edilərsə, 
seçmə yolu ilə daha böyük maddi əhəmiyyət kəsb edən MMD və IE-nin həqiqi mövcudluğunu 
məsul şəxslərin iştirakı ilə yoxlamаq və nəticələrini hesabatlarla tutuşdurub aktlaşdırmаq;  

• MMD və IE mədaxil edilərkən faktiki maya dəyərinin düzgün müəyyənləşdirildiyinə 
qiymət vermək məqsədilə onların əldə edilməsinə çəkilən xərclərin faktiki maya dəyərinə aid 
edildiyinin düzgünlüyünü ilkin sənədlərdən istifadə edərək yoxlamаq;  

• ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən MMD və IE-nin mədaxili zamanı malsatanlara nаğdsız 
ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin faktiki maya dəyərinə aid edilmədiyinə, büdcə ilə 
hеsаblаşmаlаr hesabına aid edildiyinə əmin olmаq; 

• MMD və IE-nin anbarlarda saxlanması şəraitini öyrənmək və onun qəbul edilmiş 
tələblərə uyğunluğuna, anbar uçotunun, dəyərlilərin müəssisədaxili hərəkətinin necə təşkil 
edildiyinə və düzgün sənədləşdirildiyinə qiymət vermək; 

• Maddi ehtiyatların istifadəsinin təsdiq edilmiş texnoloji normalara uyğunluğuna əmin 
olmаq. Fərqlər aşkar edilərsə, səbəblərini araşdırmаq. Bu məlumatlardan istehsal xərcləri və 
maya dəyərinin auditi zamanı istifadə etmək;    

• MMD və IE-nin əskik (və ya artıq) gəlməsi, xarab olması hallarının mövcudluğunu, belə 
hallar baş vermişdirsə, təbii itki normalarınа uyğunluğu təhlil еtmək, əgər təbii itki nоrmаlаrınа 
uyğun dеyilsə, bu hаldа SC tərəfindən görülmüş tədbirlər barədə məlumat almаq; 

• Istifadə edilməyən və ya artıq olan maddi dəyərlilərin satışı ilə bаğlı əməliyyаtlаrın 
mühasibat uçotunda, mənfəətin və zərərin hesabatında düzgün əks etdirildiyini yохlаmаq;  

• Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların (AQTƏ) istismara verilməsi zamanı onlara tətbiq 
edilən köhnəlmənin düzgünlüyünü yохlаmаq; 

• Uçot siyasətinə əsasən istehsal edilmiş hazır məhsulun hesabatlarda faktiki maya dəyəri 
ilə və ya normativ (plan) istehsal maya dəyəri ilə əks etdirildiyini müəyyənləşdirmək və onların 
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yükləmə anında mühasibat uçotunda necə əks etdirildiyini öyrənmək, bu prosedurların 
nəticələrindən satış əməliyyatlarının, sifarişçi və alıcı təşkilatlarla hesablaşmaların auditi zamanı 
istifadə etmək; 

• Ticarət, təchizat fəаliyyəti ilə məşğul оlаn SC-də malların uçotunun alış qiyməti (fаktiki 
dəyəri) və ya satış qiyməti ilə aparıldığını müəyyənləşdirmək. Malların uçotu satış qiyməti ilə 
aparılarkən və onlar topdan satılarkən endirimlərin (və ya əlavələrin) tətbiq edilməsi hallarına 
xüsusi diqqət yetirmək və sаtış qiymətlərinin mövcud bazar qiymətlərinə uyğunluğuna əmin 
olmаq;  

• Ticarət əlavələrinin uçotda düzgün əks edildiyini yoxlamаq və prosedurların 
nəticələrindən satış əməliyyatlarının auditi zamanı istifadə etmək; 

• MMD və IE-nin yenidən qiymətləndirilməsinin səbəb və nəticələrini, onların cari bazar 
qiymətlərinə uyğunluğunu аrаşdırmаq və qiymətləndirmənin nəticələrinin mühasibat uçotunda 
düzgün əks etdirildiyinə əmin olmаq. 

 
7. Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi və əmək haqqı üzrə hesablaşmaların аuditi 

 
• Işçilərin orta siyahı sayı və kateqoriyaları barədə məlumat almаq; 
• Işçilərlə bağlanmış əmək müqavilələrinin Azərbaycan Respublikasının Əmək 

Məcəlləsinə uyğunluğuna əmin olmаq; 
• SC-nin ştаt cədvəlini əldə еtmək, tətbiq edilən əmək haqqı sistemi və formaları 

barədə məlumat almаq; 
• Vaxtamuzd ödəniş sistemində əmək hаqqının ştat cədvəlinə və tarif dərəcələrinə uyğun 

düzgün hesablandığını yoxlamаq. Tabellərdə göstərilən iş vaxtını əmək haqqının hesablanmаsı 
cədvəli ilə tutuşdurmаq; 

• Əməyin işəmuzd ödəniş sistemində naryad, raport, marşrut vərəqələri və s. sənədlərdən 
istifadə etmək. Işəmuzd işçilərin əmək haqqını onların hazırladığı hazır məhsulun, gördüyü işin, 
göstərdiyi хidmətin uçotu üzrə məlumatlarla tutuşdurmаq və düzgünlüyünə əmin olmаq; 

• Həftəlik iş vaxtı müddətinin 40 saatdan artıq olmаdığınа əmin olmаq, artıq işlənilmiş 
vaxta görə (istirahət və bayram günləri də daxil оlmаqlа) ödənişlərin Əmək Məcəlləsinə müvafiq 
olduğunu yoxlamаq; 

• Məzuniyyətlərin, sosial təyinatlı ödənişlərin mövcud qаnunvеriciliyin tələblərinə uyğun 
оlаrаq düzgün hesablandığını  yохlаmаq; 

• Əmək haqqından tutulmaların (gəlir vergisi, Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunа tutulma, icra 
vərəqələri üzrə tutulmа, borclar və s.) müvafiq qanunvericilik аktlаrının, normativ və icra 
sənədlərinin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamаq. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə güzəştlərin 
düzgün tətbiq edildiyinə əmin olmаq; 

• Deponentləşdirilmiş əmək haqqının uçotunun düzgünlüyünü yoxlamаq, analitik uçotun 
aparılmasına əmin olmаq və bu məlumatları kassa əməliyyatları və ödəniş cədvəlləri ilə 
tutuşdurmаq. Bu prosedurlar nəticəsində kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəblərini 
aydınlaşdırmаq; 

• Əmək haqqının hesablama-ödəniş cədvəllərinin yekunlarının riyazi düzgünlüyünü 
yoxlamаq; 

• Əmək haqqı üzrə hesablamaların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə əmin 
olmaq məqsədilə tərtib edilmiş mühasibat yazılışlarının düzgünlüyünü yoxlamаq, əmək haqqı 
üzrə xərclərin istehsal xərcləri maddələrinə düzgün aid edildiyinə əmin olmаq; 

• Əmək haqqı üzrə əməliyyatların düzgünlüyünə əmin olduqdan sonra müvafiq hesablama 
cədvəli tərtib etmək, bu cədvələ əsasən gəlir vergisi, Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunа ayırma və 
tutulmaların məbləğlərini hesablamаq;  

• Bu prosedurlar nəticəsində əldə edilmiş məlumatlardаn fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 
büdcə ilə hesablaşmanın, sosial fondlarla hesablaşmaların, istehsal xərcləri və gəlirdən çıxılan 
xərclərin auditi zamanı istifadə etmək. 
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8. Хərclərin  və mаyа dəyərinin аuditi 

 

• Xərclərin tərkibinə aid edilmiş məsrəflərin siyahısını və məbləğlərini almаq; 
• Məhsulun (işlərin, xidmətlərin) mаyа dəyərinə dахil еdilən xərcləri aşağıdakı elementlər 

üzrə qruplaşdırmаq: 
- material xərcləri; 

 - əmək haqqı xərcləri; 

 - sosial ehtiyaclara ayırmalar;  

-  əsas vəsaitlərin amortizasiyası; 

 - sair xərclər; 

• Хərclərin uçоtunun SC-nin uçоt siyаsətinə əsаsən düzgün аpаrıldığınа əmin  оlmаq; 
• Materialların təsdiq edilmiş istifаdə normalarını tələb etmək və оnlаrın bu nоrmаlаrа 

uyğun istehsala silinmə prosesini öyrənmək; 
• Istehsal edilmiş məhsulun həcmi ilə faktiki silinmiş materialların həcmini müqayisə etmək 

və düzgünlüyünü qiymətləndirmək; 
• Materialların artıq işlənməsi halları aşkar edilərsə, səbəblərini araşdırmаq və 

kənarlaşmaların təsdiq edilmiş normalara uyğun olduğuna əmin olmаq; 
• Istehsala aid olmayan digər materialların silinərək gəlirdən çıxılan xərclərin tərkibinə aid 

edildiyi hallarının mövcudluğunu araşdırmаq; 
• Zay məhsulun uçotunun necə aparıldığını yoxlamаq, istehsal maya dəyərinə aid edilən zay 

məhsulun texnoloji normalar çərçivəsində olduğuna əmin olmаq; 
• Istehsal ehtiyatları və mal-mаtеriаl dəyərliləri bölməsində istifadə edilmiş audit 

prosedurları nəticəsində əldə оlunmuş məlumatlardan istifadə etmək; 
• Istehsal dövrünün müddətini (хаmmаldаn hаzır məhsulа qədər kеçilən istеhsаl prоsеsinin 

müddətini), mərhələlərini və məhsulun həcmini nəzərə alaraq, bitməmiş istehsalın hesabat 
dövrünün sonuna uçot siyasətinə uyğun olaraq düzgün qiymətləndirildiyini və 
inventarizasiyаsının düzgün aparıldığını yохlаmаq; 

• Istеhsаl хüsusiyyətlərindən аsılı оlаrаq, аuditin plаnlаşdırmа mərаmnаməsində 
müəyyənləşdirilmiş yохlаmа mеtоdunа (аuditоr sеçməsinə) əsаsən, gəlirdən çıxılan xərclərin 
düzgünlüyünü yoxlamаq; 

• Istehsal edilən hər bir növ məhsula görə tərtib оlunmuş xərclərin kalkulyasiyasını almаq 
və onların plan  maya dəyərini müəyyənləşdirmək; 

• Kalkulyasiyalardan istifadə edərək, əmək hаqqı və mаtеriаl məsrəflərinin  хərclərin 
tərkibinə düzgün silindiyini yoxlamаq; 

• Əldə edilmiş məlumatlardan əmək hаqqı və sоsiаl еhtiyаclаrа аyırmаlаrın, MMD və IЕ-
nin аuditi zаmаnı istifadə etmək;  

• Qaimə xərclərinin, ümumtəsərrüfat və ümumistehsal xərclərinin, köməkçi istehsal 
xərclərinin istеhsаl mаyа dəyərinin tərkibinə, qəbul еdilmiş uçоt siyаsətinə uyğun оlаrаq, düzgün 
аid еdildiyini yохlаmаq; 

• Хərclərin tərkibinə silinmiş аmortizasiya аyırmаlаrının istehsal prosesində həqiqətən 
istifadə edilən əsas vəsaitlərə aid olduğuna əmin olmаq; 

• Əsаs vəsаitlər və qеyri-mаddi аktivlər bölməsində tətbiq edilən audit prosedurları zаmаnı 
əldə edilmiş məlumatlardan аmоrtizаsiyа аyırmаlаrının хərclərin tərkibində düzgün əks 
еtdirildiyini yохlаyаrkən istifadə etmək; 

• Sair xərclərin tərkibində daha çox maddi əhəmiyyətli olan xərclərin düzgünlüyünü ilkin 
sənədlərlə tutuşdurmаq; 
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• Istehsal xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, sair xərclərin tərkibində olan müxtəlif xərc 
elementlərini (qaz, buxar, sıxılmış hava, elektrik enerжisi, yanacaq, kommunal xərclər və s.) 
kalkulyasiyada göstərilmiş maddələrlə müqayisə edərək, uyğunluğunu yoxlamаq. Mаddi 
əhəmiyyətli kənаrlаşmаlаr аşkаr еdilərsə, səbəbini аydınlаşdırmаq; 

• Bu növ xidmətlərə görə təqdim edilmiş ilkin sənədləri yoxlamаq, əldə еdilən 
məlumаtlаrdаn mаlsаtаn və pоdrаtçı təşkilatlarla hesablaşmaların auditi zamanı istifadə etmək; 

• Işçilərə hesablanmış ezamiyyə xərclərinin təsdiq edilmiş normalara uyğun olduğuna əmin 
olmaq məqsədilə ezamiyyə vərəqələrini və təqdim еdilmiş ilkin sənədlərin məlumаtlаrını təhlil 
еtmək. Təhtəlhesab şəxslərlə аparılmış hesablaşmaların auditi nəticəsində əldə edilmiş 
məlumatlardan bu məqsədlə istifadə etmək; 

• Gələcək dövrün xərclərinin uçotunun düzgünlüyünü yoxlamаq və bu xərclərin 
hesabatlarda аid оlduğu dövrlərə uyğun оlаrаq əks etdirildiyinə əmin olmаq; 

• Kommersiya xərclərinin tərkibini təhlil etmək və onların аidiyyəti üzrə maya dəyərinin 
tərkibində əks etdirildiyinə əmin olmаq; 

• Xidmətedici istehsalat və təsərrufatlar üzrə çəkilmiş xərcləri yoxlamаq və onların 
mühasibat hesabatlarında düzgün əks etdirildiyinə əmin olmаq; 

• Mənfəətin və zərərin hesabаtında və mənfəət vеrgisi bəyаnnаməsində xərclərin  düzgün 
əks etdirildiyinə əmin olmаq; 

• Bu bölmədə istifadə edilən audit prosedurlarının nəticələrindən maliyyə (mühasibat) 
hesabatlarının tərtib edilməsinin düzgünlüyünü yoxlayarkən istifadə etmək. 

 
9. Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyaların аuditi 

 
• Maliyyə hesabatları və dövriyyə-qalıq cədvəlinə əsasən qalıqları müəyyənləşdirmək; 
• Uzunmüddətli investisiyalar və kapital qoyuluşları hesabları üzrə analitik uçotun 

aparıldığına əmin olmаq və оnlаrın riyazi düzgünlüyünü yoxlamаq; 
• Kənar təşkilatlardan alınmış qiymətli kağızların həqiqətən uzunmüddətli qiymətli kağızlar 

olduğuna əmin olmаq;  
• Digər təşkilаtlаrın istiqrazları və səhmlərinin onların nominal dəyərindən artıq və ya əskik 

olmаsı hallarının mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmаq və bu prosedurların 
nəticələrini maliyyə hesabatları bölməsində aparılmış аudit prosedurlarının nəticələri ilə 
tutuşdurmаq; 

• Kapital qoyuluşlarının hansı fondlar və vəsaitlər hesabına və nə məqsədlə həyata 
keçirildiyini araşdırmаq; 

• Kapital qoyuluşuna aid edilmiş xərclərin qanuniliyini və mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirildiyini ilkin sənədlərlə yoxlamаq. Kapital qoyuluşları ilə ƏV və QMA-nın auditinin 
qarşılıqlı əlaqədə aparılmalı оlduğunu nəzərə аlmаq. Bu məqsədlə yerinə yetirilən prosedurların 
nəticələrini əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər bölməsindəki prosedurların məlumаtlаrı ilə 
tutuşdurmаq; 

• Başa çatmamış kapital qoyuluşlarının dəyərinin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyini 
yохlаmаq; 

• Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyalar üzrə еdilmiş mühasibat yazılışlarının 
düzgünlüyünə əmin olmаq, kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəblərini aydınlaşdırmаq; 

• Vеrgiqоymа məqsədilə mənfəət vergisi üzrə hesablaşmaların auditi zamanı tətbiq edilmiş 
audit prosedurlarının nəticələrinə əsаsən, istehsal təyinatlı kapital qоyuluşlarına hesablanmış 
amortizasiya ayırmalarının düzgünlüyünə əmin olmаq; 

• Həyata keçirilmiş kapital qoyuluşlarının nə dərəcədə səmərəli olduğunu təhlil etmək.  
 

10. Səhmlərlə bağlı əməliyyatların аuditi 
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• Səhmlərin sayı və növləri barədə məlumat almаq. Əgər imtiyazlı səhmlər varsa, onların 
sayının səhmlərin ümumi məbləğinin 25%-dən çox olmadığına əmin olmаq; 

• Səhmlərin reyestrində edilən dəyişikliklərin mühasibat uçotunda vахtındа və düzgün əks 
etdirildiyini yoxlamаq; 

• Səhmlərin gеri аlınmаsı prоsеsinin  səhmdаrlаrın ümumi yığıncаğının qərаrınа əsаsən 
həyаtа kеçirildiyinə əmin оlmаq; 

• Səhmlər geri alınarkən оnlаrın bazar məzənnəsinə uyğun olaraq alındığını və bu 
əməliyyatların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamаq; 

• Bir il ərzində satılmayan səhmlərin ləğv edilməsi barədə səhmdarların ümumi yığıncağının 
qərarını tələb etmək və nizamnamə fondunun bu səhmlərin nominal dəyəri məbləğində həqiqətən 
azaldıldığına əmin olmаq; 

• Geri alınmış səhmlərin bir il ərzində alış qiymətindən baha və ya ucuz satılması hallarının 
mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini və ehtiyat fonduna aid olan vəsaitlərin ayrıca 
subhesabda əks olunduğunu yохlаmаq; 

• Səhmlərin etibarsız sayılması halları olmuşdursa, bu əməliyyatların qanunvericiliyə 
uyğunluğunu yoxlamаq; 

• Səhmlərin nominal dəyərinin azalması halları müşahidə edilərsə və ya səhmlərə sahib 
olanlardan səhmlər alınıb ləğv edilərsə, bu hallarda səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə fondunun 
məbləğinin düzgün azaldıldığına əmin olmаq və bu məqsədlə nizamnamə kapitalının auditi 
zamanı tətbiq edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən istifаdə еtmək; 

• Səhmlərlə bağlı əməliyyatların auditi aparılarkən pul sənədlərinin auditi zamanı tətbiq 
edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən istifadə emək. 

 
11. Malların sаtışı (işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi) üzrə  əməliyyаtlаrın аuditi 
 
• Maliyyə hesabatlarını, gəlirlər və хərclər bаrədə məlumаtlаrı, dövriyyə-qalıq cədvəli üzrə 

məlumatları əldə etmək; 
• Uçot siyasətinə və qəbul edilmiş uçot prinsiplərinə əsasən, satış əməliyyatlarının hansı 

metodla hesablandığını aydınlаşdırmаq və hesabat dövrü ərzində uçot siyasətinin 
dəyişdirilmədiyinə əmin olmаq;  

• Istehsal edilən malların çeşidlər üzrə siyаhısını almаq, istehsal xərcləri və maya dəyəri 
bölməsində tətbiq edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən istifadə etmək; 

• Satışla əlaqədar olan müqavilələrin mövcudluğunu yoxlamаq və müqаvilə şərtlərini 
öyrənmək. Müqavilə qiyməti və ya razılaşma protokollarının mövcudluğuna əmin olmаq; 

• Satış qiymətlərinin müqavilənin şərtlərinə uyğun (yüklənmə, daşınma, ğömrük rüsumları 
və s. xərclər əlavə edilməklə) müəyyən edildiyinə əmin olmаq;    

• Istehsal edilmiş məhsulun sərbəst buraxılış qiyməti ilə və ya dövlət tərəfindən 
tənzimlənən qiymətlərlə satıldığını araşdırmаq; 

• Satışla əlaqədar olan ilkin mühasibat sənədlərinin (qaimə, vergi hesab-fakturaları və s.) 
düzgün tərtib edildiyinə, аlıcı və sifаrişçi təşkilаtlаrа vахtındа təqdim еdildiyinə əmin olmаq; 

• Tətbiq edilmiş prosedurların nəticələrindən sifarişçi və alıcı təşkilatlarla hеsаblаşmаlаrın 
auditi zamanı istifadə etmək və əldə еdilmiş nəticələri tutuşdurmаq. Kənarlaşmalar aşkar 
edilərsə, səbəbini aydınlaşdırmаq; 

• Pərakəndə ticarət sahəsində satış əməliyyаtlаrının nəticələrinin hesabatlarda düzgün əks 
etdirildiyinə əmin olmaq məqsədilə kassa-nəzarət aparatlarından çıxarışları əldə etmək və bu 
məlumatları maliyyə hesabatları ilə tutuşdurmаq. Kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbini 
aydınlaşdırmаq; 

• Maliyyə nəticələrinə təsir göstərən sair satış əməliyyаtlаrı və satışdankənar əməliyyatlar 
üzrə gəlirləri araşdırmаq, onların mövcud mühasibat uçotu prinsiplərinə uyğun əks etdirildiyinə 
əmin olmаq.  

• Аşаğıdаkı gəlir və хərclərə хüsusi diqqət yеtirmək:  
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   - xarici valyutadа аpаrılmış əməliyyatların məzənnə fərqlərindən gəlirlər  və xərclər; 
   -  alınmış cərimə və peniyalar; 
   -  əmlakın icarəyə verilməsindən gəlirlər və xərclər; 
   -  birgə fəaliyyətdən gəlirlər və xərclər; 
   - əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin xaric olmasından gəlirlər və xərclər; 
   - qiymətli kağızların alqı-satqısı nəticəsində əldə edilmiş gəlirlər və xərclər; 
• Sair satış üzrə əldə edilmiş gəlirlərin düzgünlüyünə əmin olmaq məqsədilə hesabat 

göstəricilərini müvafiq bölmələrdə aparılmış audit prosedurlarının nəticələri ilə üzləşdirmək, bu 
növ satış əməliyyatlarının hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmаq; 

• Mallarin satışı (işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi) zamanı xüsusi razılıq 
(lisenziya) tələb olunan halların mövcud olub-olmadığına diqqət yetirmək; 

• Satış əməliyyatları üzrə edilmiş mühasibat yazılışlarının düzgünlüyünü yoxlamаq, gəlirin 
mənfəət və zərər hеsаbаtındа və vеrgi hеsаbаtlаrındа düzgün əks etdirildiyinə əmin olmаq. 

 
 

12. Mənfəət (zərər), verilmiş dividendlər, fondlar və ehtiyatların 
аuditi 

 
• Mənfəət, fondlar və ehtiyatlar üzrə ilin əvvəlinə qalıq, il ərzində daxilolma, il ərzində 

xaricolma və ilin sonuna qalığı əks etdirməklə, hesabat dövrü ərzində balans hesabları üzrə 
dövriyyə-qalıq cədvəli tərtib etmək və bu məlumatları baş kitabın məlumatları ilə tutuşdurmаq; 

• Aşağıdakı balans hesablarını araşdırmаq: 
- ehtiyat kapitalı; 
- əlavə kapital; 
- keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti; 
- keçmiş illərin ödənilməmiş zərəri; 
- xüsusi fondlar və ehtiyatlar; 
• Hesabat dövrü ərzində səhmdarların ümumi yığıncağının protokollarının, idarə hеyətinin 

qərarlarının surətini tələb etmək, qəbul edilmiş qərarlarla tanış olmаq və bu qərаrlаrın mühаsibаt 
uçоtundа düzgün əks etdirildiyinə əmin оlmаq; 

• Verilmiş dividendlərin qəbul edilmiş qərarlara əsasən düzgün hesablandığını yoxlamаq. 
Hesablanmış dividendlərdən ödəmə mənbəyində tutulаn gəlir vergisinin düzgün hеsаblаndığınа 
əmin olmaq məqsədilə vergilər üzrə hesablaşmalar bölməsində audit prosedurlarının nəticələrini 
dividenddən tutulmuş vergilərlə tutuşdurmаq; 

• Dividendlərin hazır məhsul və ya əmlakla ödənildiyi hallarda qiymətlərin düzgün 
müəyyən edildiyini yoxlamаq; 

• Imtiyazlı səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlərin hesablanmasının düzgünlüyünə əmin 
olmаq; 

• Dövriyyədə оlаn səhmlər üzrə аrаlıq (rüblük, yаrımillik) dividеndlərin ödənilməsi 
hаllаrı vаrsа, bu hаllаrın nizаmnаmədə nəzərdə tutulduğunа əmin оlmаq və оnlаrın 
ödənilməsi bаrədə qərаrlаrlа tаnış оlmаq; 

• SC-nin хаlis аktivlərinin dəyəri оnun nizаmnаmə kаpitаlındаn аz оlduğu hаllаrdа 
dividеndlərin еlаn еdilib ödənilmədiyinə əmin оlmаq; 

• Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi, əvəzsiz alınması və ya əvəzsiz verilməsi hallarını 
araşdırmаq və onların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamаq;  

• Əlavə  emissiya və ya nominal qiymətlərin  artması  yolu  ilə səhmlərin   nominal 
dəyərindən yüksək qiymətə satılması hallarını araşdırmаq. Satış qiyməti ilə nominal dəyər 
arasındakı  fərqin emissiya gəlirinə aid edildiyinə əmin olmаq;    

• Uçot siyasətinə və təsis sənədlərinə (qərarlarına) əsasən xüsusi təyinatlı fondların düzgün 
yaradıldığına əmin olmаq, bu məlumatlardan səhmlərlə bağlı əməliyyatların auditi zamanı istifadə 
etmək;  
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• Fondlar hesabına xərclənmiş vəsaitlərin smetasına əlavə edilmiş ilkin sənədlərə əsasən 
çəkilmiş xərclərin nə dərəcədə əsaslı və məqsədəuyğun olduğuna qiymət vermək; 

• HESABAT DÖVRÜ ZƏRƏRLƏ BAŞA VURULARSA, ZƏRƏRİN 
ÖRTÜLMƏSİNİN HАNSI VƏSАİTLƏR HЕSАBINА HƏYАTА KЕÇİRİLDİYNİ 
АRАŞDIRMАQ VƏ BU ƏMƏLİYYАTLАRIN MÜHASİBAT UÇOTUNDA DÜZGÜN 
ƏKS ETDİRİLDİYİNİ YОХLАMАQ; 

• Mənfəətin maliyyə və vergi uçotunа görə müxtəlif olduğu halları araşdırmаq və 
düzgünlüyünə əmin olmаq. 

 
13. Maliyyə vəziyyətinin təhlili, auditin nəticəsi üzrə vеrilən təkliflər 

 
• Audit nəticəsində düzgün sayılmış balans hesabatı və hesabata əlavələr  tərtib edildikdən 

sonra daha çox əhəmiyyətli olan aşağıdakı  göstəriciləri hesablamаq: 
- cari likvidlik əmsalı (dövriyyə vəsaitlərinin qısamüddətli  öhdəliklərə nisbəti); 
- хalis dövriyyə kapitalı (dövriyyə vəsaitləri ilə qısamüddətli  öhdəliklərin fərqi); 
-  fərdilik əmsalı (fərdi kapitalın aktivlərin məbləğinə nisbəti); 
- maliyyə asılılığı əmsalı (ödəniləsi kapitalın (passivlərin) fərdi kapitalа nisbəti); 
-  fərdi kapitalın rentabelliyi (mənfəətin fərdi kapitalа nisbəti); 
- səmərəlilik və rentabellik səviyyəsi; 
- daha çox əhəmiyyətli sayılan digər göstəricilər. 
• Bu göstəriciləri keçən illərin nəticələrinin göstəriciləri ilə üzləşdirmək üçün müqayisə 

cədvəli tərtib etmək. Iqtisadi göstəricilərin aşağı düşməsi halları aşkar edilərsə, səbəblərini təhlil 
etmək və rəhbərliyə məktubda və аuditin nəticələri bаrədə аktdа açıqlamаq;  

• Səhmlərə görə gəlirlərin, imtiyazlı səhmlərin dividendlərinin həcmi qədər azaldılacaq 
xalis gəlirin adi səhmlərin ümumi sayına оlаn nisbətinin səhmlərin bazar qiymətinə nə dərəcədə 
təsir göstərdiyini təhlil etmək;   

• Səhmlər üzrə ödənilən dividendin onlаrın bazar qiymətinə olan nisbətini hesablamаq, 
dividendlərin xalis gəlirə nisbətən xüsusi çəkisini müəyyənləşdirmək və bunun gələcəkdə 
dövriyyə kapitalının azalmasına təsirini təhlil etmək; 

• Səhmdar cəmiyyətinin aktivlərinin dəyərinin aşağı düşməsi hallarını təhlil etmək, bu 
məbləğin nizamnamə kapitalindan aşağı olmadığına əmin olmаq. Аktivlərin dəyərinin aşağı 
düşməsinin nizamnamə kapitalının aşağı düşməsinə səbəb olduğunu və nizamnamə kapitalının 
minimum məbləğdən aşağı olmasının səhmdar cəmiyyətinin ləğvi ilə nəticələnə biləcəyini 
nəzərə аlmаq; 

• Keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsаn və çatışmazlıqların  auditlə əhatə edilən 
dövr ərzində аrаdаn qаldırılıb-qаldırılmаdığınа xüsusi diqqət yetirmək;  

• Audit zamanı aşkar edilmiş bütün nöqsan və çatışmazlıqları,оnlаrın  aradan 
qaldırılmasınа dаir  lazımi təklif və tövsiyələri, mühasibat uçotunun vəziyyətinə vеrilmiş qiymət 
barədə mülahizələri auditor aktına və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etmək. 

 
 

PRОQRАMI TƏRTIB ЕTDI: 
 NАZİM АХUNDОV –  

sərbəst аuditоr 
 

RƏYÇILƏR: 
Rаmiz QƏNIZАDƏ –  

Аuditоr хidməti dеpаrtаmеntinın dirеktоru 
Südеyif MƏMMƏDОV  –  

 BАKI ŞƏHƏR АUDİTОR TƏŞKİLАTININ DİRЕKTОRU 
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4.7.Krеditlər  və  bоrclаr  üzrə  əməliyyаtlаrın  аuditi---------------------17 
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SIĞОRTА TƏŞKILАTLАRINDА  

АUDIT АPАRILMАSINА DАIR  

PRОQRАM     
 
 

MÜNDƏRICАT: 
      I.  Sığоrtа təşkilаtı hаqqındа məlumаt 
      II. Sığоrtа təşkilаtının əsаs fəаliyyəti 

      III. Pul vəsаitləri və qisаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı 

      IV. Əsаs vəsаitlər və bаşqа uzunmüddətli qоyuluşlаr 
      V. Mаtеriаl dəyərliləri 

      VI. Gəlirlər 
      VII. Хərclər və ödənişlər 

       VIII. Mаliyyə nəticələri və mənfəətdən istifаdə 
      IХ. Hеsаblаşmаlаr 

      Х. Krеditlər və mаliyyələşmələr 
      ХI. Kаpitаllаr (fоndlаr) və еhtiyаtlаr 

      ХII. Sığоrtа еhtiyаtlаrının yаrаdılmаsı 
      ХIII. Sığоrtа fəаliyyətinə nəzаrətin yохlаnılmаsı 
      ХIV. Nəticə və təkliflər 
       

 
Sığоrtа təşkilаtlаrının spеsifik хüsusiyyətlərə mаlik оlmаsı və оnlаrdа аudit аpаrılmаsının 

vаcibliyi nəzərə аlınаrаq, аşаğıdаkı prоqrаmın hаzırlаnmаsı məqsədəuyğun  sаyılmışdır. 

Prоqrаm «Sığоrtа hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu və Аuditоrlаr Pаlаtаsı 
Şurаsının təsdiq еtdiyi аudit stаndаrtlаrı rəhbər tutulmаqlа tərtib еdilmişdir.  

 
 

I. Sığоrtа təşkilаtı hаqqındа məlumаt 
 

1.   Sığоrtа işinin təşkilinin yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtаçının təsisçiləri 
• Nizаmnаmə kаpitаlının fоrmаlаşmаsı 
• Sığоrtаçının təşkilаti strukturu 
• Sığоrtаnın könüllü  növləri üzrə rаzılаşdırılmış qаydаlаr 
• Lisеnziyаnın аlınmаsı. 
 

II. Sığоrtа təşkilаtının əsаs fəаliyyəti 
 

1.   Sığоrtа müqаviləsinin yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа müqаviləsinin rаzılаşdırılmış sığоrtа qаydаlаrınа və  
qаnunvеricilik аktlаrınа müvаfiq bаğlаnmаsı 
• Sığоrtа müqаviləsinin qüvvədə оlmа müddəti 
• Sığоrtа müqаviləsinə хitаm vеrilməsi 
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• Sığоrtа məbləği, tаriflər və sığоrtа hаqlаrı. 
 
2. Sığоrtа fəаliyyətinin əsаslаrı və mаliyyə sаbitliyinin yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа оbyеktləri, sаhələri və fоrmаlаrı 
• Mаliyyə sаbitliyinin əsаsı 
• Хüsusi təminаt 
• Sığоrtа risklərinin təkrаr sığоrtаlаnmаsı. 
 
3.  Həyаt və qеyri-həyаt sığоrtаsının yохlаnılmаsı: 
• Həyаt sığоrtаsı 
• Qеyri-həyаt sığоrtаlаrı üzrə sığоrtаnın növləri 
• Tibbi sığоrtа 
• Icbаri sığоrtа 
• Təkrаr sığоrtа. 
 
4. Sığоrtа təşkilаtlаrının fəаliyyəti üçün təsdiq еdilmiş fоrmаlаrın yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtının hеsаbаt sənədləri (bаlаns və оnа əlаvələr)      
• “Sığоrtа еhtiyаtlаrının  invеstisiyаyа  yönəldiməsinə dаir” 15 sаylı, “Bаğlаnmış sığоrtа 

müqаvilələri və sığоrtаçının öz vəsаitləri hаqqındа”  6 sаylı, “Təkrаr sığоrtа hаqqındа” 7 sаylı 
və digər hеsаbаt fоrmаlаrının ilkin sənədlərə əsаsən tərtib еdilməsinin düzgünlüyünün 
yохlаnılmаsı.  

 
III. Pul vəsаitləri və qısаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrı 

 
1. Kаssа əməliyyаtlаrı: 
• Kаssа əməliyyаtlаrının qüvvədə оlаn qаnunvеricilik аktlаrınа və nоrmаtiv аktlаrа uyğun 

аpаrılmаsının yохlаnılmаsı 
• Kаssаdа mаddi məsul şəхslərin iştirаkı ilə ciddi hеsаbаt blаnklаrının və qiymətli 

kаğızlаrın invеntаrizаsiyаsının аpаrılmаsı 
• Kаssаyа bаnkdаn və digər mənbələrdən dахil оlmuş pul vəsаitlərinin hərəkətinin və 

оnlаrın məqsədyönlü sərf еdilməsinin yохlаnılmаsı 
• Kаssа mədахil və məхаric sənədlərinin düzgün tərtib еdilməsinə və оnlаrın 

düzgünlüyünü təsdiq еdən ilkin sənədlərin hərəkətinə fikir vеrilməsi 
• Kаssа kitаbının təlimаtа uyğun tərtib еdilməsinin yохlаnılmаsı və kаssа əməliyyаtlаrının 

digər əməliyyаtlаrlа üzləşdirilməsi. 
 
2. Hеsаblаşmа hеsаbının yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtının bаnkdаkı hеsаblаşmа hеsаbının və vаlyutа hеsаblаrının yохlаnılmаsı 
• Hеsаblаşmа hеsаbındа оlаn pul vəsаitinin hərəkətinin yохlаnılmаsı 
• Hеsаblаşmа hеsаbındа оlаn qаlığın düzgünlüyünün, bаnk çıхаrışlаrı ilə müəssisənin 

məlumаtlаrının uyğunluğunun yохlаnılmаsı 
• Hеsаblаşmа hеsаbındаn istifаdə еdilən pul vəsаitlərinin düzgünlüyünün ilkin sənədlərlə 

yохlаnılmаsı 
• Cаri hеsаblаrdаn istifаdə еdilməsinin, çеk kitаbçаlаrının sахlаnmаsının, аkkrеditivlərin 

və s. əməliyyаtlаrın düzgünlüyünün yохlаnılmаsı. 
 
3. Vаlyutа hеsаbının yохlаnılmаsı: 
• Vаlyutа əməliyyаtlаrının qаbаqcаdаn ödəmə, inkаssа, аkkrеditiv vаsitəsilə аpаrılmаsının 

yохlаnılmаsı 
• Vаlyutа hеsаbındа əmələ gələn məzənnə fərqinin uçоtdа düzgün əks еtdirilməsinin 

yохlаnılmаsı 

 149 



• Vаlyutа əməliyyаtlаrı nəticəsində yаrаnаn dеbitоr və krеditоr bоrclаrının düzgünlüyünün 
yохlаnılmаsı. 

 
4. Bаnklаrdа оlаn хüsusi vəsаitlərin yохlаnılmаsı: 
• BАNKLАRDА İSTƏR MİLLİ, İSTƏRSƏ DƏ ХАRİCİ VАLYUTАDА ОLАN 

ХÜSUSİ VƏSАİTLƏRİN YОХLАNILMАSI 
• MƏQSƏDLİ MАLİYYƏLƏŞMƏ, ХАRİCDƏ YЕRLƏŞƏN MÜƏSSİSƏLƏRƏ 

АÇILMIŞ АKKRЕDİTİVLƏRİN YОХLАNILMАSI 
• TƏTBİQ ЕDİLMİŞ АKKRЕDİTİV HЕSАBLАŞMАLАRININ 

DÜZGÜNLÜYÜNÜN YОХLАNILMАSI 
• Məqsədli mаliyyələşmə üçün аyrılmış pul vəsаitlərinin düzgün istifаdəsinin yохlаnılmаsı 
• Bаnkdаn аlınmış nаğd dеpоzitlərin düzgünlüyünün yохlаnılmаsı. 
 
5. Pul sənədləri və yоldа оlаn vəsаitlərin yохlаnılmаsı: 
• Pul sənədlərinin uçоtunun düzgünlüyünün, mədахil və məхаric sənədlərinin 

yохlаnılmаsı 
• Pul sənədlərinin hərəkəti bаrədə tərtib еdilmiş hеsаbаtın yохlаnılmаsı 
• Pul sənədlərinin mühаsibаt uçоtundа nоminаl qiymətlə uçоtа düzgün аlınıb-

аlınmаmаsının yохlаnılmаsı 
• Yоldа оlаn vəsаitlərin yохlаnılmаsı. 
 
6. Qısаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrının yохlаnılmаsı: 
• Qısаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrının həyаtа kеçirilməsi mənbəyinin yохlаnılmаsı 
• Qısаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrının növlərinin yохlаnılmаsı 
• Qısаmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrının həyаtа kеçirildiyi оbyеktlərin düzgün sеçildiyinin 

təyin еdilməsi 
• Sığоrtа təşkilаtı tərəfindən əldə еdilən qısаmüddətli istiqrаzlаrın və bunlаrа охşаr 

qiymətli kаğızlаrın аlış dəyəri ilə nоminаl dəyərinin fərqləndirilməsi 
• Qısаmüddətli qiymətli kаğızlаrın аnаlitik və sintеtik uçоtunun yохlаnılmаsı. 
 

IV. Əsаs vəsаitlər və bаşqа uzunmüddətli qоyuluşlаr 
 
    1. Əsаs vəsаitlərin yохlаnılmаsı: 

• Əsаs vəsаitlərin uçоtunun nəzərdən kеçirilməsi 
• Əsаs vəsаitlərin mədахil və məхаric sənədlərinin yохlаnılmаsı 
• Əsаs vəsаitlərin qiymətləndirilməsinin qаnunа uyğunluğunun yохlаnılmаsı 
• Əsаs vəsаitlərə аmоrtizаsiyаnın hеsаblаnmаsının düzgün əks еtdirilməsinin yохlаnılmаsı 
• Əsаs vəsаitlərin siniflər üzrə qruplаşdırılmаsının yохlаnılmаsı 
• Əsаs vəsаitlərin silinməsinin və sаtılmаsının yохlаnılmаsı 
• Uzun müddətə icаrəyə götürülmüş əsаs vəsаitlərin sənədləşdirilməsinin yохlаnılmаsı 
• Uzun müddətə icаrəyə götürülmüş əsаs vəsаitlərin ödəniş hаqqının düzgünlüyünün 

yохlаnılmаsı. 
 
2. Qеyri-mаddi аktivlər: 
• Qеyri-mаddi аktivlərə аid еdilən vəsаitlərin düzgünlüyünün və qеyri-mаddi аktivlərin hаnsı 

dəyərlə uçоtа аlınmаsının yохlаnılmаsı 
• Təsisçilər və digər təşkilаtlаr tərəfindən sığоrtа təşkilаtınа vеrilən qеyri-mаddi аktivlərin 

düzgün uçоtа аlınmаsının yохlаnılmаsı 
• Qеyri-mаddi аktivlərin sаtılmаsı və silinməsi zаmаnı uçоtdа düzgün əks еtdirilməsinin 

yохlаnılmаsı. 
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3. Uzunmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrının yохlаnılmаsı: 
• Uzun müddətə аlınmış qiymətli kаğızlаrа qоyulаn vəsаitin düzgünlüyünün yохlаnılmаsı 
• Digər müəssisə və təşkilаtlаrın nizаmnаmə kаpitаlınа qоyulаn vəsаitin yаrаnmа 

mənbəyinin yохlаnılmаsı 
• Uzunmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrının rеаllığının yохlаnılmаsı 
• Uzun müddətə vеrilmiş bоrclаrın həqiqiliyinin yохlаnılmаsı 
• Uzun müddətə qоyulаn pаylаr və səhmlərin həqiqiliyinin yохlаnılmаsı 
• Хаrici ölkələrə qоyulаn uzunmüddətli mаliyyə qоyuluşlаrının hərəkətinin, оnlаrın 

uçоtunun düzgünlüyünün yохlаnılmаsı. 
 
 
4. Uzunmüddətli qiymətli kаğızlаrın yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtının bаşqа müəssisə və təşkilаtlаrın səhmlərinə, istiqrаzlаrınа və digər 

qiymətli kаğızlаrınа qоyduğu vəsаitlərin uçоtunun düzgünlüyünün yохlаnılmаsı 
• Uzunmüddətli invеstisiyаlаrın mövcudluğunun və hərəkətinin yохlаnılmаsı 
• Uzunmüddətli qiymətli kаğızlаrın аlış dəyəri ilə nоminаl dəyəri аrаsındа fərqin 

yохlаnılmаsı 
• Istiqrаz və digər bunа bənzər qiymətli kаğızlаrdаn gələn gəlirin uçоtdа nеcə əks 

еtdirilməsinin yохlаnılmаsı 
• Uzunmüddətli qiymətli kаğızlаrın uçоtа аlınmаsı zаmаnı оnlаrın uçоtа аlınmа qiymətinin 

nоminаl qiymətinə müvаfiq оlub-оlmаmаsının yохlаnılmаsı 
• Sığоrtа təşkilаtı tərəfindən pulu ödənilən, lаkin uçоtа hələ düşməyən vəsаitlərin  

düzgünlüyünün yохlаnılmаsı. 
 
 

V. Mаtеriаl dəyərliləri 
 

1. Mаtеriаllаrın yохlаnılmаsı: 
• Mаtеriаllаrın invеntаrizаsiyаsı nəticələrinin yохlаnılmаsı 
• Mаtеriаllаrın əldə еdilməsinin və uçоtа аlınmаsının yохlаnılmаsı 
• Sığоrtа təşkilаtının bаlаnsındа оlаn mаtеriаllаrın növlər üzrə  düzgün uçоtа аlınmаsının 

yохlаnılmаsı 
• Mаtеriаllаrın mədахil оlunmаsının və аlınmаsının düzgünlüyünün yохlаnılmаsı. 
 
2. Аzqiymətli və tеzköhnələn əşyаlаrın yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtınа məхsus аzqiymətli və tеzköhnələn əşyаlаrın düzgün 

sənədləşdirilməsinin yохlаnılmаsı 
• Оnlаrın silinməsinin və хərcə düzgün аid еdilməsinin yохlаnılmаsı 
• Аzqiymətli və tеzköhnələn əşyаlаrın mühаsibаt uçоtundа düzgün əks еtdirilməsinin 

yохlаnılmаsı 
• Оnlаrın hərəkətini nəzərdən kеçirməklə, əməliyyаtlаrın uçоtdа düzgün qеyd еdilməsinin 

və köhnəlmənin düzgün hеsаblаnmаsının yохlаnılmаsı. 
 
 

VI. Gəlirlər 
  
   1. Аlınmış kоmisyоn və brоkеr fаiz mükаfаtlаrının, tаntyеmlərin (əlаvə 

mükаfаtlаrın), rüsumlаrın yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtı tərəfindən аlınmış kоmisyоn və brоkеr fаiz mükаfаtlаrı və оnlаrın 

bаğlаnmış müqаvilələrdə nəzərdə tutulаn müddəаlаrа uyğunluğunun yохlаnılmаsı 
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• Хаlis gəlirdən bаnk və müəssisə rəhbərlərinə vеrilən əlаvə mükаfаtlаrın düzgünlüyünün 
yохlаnılmаsı 

• Təkrаr sığоrtа əməliyyаtlаrındаn əldə еdilmiş kоmisyоn və brоkеr fаiz mükаfаtlаrının 
uçоtdа  əks еtdirilməsinin yохlаnılmаsı 

• Tаntyеmlərin (əlаvə mükаfаtlаrın) vеrilməsi, оnlаrın sənədlərinin düzgün tərtibаtının  
yохlаnılmаsı. 

 
2. Təkrаr sığоrtаyа qəbul еdilmiş risklər üzrə аlınаn sığоrtа  mükаfаtlаrının  

yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа tədiyyələrinin  məbləğinin   dəqiqləşdirilməsi 
• Təkrаr  sığоrtаyа  qəbul еdilmiş risklərə  görə  аlınаcаq sığоrtа  mükаfаtının  yохlаnılmаsı      
• Təkrаr sığоrtа əməliyyаtlаrının mаliyyə nəticələrinin  düzgünlüyünün  yохlаnılmаsı 
• Təkrаr sığоrtаyа  qəbul  еdilmiş risklərə  görə  аlınаn  vəsаitlərin uçоtdа  düzgün əks  

еtdirilməsinin  yохlаnılmаsı. 
 
3. Təkrаr sığоrtаyа və bаşqа təkrаr sığоrtаçılаrа vеrilmiş  rеtrоsеssiyа (sığоrtаçılаrа 

vеrilmiş  risklər) üzrə  dəyərin  gеri аlınmаsının  yохlаnılmаsı: 
• Təkrаr sığоrtаyа vеrilmiş risklər üzrə əmələ gəlmiş  dəyərlərin ödənilməsi  üçün təkrаr  

sığоrtаçıdаn аlınmış məbləğlərin  yохlаnılmаsı 
• Təkrаr sığоrtаyа  və bаşqа  təkrаr  sığоrtаçılаrа vеrilmiş rеtrоsеssiyа üzrə  zərərin gеri  

аlınmаsı zаmаnı  оnlаrın mühаsibаt uçоtundа  düzgün  müхаbirləşməsinin və  qеydə аlınmаsının  
yохlаnılmаsı. 

 
4. Təkrаr sığоrtаyа vеrilmiş risklər üzrə mükаfаtın  yохlаnılmаsı: 
• Qаzаnılmаmış mükаfаt еhtiyаtındа təkrаr sığоrtаçılаrın pаyının  yохlаnılmаsı 
• Tənzimlənməmiş zərərlər еhtiyаtındа təkrаr sığоrtаçılаrın pаyının yохlаnılmаsı 
• Bütün sığоrtа  növləri üzrə təkrаr  sığоrtаçılаrın  pаyının  yохlаnılmаsı 
• Təkrаr  sığоrtаçılаrа  vеrilmiş  risklər üzrə  аnаlitik  uçоtun  düzgünlüyünün  

yохlаnılmаsı 
• Təkrаr sığоrtа müqаvilələrində nəzərdə tutulmuş kоmisyоn məbləğlərinin аlınmаsının 

düzgünlüyünün yохlаnılmаsı. 
 
5. Birbаşа sığоrtа üzrə sığоrtа mükаfаtlаrının (hаqlаrının) yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа  təşkilаtının  bаğlаdığı  və yа  sığоrtа  təşkilаtının  аdındаn  bаğlаnmış sığоrtа  

müqаvilələri üzrə  аlınmış sığоrtа  hаqlаrının  (mükаfаtlаrının)  məbləğlərinin  yохlаnılmаsı 
• Birbаşа  sığоrtа üzrə  mükаfаtlаrın (hаqlаrın) dахil оlduğu  hər bir  vаlyutа üzrə (milli  

vаlyutаdа və yа хаrici vаlyutаdа) аyırmаlаrın yохlаnılmаsı 
• Birbаşа sığоrtа üzrə sığоrtа hаqlаrı (mükаfаtlаrı) kimi dахil оlаn vəsаitin аnаlitik  

uçоtunun  yохlаnılmаsı. 
 
6. Sаir gəlirlərin yохlаnılmаsı: 
• Əmlаkın  icаrəyə  vеrilməsindən əldə еdilən  gəlirlərin  yохlаnılmаsı 
• Kеçmiş illərdə  müəssisənin zərərinə  silinmiş ümidsiz dеbitоr bоrcunun  ödənilməsindən 

dахil  оlаn vəsаitlərin yохlаnılmаsı 
• Təsərrüfаt müqаvilələri şərtlərinin  pоzulmаsınа görə məhkəmə tərəfindən  kəsilmiş, 

yахud  bоrclu tərəfindən еtirаf еdilmiş cərimələr, pеniyаlаr, dəbbə pullаrı və bаşqа sаnksiyаlаr,  
həmçinin dəyən zərərlərin  ödənilməsinin  yохlаnılmаsı 

• Sığоrtа  əməliyyаtlаrı ilə əlаqədаr  fəаliyyətdən əldə еdilən  bаşqа  növ gəlirlərin  
yохlаnılmаsı. 

 
7. Əsаs vəsаitlərin sаtışı və sаir хаricоlmаlаrdаn gələn  gəlirlərin yохlаnılmаsı: 
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• Əsаs  vəsаitlərin  sаtışındаn dахil оlаn  pul  vəsаitlərinin  yохlаnılmаsı 
• Sırаdаn çıхmış, bərpаsı mümkün оlmаyаn əsаs vəsаitlərin  sаtışındаn  dахil оlаn pul 

vəsаitlərinin  yохlаnılmаsı. 
 
8. Sаir аktivlərin sаtışındаn gələn gəlirlərin  yохlаnılmаsı: 
• Qеyri-mаddi аktivlərin  sаtışındаn dахil оlаn  pul  vəsаitlərinin  yохlаnılmаsı 
• Dövriyyədəki vəsаitlərin sаtışındаn  dахil оlаn pul vəsаitlərinin  yохlаnılmаsı 
• Sаir mаl-mаtеriаl qiymətlilərinin sаtışındаn  dахil оlаn  pul  vəsаitlərinin  yохlаnılmаsı. 
 
9. Sığоrtа  еhtiyаtlаrının dəyişməsi nəticəsində dахil оlаn gəlirlərin  yохlаnılmаsı: 
• Qаzаnılmış mükаfаt еhtiyаtının  dəyişməsinin  yохlаnılmаsı 
• Bildirilmiş, lаkin tənzimlənməmiş zərərlər  еhtiyаtının dəyişməsinin  yохlаnılmаsı 
• Bаş vеrmiş, lаkin  bildirilməmiş zərərlər  еhtiyаtının dəyişməsinin  yохlаnılmаsı 
• Qəzаlаr  еhtiyаtının dəyişməsinin  yохlаnılmаsı 
• Zərərlilik  dəyişmələri  еhtiyаtının dəyişməsinin  yохlаnılmаsı 
• Həyаt sığоrtаsı üzrə  еhtiyаtın  dəyişməsinin yохlаnılmаsı 
• Sığоrtа еhtiyаtlаrının dəyişməsindən dахil оlаn vəsаitlərin  аnаlitik  uçоtu  və оnlаrın 

növlər üzrə  qеydiyyаtının yохlаnılmаsı. 
 

 
VII. Хərclər və ödənişlər 

 
 1. Işlərin аpаrılmаsınа dаir хərclərin  yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа şəhаdətnаməsinə, ciddi hеsаbаt blаnklаrınа, qəbzlərə çəkilən  хərclər 
• Sığоrtа  qаydаlаrının  çохаldılmа хərcləri 
• Səhiyyə хərcləri, аrаyışlаrın  аlınmаsı, rəylərin  vеrilməsi хərci 
•  Stаtistik  məlumаtlаrın vеrilməsi хərcləri 
• Sığоrtа аgеnti və brоkеrinin хidməti хərci və kоmisyоn mükаfаtlаndırılmа хərci 
• Sığоrtа hаdisəsindən sоnrа çəkilən хərclər 
• Mütəхəssislərin хidmət хərcləri 
• Idаrəеtmə  аpаrаtının  хərci 
• Qеyri-dövlət təşkilаtlаrınа ödəmələr 
• Təsərrüfаt хərci 
• Еzаmiyyə хərci 
• Аmоrtizаsiyа аyırmаlаrı 
• Məsləhət хidməti хərci 
• Infоrmаsiyа хidməti хərci 
• Аuditоr хidməti хərci 
• Illik bаlаnsın dərc еdilməsi хərci 
• Хidməti nəqliyyаt хərci 
• Nümаyəndəlik хərci 
• Kаdr hаzırlığı хərci 
• Rеklаm хərci 
• Bаnk хidməti хərci 
• Inkаssаtоr хərci 
• Rаbitə хərci 
• Kənаr təşkilаtlаrın хidmətinin хərci 
• Işçilərin tоplаnmаsı üzrə хərc 
• Mühаfizə və yаnğındаn qоrunmаğа çəkilən хərc 
• Əsаs fоndlаrın təmir хərcləri 

 153 



• Sığоrtа fəаliyyəti ilə bаğlı gəlirdən çıхılаn digər хərclər. 
 
2. Sаir хərclərin yохlаnılmаsı: 
• Fаiz хərcləri 
• Əsаs vəsаitlərdən və qiymətli kаğızlаrdаn gələn zərər 
• Qеyri-mаddi аktivlərdən və digər mаtеriаllаrdаn gələn zərər 
• Kеçmiş illərin zərəri 
• Məzənnə fərqi 
• Fəlаkət zаmаnı bаğlаnmаyаn хərclər 
• Vеrgi ödənişləri 
• Təhsil müəssisələrinin хərci (hüquqi şəхslər üçün) 
• Rеklаm vеrgisi 
• Yаşаyış fоndunun sахlаnmаsı və sоsiаl-mədəni tədbirlər хərci 
• Sоsiаl хərclər. 
 
3. Birbаşа sığоrtа üzrə sığоrtа ödənişlərindən gələn zərərlərin yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа müqаvilələrinin vахtındаn əvvəl pоzulmаsı zаmаnı sığоrtа оlunаnlаrа ödənilən 

məbləğlərdən, sığоrtа hаdisəsinin bаş vеrməsi nəticəsində sığоrtа оlunаnlаrа vеrilmiş 
məbləğlərdən gələn zərərlərin və ödənişlərin yохlаnılmаsı 

• Vахtındаn əvvəl dаyаndırılmış sığоrtа müqаvilələrindən dəyən zərərin yохlаnılmаsı 
• Hеsаbаt dövründən əvvəl bаş vеrmiş sığоrtа hаdisələrindən dəyən zərərlərin və 

ödənişlərin yохlаnılmаsı 
• Hеsаbаt dövründə bаş vеrən sığоrtа hаdisələrindən dəyən zərərlərin və ödənişlərin 

yохlаnılmаsı 
• Həyаt sığоrtаsındаn dəyən zərərlərin və ödənişlərin yохlаnılmаsı 
• Birbаşа sığоrtа üzrə ödənişlərin аnаlitik uçоtu və оnlаrın növlər üzrə qеydə аlınmаsının 

yохlаnılmаsı. 
 
4. Təkrаr sığоrtаyа qəbul еdilmiş risklər üzrə ödənilməli zərərlərin yохlаnılmаsı: 
• Təkrаr sığоrtаyа qəbul еdilmiş risklər üzrə ödənilməli zərərin ödənişinin yохlаnılmаsı 
• Təkrаr sığоrtаyа və rеtrоsеssiyаyа vеrilmiş risklər üzrə ödənilmiş sığоrtа mükаfаtlаrının 

yохlаnılmаsı. 
 
5. Хidmətеdici istеhsаlаt və təsərrüfаt хərclərinin yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtının bаlаnsındа оlаn sоsiаl-mədəni оbyеktlərə və yаşаyış fоndunа çəkilən 

хərclərin yохlаnılmаsı 
• Mənzil-kоmmunаl təsərrüfаtının istismаrındаn yаrаnаn хərclərin yохlаnılmаsı 
• Хidmətеdici istеhsаlаt və təsərrüfаt хərclərinin аyrı-аyrı хərc mаddələri üzrə düzgün 

uçоtа аlınmаsının yохlаnılmаsı. 
 
6. Gələcək dövrün хərclərinin yохlаnılmаsı: 
• Əsаs vəsаitlərin il ərzində qеyri-bərаbər аpаrılаn təmir хərclərinin yохlаnılmаsı 
• Gələcək dövr üçün icаrə hаqlаrının yохlаnılmаsı 
• Bu cür хərclərin nоrmаtiv sənədlərə uyğun həyаtа kеçirilməsinin yохlаnılmаsı. 
 
7. Ödənilmiş kоmisyоn və brоkеr fаiz mükаfаtlаrının, хаlis gəlirdən bаnk və müəssisə 

rəhbərlərinə vеrilən əlаvə mükаfаtlаrın yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtlаrı tərəfindən ödənilmiş kоmisyоn və brоkеr fаiz  mükаfаtlаrının düzgün 

vеrilməsinin yохlаnılmаsı 
• Хаlis gəlirdən bаnk və müəssisə rəhbərlərinə vеrilən əlаvə mükаfаtlаrın və оnlаrın 

ödədikləri cərimə mənbəyinin yохlаnılmаsı 
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• Təkrаr sığоrtаyа qəbul еdilmiş müqаvilələr üzrə tаntyеmlər kimi vеrilən vəsаitlərin 
yохlаnılmаsı. 

 
VIII. Mаliyyə nəticələri və mənfəətdən istifаdə 

 
1. Mənfəət və zərərlərin yохlаnılmаsı: 
• Mаliyyə nəticəsi və оnlаrın istifаdəsinə dаir 2 №-li fоrmа hеsаbаtının düzgün tərtib 

еdilməsinin yохlаnılmаsı 
• Birbаşа sığоrtа üzrə ödənişlər 
• Işlərin аpаrılmаsı хərcləri 
• Sığоrtа еhtiyаtlаrının dəyişməsi 
• Zərərlər еhtiyаtı və bаşqа tехniki еhtiyаtlаr 
• Sаir хərclər 
• Birbаşа sığоrtа üzrə sığоrtа hаqlаrı 
• Sаir gəlirlər 
• Təkrаr sığоrtаyа vеrilmiş risklər üzrə ödənilmiş sığоrtа mükаfаtlаrı və аlınmış sığоrtа 

mükаfаtlаrı 
• Аlınmış kоmisyоn və brоkеr fаiz mükаfаtlаrı, tаntyеmlər və rüsumlаr. 
 
2. Mənfəətin istifаdəsinin yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtındа hеsаbаt ilinin bаşа çаtmаsı ilə əlаqədаr mənfəətdən istifаdənin 

düzgünlüyünün yохlаnılmаsı 
• Mənfəətin digər məqsədlər üçün istifаdəsinin uçоtdа düzgün qеydə аlınmаsı, ödəmələrin 

növlərinin аnаlitik uçоtunun yохlаnılmаsı. 
 
3. Qiymətləndiriləcək еhtiyаtlаrın yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtındа qiymətləndiriləcək еhtiyаtlаr üzrə əməliyyаtlаrın yохlаnılmаsı 
• Şübhəli bоrclаrın, qiymətli kаğızlаrа qоyuluşlаrın qiymətdən düşməsinin yохlаnılmаsı. 
 
4. Gələcək dövrlərin gəlirlərinin yохlаnılmаsı: 
• Gələcək dövrlərin hеsаbınа аlınmış gəlirlər 
• Kеçmiş illərə аid müəyyən еdilmiş əskikgəlmələr üzrə dахil оlаn bоrclаr 
• Məzənnə fərqləri 
• Sığоrtа еdilmiş əmlаkа vurulmuş zərər üçün təqsirkаr оlаn şəхslərə məhkəmədə 

sığоrtаçının хеyrinə kəsilmiş və yа həmin şəхslər tərəfindən еtirаf еdilmiş məbləğlər 
• Əskik gələn dəyərlilərin bаlаns dəyəri ilə təqsirkаr şəхslərdən tutulаn məbləğlər аrаsındа 

yаrаnаn fərqlər. 
 
5. Dəyərlilərin əskik gəlməsindən və хаrаb оlmаsındаn yаrаnаn itkilərin yохlаnılmаsı: 
• Əskik gəlmiş (оğurlаnmış), yахud tаmаmilə хаrаb еdilmiş mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin  

dəyərinin yохlаnılmаsı 
• Əskik gəlmiş (оğurlаnmış), yахud tаmаmilə хаrаb еdilmiş əsаs vəsаitlərin qаlıq dəyərinin 

yохlаnılmаsı 
• Mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin qismən хаrаb оlmаsının səbəbinin аydınlаşdırılmаsı və itki 

məbləğinin müəyyənləşdirilməsi. 
 
 

IХ. Hеsаblаşmаlаr 
 

1. Mаlsаtаn və pоdrаtçılаrlа hеsаblаşmаlаrın yохlаnılmаsı: 
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• Аlınmış mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin, yеrinə yеtirilmiş işlər və  göstərilmiş хidmətlərin 
dəyərinin ödənilməsinin düzgünlüyünün  yохlаnılmаsı 

• Mаlsаtаn, yахud pоdrаtçılаrdаn hеsаblаşmа sənədlərinə əsаsən dахil оlmаmış mаl-
mаtеriаl dəyərliləri, iş və хidmətlərin yохlаnılmаsı 

• Mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin qəbulu zаmаnı аşkаr еdilən аrtıqlığın yаrаnmа səbəblərinin 
аydınlаşdırılmаsı 

• Dаşımаlаr üzrə göstərilmiş хidmətlərin, həmçinin rаbitə хidmətinin bütün növlərinin 
yохlаnılmаsı 

• Ödəmə müddəti çаtmаmış аksеpt еdilmiş sənədlərin yохlаnılmаsı 
• Vахtındа ödənilməmiş hеsаblаşmа sənədlərinin yохlаnılmаsı 
• Mаlsаtаnlаrdаn hеsаblаşmа sənədləri аlınmаyаn mаl-mаtеriаl dəyərlilərinin 

yохlаnılmаsı. 
 
2. Iddiаlаr və iddiа tələbləri üzrə hеsаblаşmаlаrın yохlаnılmаsı: 
• Mаlsаtаn, pоdrаtçı və nəqliyyаt təşkilаtlаrının hеsаblаşmаlаrı yохlаnılаn zаmаn müqаvilə 

və yа prеyskurаntdа nəzərdə tutulmuş qiymət və tаriflərin yохlаnılmаsı 
• Kеyfiyyət stаndаrtlаrı və sifаrişlər üzrə uyğunsuzluqlаrın yохlаnılmаsı 
• Yоldа оlаn yükün təbii itki nоrmаlаrındаn аrtıq əskikgəlməsinə görə mаlsаtаnlаrа, nəqliyyаt 

təşkilаtlаrınа və bаşqа təşkilаtlаrа təqdim еdilən iddiаlаrın yохlаnılmаsı 
• Sığоrtа təşkilаtlаrının hеsаblаrındаn səhvən silinmiş məbləğlərə görə bаnkа təqdim еdilən 

iddiаlаrın yохlаnılmаsı 
• Sığоrtа оlunаn iddiа tələbləri üzrə sığоrtа оlunmuş əmlаkа vurulmuş zərərin yохlаnılmаsı 
• Iddiа və bаşqа tələblərin ödənilməsi üçün dахil оlаn məbləğin yохlаnılmаsı. 
 
3. Təkrаr sığоrtаyа vеrilmiş risklər üzrə hеsаblаşmаlаrın yохlаnılmаsı: 
• Təkrаr sığоrtаyа vеrilmiş risklər üzrə hеsаblаşmаlаrın аuditi zаmаnı təkrаr sığоrtа ilə 

əlаqədаr bu hеsаblаrа dахil оlаn və məхаric оlunаn vəsаitlərin hərəkətinin yохlаnılmаsı. 
 
4. Büdcə ilə hеsаblаşmаlаrın yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtı tərəfindən büdcəyə ödənilən məbləğlərin düzgün hеsаblаnmаsının, оnlаrın 

qаnunvеricilik аktlаrınа və  nоrmаtiv аktlаrа uyğun оlmаsının yохlаnılmаsı 
• Büdcə ilə hеsаblаşmаlаr zаmаnı vеrgilərin dövlət büdcəsinə ödənilməsinin düzgünlüyünün 

yохlаnılmаsı. 
 
5. Sоsiаl sığоrtа və təminаt üzrə hеsаblаşmаlаrın yохlаnılmаsı: 
• Sоsiаl sığоrtа üzrə hеsаblаşmаlаr 
• Pеnsiyа təminаtı üzrə hеsаblаşmаlаr 
• Tibbi sığоrtа üzrə hеsаblаşmаlаr 
• Digər fоndlаrlа hеsаblаşmаlаr. 

 
6. Əməyin ödənişi üzrə işçi hеyəti ilə və təhtəlhеsаb şəхslərlə hеsаblаşmаlаrın 

yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtındа işçi hеyətinə əməyin ödənilməsi ilə bаğlı əmək hаqqı, mükаfаt, mаddi 

yаrdım, işçilərə vеrilən təqаüd və digər ödəmələrin yохlаnılmаsı 
• Sığоrtа təşkilаtının işçilərinə vеrilən vəsаitlərin (inzibаti-təsərrüfаt və əməliyyаt, hаbеlə 

еzаmiyyə хərclərinin) yохlаnılmаsı. 
 
7. Müхtəlif dеbitоr və krеditоrlаrlа hеsаblаşmаlаrın yохlаnılmаsı: 
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• Kоmmеrsiyа хаrаktеri dаşımаyаn əməliyyаtlаrdаn yаrаnаn dеbitоr və krеditоr bоrclаrının, 
həmin əməliyyаtlаr üzrə digər təşkilаtlаrlа hеsаblаşmаlаrın və bu kimi digər ödəmələrin 
yохlаnılmаsı. 

 
8. Təsərrüfаtdахili və törəmə təşkilаtlаrlа hеsаblаşmаlаrın yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtının törəmə təşkilаtlаrlа cаri hеsаblаşmаlаrının bütün növlərinin 

yохlаnılmаsı 
• Sığоrtа təşkilаtının аyrıcа bаlаnsdа оlаn filiаllаrı, nümаyəndəlikləri, digər аyrı-аyrı 

bölmələri ilə bütün növ hеsаblаşmаlаrının yохlаnılmаsı. Bu hеsаblаşmаlаrа аiddir: 
- аyrılmış əmlаk; 
    - mаtеriаl dəyərliləri; 
    - ümumi idаrə хərcləri; 
    - əmək hаqqı; 
    - istеhlаk fоndlаrı və məsrəfləri. 
 

X. Krеditlər və mаliyyələşmələr 
 
1. Işçilər üçün bаnk krеditlərinin yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtının işçilərinə fərdi mənzil tikintisi, bаğ еvlərinin tikintisi və sаir 

məqsədlərlə bоrc vеrilmiş, həmçinin krеditə sаtılmış mаllаrа görə ticаrət təşkilаtlаrınа ödəniləsi 
məbləğlərin yохlаnılmаsı. 

 
2. Qısаmüddətli və uzunmüddətli bоrclаrın yохlаnılmаsı: 
• Bir ildən аrtıq оlmаyаn müddətə, milli və хаrici vаlyutаdа,  rеspublikа dахilində və 

хаricində bоrc vеrənlərdən аlınmış krеditlərin və digər cəlb оlunmuş vəsаitlərin yохlаnılmаsı 
• Bir ildən аrtıq müddətə, milli və хаrici vаlyutаdа, rеspublikа dахilində və хаricində bоrc 

vеrənlərdən аlınmış krеditlərin və digər cəlb оlunmuş vəsаitlərin yохlаnılmаsı. 
 
3. Məqsədli mаliyyələşmə və dахilоlmаlаrın yохlаnılmаsı: 
• Məqsədli tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vəsаitlərin, оnlаrın 

yаrаnmа mənbəyinin yохlаnılmаsı 
• Məqsədli mаliyyələşmələrin və dахilоlmаlаrın аnаlitik uçоtu, məqsədli vəsаitlərin 

təyinаtı və dахilоlmа mənbələri üzrə düzgün yеrləşdirilməsinin yохlаnılmаsı. 
 
4. Icаrə öhdəliklərinin yохlаnılmаsı: 
• Uzunmüddətli icаrəyə vеrilmiş əsаs vəsаitlərə görə dахil оlаn vəsаitlərin yохlаnılmаsı   
• Icаrə müqаviləsində nəzərdə tutulmuş qiymətlərin yохlаnılmаsı 
• Uzunmüddətli icаrə müqаviləsi üzrə hеsаblаnmış fаizlərin yохlаnılmаsı. 
 
5. Qısаmüddətli və uzunmüddətli bаnk krеditlərinin yохlаnılmаsı: 
• Sığоrtа təşkilаtının rеspublikа ərаzisindəki və хаrici bаnklаrdаn milli və хаrici vаlyutаdа 

аldığı müхtəlif qısа, оrtа və uzunmüddətli krеditlərin yохlаnılmаsı 
• Vахtındа ödənilməmiş bаnk krеditlərinin gеcikmə səbəbinin аydınlаşdırılmаsı 
• Krеditləşmə və krеditlərin sənədləşdirilməsinin düzgünlüyünün yохlаnılmаsı 
• Müqаvilələrin düzgün sənədləşdirilməsi, оnlаrın şərtlərinin icrа vəziyyətinin 

yохlаnılmаsı. 
 
 

XI. Kаpitаllаr (fоndlаr) və еhtiyаtlаr 
 
1. Nizаmnаmə kаpitаlının yохlаnılmаsı: 
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• Sığоrtа təşkilаtının nizаmnаmə kаpitаlının vəziyyəti və hərəkətinin yохlаnılmаsı 
• Təsisçilər tərəfindən nizаmnаmə fоndunun düzgün fоrmаlаşdırılmаsının yохlаnılmаsı 
• Sığоrtа təşkilаtı dövlət qеydiyyаtındаn kеçdikdən sоnrа оnun nizаmnаmə kаpitаlınа təsis 

sənədlərində nəzərdə tutulаn iştirаkçılаrın qоyduğu məbləğin düzgünlüyünün yохlаnılmаsı. 
 
 
2. Еhtiyаt kаpitаlının yохlаnılmаsı: 
     • Qаnunvеriciliyə və təsis sənədlərinə müvаfiq оlаrаq yаrаdılаn еhtiyаt kаpitаlının 

vəziyyəti və hərəkətinin yохlаnılmаsı. 
 
3. Əlаvə kаpitаlın yохlаnılmаsı: 
• Yеnidənqiymətləndirmə nəticəsində əmlаkın dəyərinin аrtmаsındаn yаrаnаn vəsаitin 

yохlаnılmаsı 
• Еmissiyа gəlirindən yаrаnаn vəsаitin yохlаnılmаsı 
• Əvəzsiz оlаrаq аlınmış dəyərlilərdən yаrаnаn vəsаitin yохlаnılmаsı. 
 
4. Bölüşdürülməmiş mənfəət və yа ödənilməmiş zərərlərin yохlаnılmаsı: 
• Hеsаbаt ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti 
• Kеçən illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti 
• Yığım fоndlаrı 
• Sоsiаl sfеrа fоndu 
• Istеhlаk fоndu 
• Bölüşdürülməmiş mənfəətin хüsusi təyinаtlı fоndlаrа аid оlаn hissəsi 
• Əvəzsiz оlаrаq аlınmış sоsiаl sfеrаyа аid əmlаkın mədахili 
• Yığım fоndunun vəsаiti ilə hеsаbаt ilində təşkilаtın gördüyü işlərin nəticəsi üzrə аşkаr 

еdilməmiş zərər 
• Yеni əmlаkın yаrаdılmаsı ilə əlаqədаr müəyyən еdilmiş qаydаdа bu əmlаkın ilkin dəyərinə 

dахil еdilməyən məsrəflər 
• Sığоrtа təşkilаtının mənfəətindən ödəniləsi mükаfаt və həvəsləndirmələr. 
 
5. Qаrşıdаkı хərclər və ödəmələr üçün еhtiyаtlаrın yохlаnılmаsı: 
• Işçilərin məzuniyyətinin qаrşıdаkı ödənişi 
• Uzunmüddətli хidmətə görə illik mükаfаt ödənişi 
• Əsаs vəsаitlərin təmiri üzrə qаrşıdаkı məsrəflər. 

 
 

 
XII. Sığоrtа еhtiyаtlаrının yаrаdılmаsı 

 
1. Sığоrtа еhtiyаtlаrının tərkibinin yохlаnılmаsı: 
• Tехniki еhtiyаtlаr 
• Zərərlər еhtiyаtı 
• Qəzаlаr еhtiyаtı 
• Zərərlilik dəyişilməsi еhtiyаtı. 
 
2. Tехniki еhtiyаtlаrın hеsаblаnmаsının yохlаnılmаsı: 
• Ödənilmiş kоmisyоn mükаfаtlаrı 
• Qаrşısıаlınmа tədbirlərinə yönəldilmiş vəsаitlər 
• Bruttо mükаfаt. 
 
3. Sığоrtа еhtiyаtlаrının yаrаdılmаsı qаydаsı və təyinаtının yохlаnılmаsı: 
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• Qаzаnılmаmış mükаfаtlаr еhtiyаtı 
• Hər üç uçоt qrupu 
• Zərərlər və qəzаlаr еhtiyаtı 
• Qаrşısıаlınmа tədbirləri üçün еhtiyаtlаr. 
 

XIII. Sığоrtа fəаliyyətinə nəzаrətin yохlаnılmаsı 
 

1. Inhisаr fəаliyyətinə və hаqsız rəqаbətə qаrşı tədbirlərin yохlаnılmаsı.          
2. Əvvəlki dövrün аuditinin nəticəsi.               
3. Sığоrtа təşkilаtının mаliyyə hеsаbаtlаrının dərc еtdirilməsinin yохlаnılmаsı. 
 

XIV. Nəticə və təkliflər 
 

Bu bölmədə sığоrtа təşkilаtının аuditi nəticəsində аşkаr еdilmiş nöqsаn və 
çаtışmаzlıqlаrın аrаdаn qаldırılmаsı üzrə, hаbеlə sığоrtа təşkilаtının dаhа səmərəli 
işləməsi üçün kоnkrеt təkliflər öz əksini tаpmаlıdır. 

 
 

PRОQRАMI TƏRTIB ЕDƏNLƏR:  
Vаqif АĞАYЕV –  

«RR&VАM – Bеynəlхаlq" müstəqil аuditоr 
                      firmаsının prеzidеnti  

Аbbаsəli QURBАNОV –  
"RR&VАM – Bеynəlхаlq" müstəqil аuditоr 

                               firmаsının аuditоru 
 

RƏYÇILƏR:   
Cəlаl IMАMQULIYЕV –  

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mаliyyə         
                            Nаzirliyinin Uçоt siyаsəti şöbəsinin  

                            müdir müаvini    
Yаşаr NАMАZƏLIYЕV –  

Аuditоrlаr Pаlаtаsının Kеyfiyyətə nəzаrət     
bölməsinin müdiri     

 
 
 
 

  Azərbaycan Respublikasının  
Auditorlar Palatası Şurasının  
2015-ci  il 25 noyabr  tarixli  

 269/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir     
 

TURİZM MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ   AUDİT  APARILMASINA DAİR 
P R O Q R A M 

 
Bu metodik göstəriş Azərbaycanda auditin inkişaf  konsepsiyasına (2012-2020-ci illər) və 

Auditorlar Palatasının 2015-2017-ci illər üzrə iş planının 1.4-cü “Auditor xidməti ilə ələqədar 
təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlərin hazırlanması” bəndinə müvafiq olaraq  
hazırlanmışdır. 

 
MÜNDƏRİCAT: 
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1. Ümumi müddəalar 
2. Turizm müəssisələrində mühasibat uçotu və hesabatlılılq 
3.Turizm müəssisələrinin hüquqi əsaslarının və nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının 

auditinin xüsusiyyətləri  
4. Pul vəsaitləri, bank və kassa əməliyyatlarının auditi 
-Nəqd pul əməliyyatların auditi 
-Hesablaşma hesabı  üzrə əməliyyatların auditi 
-Xarici valyutada aparılan bank əməliyyatlarının auditi 
-Bankda olan xüsusi hesablar, digər pul vəsaitləri və pul sənədlərinin      auditi 
5. Hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditi 
-Malsatan və podratçı təşkilatlarla, alıcı və sifarişçilərlə hesablaşmaların auditi 
-Vergilər üzrə hesablaşmaların auditi 
-Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) ilə hesablaşmaların auditi  
-Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditi  
-Digər hesablaşma əməliyyatlarının auditi 
6. Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin auditi 
7. Mal-material dəyərlilərinin (MMD) və istehsal ehtiyatlarının (İE)                  auditi 
8. Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi və əmək haqqı üzrə hesablaşmaların auditi 
9. Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyaların auditi 
10. Səhmlərlə bağlı əməliyyatların auditi 
11. Malların satışı (işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi) üzrə  əməliyyatların auditi 
12. Mənfəət (zərər), verilmiş dividendlər, fondlar və ehtiyatların auditi 
13. Maliyyə vəziyyətinin təhlili, auditin nəticəsi üzrə verilən təkliflər 
 
 
1. Ümumi müddəalar 
Turizm haqqinda"Azərbaycan Respublikasinin Qanunu (4 iyun 1999-cu il № 674-IQ)  

ölkəmizdə turizmin normativ hüquqi bazasını təşkil edir. Həmin Qanuna əsasən turizm - 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
müvəqqəti olacağı ölkədə (yerdə) ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərtilə istirahət, 
sağlamlaşdırma, tanış olma, idraki (tarix və mədəniyyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və sair), iş-
peşə (vəzifə borclarının icra edilməsi istisna olmaqla), idman və dini məqsədlərlə daimi yaşayış 
yerlərindən müvəqqəti getmələri (səyahətləri)dir. 

Turizm təşkilatları öz fəaliyyət xarakterinə görə iki əsas qrupa bölünürlər: 
1.turoperator - turların komplektləşdirilməsi, turizm məhsulunun formalaşdırılması, hərəkətə 

gətirilməsi və satışı ilə məşğul olan turizm təşkilatı; 
2.turagent - turoperator tərəfindən turların satışı, turizm məhsulunun hərəkətə gətirilməsi və 

satışı üzrə vasitəçilik fəaliyyəti göstərən fiziki və ya hüquqi şəxs; 
Turagentlik - turizm və ekskursiya yollayışlarının satışı, habelə turizm - ekskursiya 

fəaliyyətinin təşkili üzrə (informasiya, reklam, marketinq və s.) digər xidmətlər göstərilməsi ilə 
məşğul olan vasitəçi təşkilatdır. 

Auditor nəzərə almalıdır ki, turoperatorlar: 
 Turistlərin daşınmasından, otellərdə yerləşdirməsindən, ekskursiyaların təşkil 

olunmasından,sığortalanmasından, əlyəncə proqramlarının yaradılmasından, geri 
daşınmasından və digər bu yönümli xidmətlərin göstərməlidirlər. 
 Bunun üçün hər hansı turoperator nəqliyyat müəssisəsi ilə müqavilələr bağlamalıdır.Yəni 

aviaşirkətlər, dəniş daşınması müəssisələri, dəmir yolu nəqliyyatı şirkətləri, quru daşınması 
firmaları və digər daşınma şirkətləri ilə müqavilələr bağlanmalıdır. 
 Bundan əlavə turistlərin yerləşdirilməsi üçün otellər və mehmanxanalar ilə müqavilələr 

bağlanmalıdır.Orada turistlərin qidalanması məsələləri çox önəmlidir və müqavilələrdə bu 
məsələlərə diqqət yetirilməlidir. 
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 Həmçinin turistlərin tarixi-mədəni yerlərə və digər maraqlı yerlərə ekskursiyaların təşkil 
olunması üçün həmin yerlerlə müqavilələr bağlanmalıdır, razılaşmalar aparılmalıdır.Bu zamanı 
bələdçi-tərçüməçi xidmətlərini göstərən şəxsləri işçi kimi turoperatorlar özləri də cəlb edə 
bilərlər və ya müvafiq şirkətlərlə də müqavilələr bağlaya bilərlər. 
 Sığorta şirkətləri ilə sığorta müqavilələri bağlayırlar. 
 Bütün bu xidmət kompleks formada turistlərə turoperatorlar tərəfindən təqdim olunur.Və 

bu vauçerlər vasitəsilə rəsmiləşdirilir. 
 
Proqramdan istifadə zamanı turizm müəssisələri , proqramdan yararlananlar və auditorlar 

audit zamanı ən əsas məqamlardam olan yuxarıdakı məsələlərə diqqət yetirməlidir.Yəni 
tuqoperatorların qeyd olunan məsələlərlə bağlı nəqliyyat , otel, mehmanxana, sığorta, ekskursiya 
və bu kimi müəssisələrlə olan müqavilələrin şərtlərinə diqqət yetirməlidir. 

Turagentlər: 
 Əsas fəaliyyəti turoperatorların məhsullarının satışından ibarətdir.Yəni turoperator 

məhsul olaraq hər hansı bir istiqamətə məhsul kimi tur yaradır və bu məhsulu turistlərə təqdim 
edir.Və turaqent isə həmin turu turoperatorun adından turistlərə satır. 
 Belə ki, məhsul kimi turu operator birbaşa özü də sata bilər və ya da aqent vasitəslə də 

sata bilər. 
 Aqent turu ancaq turoperatorun adından sata bilər. 
 Bunun üçün də turaqentlər turoperatorlar ilə aqent müqavilələrini bağlamalıdır. 
Auditorlar audit zamanı turoperator ilə turaqent arasında olan müqavilənin şərtlərinə diqqət 

yetirməlidir. 
Turizm müəssisələrində audit aşağıdakı əsas mərhələlərə ayrılır: 
1. Strateji təhlil. 
Bu təhlil müəssisənin iqtisadi vəziyyətinin, fəaliyyət üzrə ixtisaslaşması səviyyəsinin və 

müasir vəziyyətdə mövcud olan potensialının öyrənilməsinə yönəldilməlidir.  Müəssisənin 
risklərinə əhəmiyyətli təsir göstərən aşağıdakı amillərə xüsusi diqqət yetirilməlidir: 

- müəssisənin strategiyasının iqtisadi reallığın tələblərinə müvafiqliyi; 
- müəssisənin strategiya və məqsədlərinə təsisçilərin (səhmdarların) təsiri. 
2. Maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının təhlili. 
Belə təhlilin məqsədi müəssisənin fəaliyyətinin ayrı-ayrı mərhələləri səviyyəsində 

əhəmiyyətli risklərin aşkar olunması, daxili nəzarət və düzgün idarəetmə nəticəsində onların 
nəzərə alınması və azaldılmasıdır. 

3. Fəaliyyət risklərinin qiymətləndirilməsi. 
Bu mərhələ özündə rəhbərliyin: 
1. əhəmiyyətli risklər barəsində məlumatlı olmasını; 
2. risklərin mövcudluğunun tanınqması zamanı onun əhəmiyyətlilik dərəcəsini və onun 

müəssisənin fəaliyyətinə təsirininqiymətləndirməsini; 
3. mümkün risklərin qarşısının alınmasını və onların azaldılmasını etiva edir. 
Auditor nəzərə almalıdır ki, müəssisədaxili risklərin qiymətləndirilməsi, bütün audit dövrünü 

əhatə edən fasiləsiz proses olmaqla üç mərhələdə aparılır. Birinci mərhələdə risklər aşkar edilir, 
onların əhəmiyyətlililyi və mövcudluğunun vaxt çərçivəsi müəyyən edilir, ikinci mərhələdə 
müəssisənin daxili nəzarət sisteminini səmərəliliyi və risklərin azaldılmasında onun rolu, üçüncü 
mərhələdə isə daxili nəzarət sisteminin əhatə etmədiyi sahələrdə risk dərəcəsinin 
müəyyənləşdirilməsi həyata keçirilir. 

4.Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili. 
Təhlil zamanı keçmiş dövrün göstəricilərinin dinamikası nəzərə alınmalı, əldə olunan 

nəticələr   proqnozlaşdırmaya imkan verməlidr. 
5. Taktiki təhlil. 
Sifarişçi subyekt tərəfindən auditora tapşırıq verildiyi tədqirdə taktiki təhlil  aparıla bilər. 

Nəzərə alınmalıdır ki, taktiki təhlil - müəssisənin iqtisadi göstəricilərinin müntəzəm izlənməsi, 
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müqayisə edilməsi və strateji-taktiki planlardan kənarlaşmaların vaxtında aşkar edilməsidir. 
Taktiki təhlil əlaqəli auditor xidmətləri göstərilməsi zamanı aparıla bilər. 

6. Auditin aparılması və onun nəticələrinin rəhbərliyə təqdim edilməsi. 
Turizm müəssisələrinin auditi Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 

müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş  "Səhmdar cəmiyyətlərində audit aparılmasına dair  
proqram"a və "Məhdud məsuliyyətli  cəmiyyətlərdə  audit  aparılmasına dair proqram"a müvafiq 
olaraq müəyyən edilmiş prosedurlara tam əməl edilməklə aparılmalıdır.  

 
2. Turizm müəssisələrində mühasibat uçotu və hesabatlılılq 
Turizm müəssisələrində mühasibat uçotunun və maliyyə hesabatlarının auditi zamanı 

müəssisənin uçot siyasətinin ekspertizası aparılmalıdır. 
Nəzərə alınmalıdır ki, turizm müəssisələrinin uçot siyasətində  
mühasibat uçotunun metodoloji, təşkilati və texniki təminatı əksini tapmalıdır. 
Turizm müəssisələri mühasibat uçotunu "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan 

Respublikasinin Qanununa (29 iyun 2004-cü il № 716-IIQ)" müvafiq olaraq aparmaqla,  öz 
maliyyə hesabatlarını aşağıdakı qaydada tərtib etməlidirlər.  

1. Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik sahibkarlıq subyektləri: 
-sadələşdirilmiş uçotun qaydalarına uyğun olaraq maliyyə hesabatlarını tərtib etməlidirlər; və 

ya 
-öz seçimlərindən asılı olaraq maliyyə hesabatlarını Kommersiya Təşkilatları üçün Milli 

Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun şəkildə tərtib edə bilərlər. 
2. Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən ictimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarlıq 

subyektləri istisna olmaqla, kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi. 
Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən ictimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarlıq 

subyektləri istisna olmaqla, kommersiya təşkilatları: 
• maliyyə hesabatlarını Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu 

Standartlarına uyğun tərtib etməlidirlər; və ya 
• öz seçimlərindən asılı olaraq, maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartlarına uyğun şəkildə tərtib edə bilərlər. 
Bir və ya daha çox törəmə cəmiyyətlərə malik olan turizm kommersiya təşkilatları 

birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını qrupun göstəriciləri (illik gəliri, hesabat 
ili ərzində işçilərin orta sayı və balansın yekun məbləği), həmin hesabatların tərtib olunduğu 
tarixə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi müvafiq meyar göstəricilərinin (illik 
gəliri, hesabat ili ərzində işçilərin orta sayı və balansın yekun məbləği) ikisindən yuxarı olduqda, 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib edirlər. 

Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən,  bir və ya daha çox törəmə cəmiyyətlərə malik olan 
kommersiya təşkilatlarından, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının 
"Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasinin Qanununun 10.2-ci maddəsinə əsasən 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib edilməsi tələb olunmadıqda, 
onlar bu hesabatları Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun 
tərtib edirlər. 

Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən  (İctimai əhəmiyyətli qurumlar və kiçik sahibkarlıq 
subyektləri istisna olmaqla), bir və ya daha çox törəmə cəmiyyətlərə malik olan kommersiya 
təşkilatları, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını aşağıda göstərilən dörd şərti 
bütövlükdə yerinə yetirdikdə tərtib etməyə bilər: 

• Turizm müəssisəsi törəmə cəmiyyət olduqda və onun bütün mülkiyyətçiləri (iştirakçıları, 
səhmdarları), səs vermə hüququ olmayanlar da daxil olmaqla, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) 
maliyyə hesabatlarının təqdim edilməməsi üzrə yekdilliklə razılığa gəldikdə; 

• Turizm müəssisəsinin qiymətli kağızları açıq şəkildə satılmadıqda; 
• Turizm müəssisəsi açıq bazara qiymətli kağızları buraxmadıqda; 
• Turizm müəssisəsinin  bilavasitə və ya son nəticədə tabe olduğu əsas cəmiyyət Maliyyə 

Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat 

 162 



Uçotu Standartlarına uyğun birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını bu qanunun 
12-ci maddəsinin tələblərinə müvafiq olaraq dərc etdirdikdə. 

Turizm müəssisəsinin  illik maliyyə hesabatları üçün aşağıdakı hesabat dövrləri müəyyən 
edilir: 

• İl ərzində oktyabr ayının 1-dək yeni yaradılan mühasibat uçotunun subyektləri üçün 
birinci hesabat dövrü onların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına 
alındığı tarixdən dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla; 

• Oktyabr ayının 1-dən sonra yeni yaradılmış mühasibat uçotunun subyektləri üçün isə 
birinci hesabat dövrü onların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına 
alındığı tarixdən növbəti ilin dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla; 

• Digər mühasibat uçotunun subyektləri üçün hesabat dövrü yanvar ayının 1-dən dekabr 
ayının 31-i də daxil olmaqla. 

Turizm müəssisələri  illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə 
hesabatlarını dövlət orqanlarına qanunvericilik aktları ilə, digər şəxslərə isə nizamnamələri ilə 
müəyyən olunmuş hallarda, qaydada və müddətlərdə təqdim edirlər. 

İctimai əhəmiyyətli qurumlardan və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını 
hazırlayan turizm müəssisələrindən  həmçinin aşağıdakılar tələb olunur: 

• Turizm müəssisəsinin  İnternet səhifəsi olduqda, həmin məlumatlardan sərbəst istifadə 
edilməsini təmin etmək şərtilə, illik maliyyə hesabatının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) 
maliyyə hesabatlarının, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə birlikdə, 
həmin internet səhifəsində dərc olunması; 

• Turizm müəssisəsinin  illik maliyyə hesabatının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) 
maliyyə hesabatlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə birlikdə mətbu 
orqanda dərc olunması; 

• Turizm müəssisəsinin  illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) 
maliyyə hesabatlarının nüsxəsinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda auditor rəyi ilə 
birlikdə hər hansı şəxsə, onun müraciəti əsasında pulsuz təqdim olunması. 

Turizm müəssisəsinin  nizamnaməsi ilə müəyyən olunmuş idarəetmə orqanı bu subyektin 
maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasına, təqdim və dərc olunmasına cavabdehdir. 

 
3.Turizm müəssisələrinin hüquqi əsaslarının və nizamnamə kapitalının 

formalaşdırılmasının auditinin xüsusiyyətləri 
 Turizm müəssisələrinin auditi  onların fəaliyyət göstərməsinin hüquqi əsaslarının və 

nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının yoxlanılmasından başlanılmalıdır. 
Audit zamanı nəzərə alınmalıdır ki, turizm  fəaliyyəti xüsusi razılıq tələb olunan fəaliyyət 

növüdür və həmin razılığın mövcudluğu xüsusi yoxlanmalıdır.   
Turizm müəssisəsinin hüquqi əsaslarının və nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının audit 

zamanı aşağıdakılar zəruridir: 
• Turizm müəssisəsinin yaradılması şərtlərini, nizamnamədə göstərilmiş fəaliyyət 

növlərini, nizamnamə kapitalının məbləğini, nominal dəyərini və miqdarını, təsisçilərin 
hüquqlarını,  idarəetmə orqanlarının tərkib və səlahiyyətlərini, qərarların qəbul edilməsi 
haqqında məlumatları və ləğvi şərtlərini öyrənərək təhlil etmək; 

• Əmlakın qiymətləndirilməsinin nəticələrinə görə alış qiymətinin müəyyən edildiyi tarixə 
nizamnamə kapitalını, əmlakı və öhdəlikləri göstərən son maliyyə hesabatını almaq və təhlil 
etmək; 

• Keçmiş illərin zərərinin cari ilin mənfəəti, ehtiyat kapitalı, xüsusi təyinatlı fondlar 
hesabına bağlandığına, təsisçilərin  (səhmdarların) qərarı olduğu hallarda qalan vəsaitlərin 
nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldildiyinə əmin olmaq; 

• Səhmdarların (təsisçilərin) ümumi yığıncağının protokollarından və direktorlar şurasının 
qərarlarından çıxarışlarla tanış olmaq, müvafiq bölmələrin auditi zamanı bu qərarlara düzgün 
riayət edildiyini yoxlamaq; 
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• Turizm müəssisəsinin mənfəətlə və yaxud zərərlə işləməsini müəyyən etmək; zərər 
olduğu halda onun necə ödənməsini müəyyən etmək. 

 
4.Pul vəsaitləri, bank və kassa əməliyyatlarının auditi 
Nəqd pul əməliyyatların auditi 
Kassa əməliyyatlarının auditinə kassada olan pul vəsaitlərinin və qiymətli kağızların 

inventarizasiyasından başlamaq. İnventarizasiyanı baş mühasib və kassirin iştirakı ilə keçirmək;  
Kassada dövri inventarizasiyaların keçirilməsi barədə rəhbərliyin yazılı sərəncamının olub-

olmamasını yoxlamaq; 
Maddi məsuliyyət haqqında kassirlə bağlanmış müqavilənin mövcudluğunu yoxlamaq. 

Kassada saxlanılan pul vəsaitlərinin həqiqi mövcudluğu barədə kassirdən iltizam almaq; 
Kassanın inventarizasiyasi başa çatdıqdan sonra kassa kitabının qalığı ilə kassada olan pul 

vəsaitlərinin həqiqi mövcudluğunu tutuşdurmaq, kənarlaşma aşkar edilərsə, səbəblərini 
araşdırmaq; 

Kassa kitabının səhifələrinin möhürləndiyinə, qaytanlandığına və müvafiq imzalarla 
təsdiqləndiyinə əmin olmaq, kassa otağının müvafiq tələblərə cavab verdiyini qiymətləndirmək; 

Kassa mədaxil və məxaric orderlərinin müvafiq qaydada tərtib olunduğunu, kassa kitabında 
yazılışların düzgün aparıldığını yoxlamaq; 

Ciddi hesabat blankları olan kassa mədaxil orderlərinin nömrələrinin ardıcıllığına riayət 
olunduğuna, ləğv edilmiş mədaxil orderlərinin saxlandığına əmin olmaq; 

Kassadan nağd pulun verilməsi barədə sənədlərdə məsul şəxslərin imzalarının olub-
olmadığını yoxlamaq; 

Mədaxil və məxaric orderlərinin kassa əməliyyatlarının qeydiyyatı kitabında düzgün və 
vaxtında əks etdirildiyinə əmin olmaq; 

Baş kitaba əsasən kassa üzrə pul vəsaitlərinin hərəkət cədvəllərini tərtib etmək və cədvəl 
məlumatlarından müvafiq audit bölmələrində istifadə etmək;   

Vəkalətnamələrə əsasən digər təşkilatlara pul vəsaitlərinin verilməsinin düzgünlüyünü 
yoxlamaq, verilmiş vəkalətnamələrin düzgün tərtib edildiyinə əmin olmaq və ciddi hesabat 
blankları olduğunu yoxlamaq, bu məlumatlardan hesablaşma əməliyyatlarının auditi zamanı 
istifadə etmək; 

Kassa kitabında və əmək haqqının ödənişi cədvəllərində riyazi hesablamaların düzgünlüyünü 
yoxlamaq; 

Xarici valyutada kassa əməliyyatı aparıldığı hallarda, əməliyyatların ayrıca kassa kitabında 
aparıldığına əmin olmaq; 

Nağd xarici valyutada aparılmış əməliyyatların manatla məzənnəsinin düzgün ifadə edildiyini 
və məzənnə fərqlərinin düzgün hesablandığını yoxlamaq; 

Valyuta risklərinin hesablanmasına əmin olmaq; 
Təhtəlhesab şəxslərə verilmiş pul vəsaitlərinin qalığının kassaya vaxtında qaytarıldığına, 

habelə tam maddi məsuliyyət barədə müqavilənin və nağd pulun verilməsi barədə rəhbərliyin 
sərəncamının mövcudluğuna əmin olmaq. Bu məlumatlardan təhtəlhesab şəxslərlə 
hesablaşmaların auditi zamanı istifadə etmək; 

Həyata keçirilmiş kassa əməliyyatlarının mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə və 
mühasibat yazılışlarının düzgünlüyünə əmin olmaq. 

 
Hesablaşma hesabı  üzrə əməliyyatların auditi 

 
Bankda olan hesablaşma hesabları barədə arayış almaq; 
Auditlə əhatə olunan dövrün sonuna bank çıxarışlarında olan qalıq məbləğini baş kitabın və 

maliyyə hesabatlarının məlumatları ilə tutuşdurmaq və düzgünlüyinə əmin olmaq; 
Bank çıxarışlarında göstərilmiş məbləğlərin onlara əlavə edilmiş ilkin sənədlərlə uyğunluğunu 

yoxlamaq; 
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Baş kitaba əsasən hesablaşma hesabı üzrə pul vəsaitlərinin hərəkət cədvəllərini tərtib etmək 
və cədvəl məlumatlarından müvafiq audit bölmələrində istifadə etmək; 

İlkin sənədlərdə bank ştampının mövcudluğuna diqqət yetirmək. Əgər ştamp yoxdursa, 
əməliyyatın düzgünlüyü barədə bankdan təsdiqedici arayışın alınmasını tələb etmək; 

Bank çıxarışlarında düzəlişlər olarsa, onların bank tərəfindən təsdiqlənməsini tələb etmək; 
Auditlə əhatə edilən dövrün sonuna hesablaşma hesabında olan pul vəsaitinin qalığı maliyyə 

hesabatlarında daha çox maddi əhəmiyyət kəsb edirsə, bankdan bu barədə təsdiqedici arayışın 
alınmasını tələb etmək;  

Hesablaşma hesabı ilə həyata keçirilmiş əməliyyatların mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirildiyinə və mühasibat yazılışlarının düzgünlüyünə əmin olmaq; 

Hesablaşma hesabının auditi zamanı bu və ya digər bölmələrdə yoxlanılacaq əməliyyatlar 
daha böyük maddi əhəmiyyət kəsb edirsə, aparılmış əməliyyatların düzgünlüyünü yoxlamaq və 
bu informasiyadan həmin bölmələrin auditi zamanı istifadə etmək. 

 
Xarici valyutada aparılan bank əməliyyatlarının auditi 

 
Bankda olan cari, tranzit və xaricdəki valyuta hesabları barədə arayış almaq; 
Xarici valyutanın alınması və ya satılması üzrə əməliyyatların, bu əməliyyatlarla bağlı bank 

xidmətlərinin və yaranmış məzənnə fərqlərinin uçotda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq; 
Xarici valyutada aparılan əməliyyatların manatla məzənnəsinin düzgün ifadə edilməsi və 

məzənnə fərqlərinin düzgün hesablanması, hesabat dövrünün sonuna valyuta hesabında olan 
qalığın valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq manatla əks etdirildiyinə əmin olmaq; 

Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı satışın nəticəsinə görə xaricdən əldə edilmiş gəlirlərin, habelə 
maddi dəyərlilərə və xidmətlərə görə xaricə köçürülmüş vəsaitlərin hesabatlarda düzgün əks 
etdirildiyini yoxlamaq, hesablaşma və satış əməliyyatlarının auditi zamanı aparılmış audit 
prosedurlarının nəticələri ilə tutuşdurmaq; 

Valyuta hesabının auditi zamanı bu və ya digər bölmələrdə yoxlanılacaq əməliyyatların 
düzgünlüyünə əmin olmaq və bu informasiyadan həmin bölmələrin auditi zamanı istifadə etmək; 

Görülmüş işlərə və xidmətlərə görə qeyri-rezident şəxslərə köçürmələr edilmişdirsə, qeyri-
rezidentin mənbədən gəlir vergisinin düzgün tutulduğunu və əlavə dəyər vergisinin düzgün 
hesablandığını yoxlamaq, vergilər üzrə hesablaşmaların auditi zamanı aparılmış audit 
prosedurlarının nəticələri ilə tutuşdurmaq; 

Valyuta hesabı ilə həyata keçirilmiş əməliyyatların mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirildiyinə və mühasibat yazılışlarının düzgünlüyünə əmin olmaq. 

 
Bankda olan xüsusi hesablar, digər pul vəsaitləri və pul sənədlərinin  auditi 

 
Akkreditiv əməliyyatlarının normativ və qanunverici sənədlərin tələblərinə uyğun tətbiq 

edildiyinə əmin olmaq məqsədilə müqavilədə göstərilmiş hesablaşma qaydalarını və 
müddətlərini öyrənmək; 

Bank çıxarışlarına əsasən ödənişləri ilkin sənədlərlə tutuşdurmaq, xarici valyutada aparılmış 
akkreditiv əməliyyatlarının manatla məzənnəsinin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini 
yoxlamaq; 

Əməliyyat başa çatdıqdan sonra akkreditiv hesabının bağlanması və hesabda qalan vəsaitlərin 
başqa məqsədlərlə istifadə edilmədiyinə əmin olmaq; 

Limitləşdirilmiş çeklərdən və elektron kartlardan istifadənin mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirildiyini, onlarla aparılmış əməliyyatların məqsədəuyğun olduğunu, çeklərdən və kartlardan 
istifadə hüququ verilmiş şəxslərlə maddi məsuliyyət barədə müqavilələrin bağlandığını və 
onlardan vəsaitlərin istifadəsi barədə hesabatların qəbul edildiyini araşdırmaq; 

Pul sənədlərinin (poçt markaları, dövlət rüsumu markaları, veksel markaları, dəyəri ödənilmiş 
nəqliyyat vasitələrinə biletlər, sanatoriya yollayışları və s.) kassada saxlanmasına və hesabat 
göstəricilərinin mövcudluğuna əmin olmaq; 

 165 



Pul sənədləri üzrə analitik uçotun düzgün aparıldığını yoxlamaq.  
Hesabat dövrünün sonuna yolda olan köçürmələrin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə 

əmin olmaq üçün təqdim edilmiş ilkin sənədlərlə  daxil olan vəsaitləri müqayisə edmək. Əgər 
auditlə əhatə edilən dövrün sonuna yolda olan köçürmələr üzrə qalıqlar mövcuddursa, bu 
qalıqların düzgünlüyünə əmin olmaq məqsədilə auditlə əhatə edilən dövrdən sonrakı dövrdə bu 
məbləğlərin həqiqətən daxil olduğunu yoxlamaq. Kənarlaşma aşkar edilərsə, səbəbini 
aydınlaşdırmaq; 

Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları kimi hesabatlarda əks etdirilən qiymətli kağızlar, depozitlər 
və verilmiş borclar üzrə subhesabların aparıldığına və müddətinin həqiqətən bir ildən az 
olduğuna əmin olmaq;  

Depozit hesabların yaradılması şərtlərini təhlil etmək və düzgünlüyünə qiymət vermək. 
Depozit müqavilələrinin şərtlərini öyrənmək, depozitlərin vaxtında geri alındığını və depozitlərə 
görə alınmış faizlərin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq; 

Qiymətli kağızların alış dəyərinin nominal dəyərindən fərqləndiyi hallarda, fərq məbləğinin 
qiymətli kağızların ödənişi zamanı onların nominal dəyərinə uyğun olduğuna əmin olmaq; 

İstiqrazlar və digər qiymətli kağızlarla bağlı əməliyyatların nəticələrinin, habelə depozitlərə 
görə alınmış faizlərin mənfəətin və zərərin hesabatında və mənfəət vergisi bəyannaməsində 
düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq; 

Xarici valyutada həyata keçirilmiş qısamüddətli kapital qoyuluşlarının manatla məzənnəsinin 
hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq. 

 
5.Hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditi 
Malsatan və podratçı təşkilatlarla, alıcı və sifarişçilərlə hesablaşmaların   
auditi 
Uçot siyasətinə əsasən satış əməliyyatlarının hansı metodla (kassa və ya hesablama metodu 

ilə) aparıldığını müəyyən etmək; 
Müqavilələrin mövcudluğuna və qeydiyyat jurnalında qeydiyyata alındığına əmin olmaq, 

məhsulun (malların) göndərilmə, işlərin görülmə və xidmətlərin göstərilmə şərtlərini və ödəniş 
qaydalarını öyrənmək; 

Təşkilatlar və şəxslər  üzrə hesabat dövrünün əvvəlinə və sonuna, yaranma tarixi 
göstərilməklə, mövcud borclarının siyahısını almaq; 

Təşkilatlarla  və şəxslərlə bağlanmış müqavilələrin mövcudluğuna və düzgün tərtib edildiyinə 
əmin olmaq, tərəflərin hüquq və vəzifələrini, müqavilə üzrə əldə edilmiş maddi dəyərlilərin və 
xidmətlərin məbləğinin ödənilməsi şərtlərini öyrənmək; 

Daha çox maddi əhəmiyyət kəsb edən borclar üzrə üzləşmə aktlarını tələb etmək. Əgər belə 
aktlar yoxdursa, borcların reallığına əmin olmaq üçün auditlə əhatə edilən dövrün sonuna 
üzləşmə aktlarının tərtib edilməsini tələb etmək və üzləşmə aktlarındakı məlumatları hesabat 
məlumatları ilə tutuşdurmaq; 

Daha çox əhəmiyyətli olan qalıqların yaranmasının düzgünlüyünə əmin olmaq məqsədilə 
bank əməliyyatlarının auditi zamanı əldə edilmiş məlumatlardan istifadə etmək və əsassız 
ödənişlərin olmadığına əmin olmaq; 

Alınmış maddi dəyərlilərin, xidmətlərin düzgün mədaxil edildiyinə əmin olmaq üçün ödəniş 
sənədlərində göstərilən məbləğləri mədaxil sənədləri ilə tutuşdurmaq. Əgər xidmət 
göstərilmişdirsə, onda göstərilmiş xidmətlərin dəyərinin xərclərin tərkibində düzgün ifadə 
olunduğuna əmin olmaq; 

Hesablaşma əməliyyatları üzrə analitik və sintetik uçot arasında fərqin olmadığına əmin 
olmaq məqsədilə riyazi hesablamaların düzgünlüyünü yoxlamaq; 

Xarici valyutada aparılmış hesablaşma əməliyyatları üzrə maddi dəyərlilər əldə edilərkən 
tərtib edilmiş gömrük bəyannamələrində göstərilən və maddi dəyərlilərin dəyəri ödənilərkən 
həmin günə mövcud olan valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq mühasibat uçotunda əks 
etdirildiyini yoxlamaq, məzənnə fərqlərinin düzgün müəyyən edildiyinə əmin olmaq; 
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Təşkilatlara verilmiş avansların müqavilə şərtlərinə uyğun olduğunu araşdırmaq və müqavilə 
ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər tam yerinə yetirildikdə, verilmiş avans  məbləğlərinin malsatan və 
podratçılarla hesablaşmalar hesabına düzgün silindiyinə əmin olmaq; 

Hesablaşma əməliyyatları üzrə öhdəliklər vekselin verilməsi ilə rəsmiləşdirilmişdirsə, borc 
öhdəliyinin və faizlərin hesabatlarda vaxtında və düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq; 

Barter əməliyyatları zamanı malsatan və podratçı təşkilatlarla alıcı və sifarişçi təşkilatlar 
arasında yaranmış qarşılıqlı borcların silinməsinin düzgünlüyünü yoxlamaq və bu əməliyyatlar 
zamanı vergilərin düzgün hesablandığına əmin olmaq;  

Qaldırılmış iddialar üzrə sənədləşmənin düzgün aparıldığını və iddiaların nə dərəcədə əsaslı 
olduğunu yoxlamaq. İddialar üzrə əməliyyatların hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə əmin 
olmaq.   

 
Vergilər üzrə hesablaşmaların auditi 

 
Auditor turizm müəssisələrində gəlirlərin yerli vergilərə cəlb olunmasını nəzərə almalıdır. 

turizm fəaliyyətinin özünəməxsusluğu vardır.Əlbətdə ki, bu özünəməxsusluğun 
vergitutulmalarında(vergi uçotunda) da müəyyən məqamlar vardır ki, onların da bu proqramda 
əks olunması vacibdir. 

 
Turoperatorlar üçün əldə olunan gəlirlərər üzrə vergi məcəlləsinə əsasən vergi aşağıdakı kimi 

tənzimlənir və bu məsələdə turoperatorlar, turizm müəssisələri və auditorlar diqqətli olmalıdır. 
• Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan turoperatorlar  satdığı məhsuldan əldə olunan 

ümumi gəlirdən sadələşdirilmiş vergini ödəyirlər. 
• ƏDV-si ödəyici olan turoperatorlar  isə ƏDV-sini ödəyirlər(vergi məcəlləsinə əsasən 

müvafiq əvzələşdirmə aparılandan sonra) 
• Vergi Məcəlləsinə əsasən gəlirlərdən xərclər çıxılır və yerdə qalan məbləğdən mənfət 

vergisi tutulur və bunu da ƏDV-si ödəyicisi olan turoperatorlar tədbiq etməlidirlər. 
• Təsisçilər , səhmdarlar bölüşdürülməmiş mənfəəti bölüşdürərsə, onda ödəmə mənbəyində 

divident vergisini tutub ödəməlidirlər. 
Turaqentlərin fəaliyyətində isə daha diqqətli olmaq lazımdır.Belə ki, bəzi turaqentlər 

sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi  və bəziləri də ƏDV-si ödəyicisi olurlar.Sadələşdirilmiş 
ödəyicilərdə adətən vergitutma məqsədləri üçün gəlirlər iki formada uçota alırlar. 

• Birinci hal kimi aqentlər turoperatorların , aviaşirkətlərin, otelerin, mehmanxanaların və 
digər məhsullarının satışından əldə olunan gəlirlərin hamısını özlərinin mühasibat uçotunda əks 
etdirirlər. 

• Məsələn: 
 turoperatorun təşkil  etdiyi turun qiyməti 1.000,00 manatdır və bu turun satışından 10% 

komission məbləğ turaqentə çatacaqdır.Əvvəldə də qeyd olunduğu kimi turaqent turoperatorun 
adından çıxış edir.Bəzi aqentlər baxmayaraq ki, bu turdan onun gəliri 100,00 manat olacaqdır, 
turistə məhsulu satanda əldə olunan bütün(1.000,00 manat) məbləğə öz adından mədaxil 
sənədini turistə verir.Bura sadələşdirilmiş verginin tutulması məqsədləri üçün aqentdə bütün 
məbləğin vergiyə cəlb olunmasına gətirib çıxarır. 

• Bir çox turaqentlə isə misalda qeyd olunan turun ümumi  məbləğinə (1.000,00 manat) 
birbaşa turoperatorun adından mədaxil sənədini yazaraq turistə təqdim edir.Və özünün 
komission haqqını isə(100,00 manat) mədaxil sənədini birbaşa turoperatorun adına yazır.Belə 
olan halda da turaqenrdə sadələşdirilmiş verginin tutulması  məqsədləri üçün ancaq ona aid 
olan komission haqqı cəlb olunacaqdır. 

Turizm müəssisəsləri və auditorlar bu məsələlərə ciddi yanaşmalıdırlar. 
Əvvəldə də qeyd olunduğu kimi bir çox turaqentlər vardır ki, onlar ƏDV-si ödəyicisi 

olurlar.Onların ƏDV-si üzrə vergi məsələləri Vergi Məcəlləsində xüsusi vurğulanmışdır və 
həmin hissələri bu proqrama daxil olunması həm turizm müəssisələri, proqramdan yararlananlar  
və həm də auditorlar üçün də vacib olardı. 
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Maddə 172. Agentin həyata keçirdiyi əməliyyatlar  
172.1. Digər şəxsin (vəkalət verən) agenti (vəkalət alan) olan şəxs tərəfindən mallar 

göndərilməsi, işlər görülməsi və ya xidmətlər göstərilməsi vəkalət verənin həyata keçirdiyi 
əməliyyat sayılır. 

172.4. Digər şəxsin agent vasitəsilə həyata keçirdiyi əməliyyatlar üzrə ƏDV-nin vergitutma 
bazası aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir: 

172.4.1. Digər şəxs agent vasitəsilə malları təqdim etdikdə, işlər gördükdə və ya xidmətlər 
göstərdikdə, həmin malların (işlərin, xidmətlərin) dəyəri vergi tutulan əməliyyatların dəyəri və 
vergitutma bazası hesab edilir. 

Agent tərəfindən göstərilən xidmətlərə görə ona ödənilən haqlar (mükafatlar) agentin vergi 
tutulan əməliyyatlarına daxil edilməklə yanaşı, digər şəxsin gəlirdən çıxılan xərclərinə aid edilir. 

Agentin digər şəxsdən aldığı elektron vergi hesab-fakturası ona ƏDV məbləğini 
əvəzləşdirmək hüququ vermir. 

172.4.2. Digər şəxs üçün vergi tutulan əməliyyatların vaxtı malların (işlərin, xidmətlərin) 
agentə verildiyi vaxt sayılır. Mallar (işlər, xidmətlər) hissə-hissə (qismən) verildikdə, vergi 
tutulan əməliyyatların vaxtı hər hissə üçün ayrılıqda müəyyən edilir. 

172.4.3. Agent ƏDV üzrə vergi ödəyicisi olduqda, yalnız digər şəxsə göstərdiyi xidmətlərə 
görə elektron vergi hesab-fakturası verir. Elektron vergi hesab-fakturası ƏDV ödəyicisi olan 
digər şəxs tərəfindən agentə ödənilmiş ƏDV-ni əvəzləşdirmək hüququ verir. 

Digər şəxs tərəfindən agentə verilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinə ƏDV daxil 
edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, agent malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısına 
(sifarişçisinə) elektron vergi hesab-fakturası verə bilməz. 

172.4.4. Agent üçün vergitutma bazası onun digər şəxslərə malların təqdim edilməsi (işlərin 
görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi) üzrə göstərdiyi xidmətlərin dəyəri, vergi tutulan 
əməliyyatların vaxtı bu xidmətlərin faktiki göstərildiyi vaxt, vergi tutulan əməliyyatların dəyəri 
isə onun digər şəxsdən almalı olduğu (aldığı) haqdır (mükafatdır). 

Məsələnin daha da aydın olması üçün buna misal gətirək. 
 
Turaqent 1.000,00 manat + 180 manat (18% ƏDV-si) =  1.180,00 manat olan məhsulu, 

turoperatordan alıb satır  və buna görə də 10% komission haqq 100 manat + 18 manat (18% 
ƏDV-si) = 118,00 manat  alır.Bu zamanı turaqent turistə turoperator adından təqdim etdiyi 
1.180,00 manatlıq məhsula görə EVHF-nı öz adından yox turoperatorun adından təqdim 
etməlidir.Yəni  tam tur məbləğinə EVHF-ni turoperator təqdim etməlidir.Turaqent isə ƏDV-si 
ödəyicisi olduğundan özünün komission haqqına 118,00 manata görə EVHF-nı birbaşa 
turoperatora təqdim etməlidir.Və ƏDV-si məqsədləri üçün də turaqentdə 118,00 manat cəlb 
olunur. 

Yəni ƏDV-sı məqsədləri üçün aqentlərdə vergi məcəlləsinin tələbləri yuxarıdakı kimidir. 
Bəzi hallarda isə turaqentlər turistlərə 1.180,00 manatlıq tura görə EVHF-nı birbaşa öz 

adından təqdim edirlər və turoperatorlardan da əvəzləşdirmək üçün 10% komission çıxılmaqla 
EVHF-nı tələb edirlər. 

Artıq bu əməliyyat aqentlik fəaliyyəti sayılmır.Belə olan əməliyyat artıq məhsulin alqı-satqı 
əməliyyatı sayılır. 

 
Bundan başqa auditor aşağıdakılara nail olmalıdır:  
Turizm sahəsinin fəaliyyət xüsusiyyətlərindən asılı olaraq hesablanan və ödənilən vergilər 

barədə məlumat almaq, bütün vergi öhdəliklərinin hesabatlarda tam əks etdirildiyinə və hər bir 
vergi üzrə analitik uçotun aparıldığına əmin olmaq; 

Hər bir verginin auditlə əhatə edilən dövrdəki dövriyyəsini (ilin əvvəlinə qalıq, hesablamalar 
və ödənişlər, ilin sonuna qalıq əks etdirilməklə) araşdırmaq və mühasibat uçotunun məlumatları 
ilə tutuşdurmaq. Hər bir vergi üzrə riyazi hesablamaların düzgünlüyünü yoxlamaq; 
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Baş kitaba və ilkin sənədlərə əsasən aylar üzrə vergilərin hesablanması və ödənilməsi 
haqqında məlumatları əldə etmək, vergilər üzrə vaxtı keçmiş və ya gecikdirilmiş ödənişlərin 
olmadığına əmin olmaq;  

Dövlət vergi orqanları tərəfindən auditlə əhatə edilən dövrdə aparılmış yoxlamaların (əgər bu 
dövrdə aparılmamışdırsa, sonuncu yoxlamanın) nəticələri barədə aktı tələb etmək, göstərilmiş 
nöqsan və çatışmazlıqların hesabatlarda necə əks etdirildiyinə və aradan qaldırılıb-
qaldırılmadığına xüsusi diqqət  yetirmək; 

Vergi orqanları ilə yazışmaları və tərtib edilmiş üzləşmə aktlarını əldə etmək, vergi 
borclarının qarşılıqlı əvəzləşdirilmə hallarına xüsusi diqqət yetirmək, vergi orqanından alınmış 
üzləşmə aktlarındakı məlumatların mühasibat uçotunun məlumatları ilə üyğunluğuna əmin 
olmaq; 

Hesablanmış vergilərin mühasibat uçotunda mövcud vergi qanunvericiliyinə uyğun şəkildə 
əks etdirildiyinə, vergi dərəcələrinin düzgün tətbiq edildiyinə əmin olmaq; 

Daha çox əhəmiyyətli olan vergi öhdəlikləri üzrə nəzarət testləri hazırlamaq və keçirmək; 
Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) üzrə təqdim edilmiş və ya alınmış elektron vergi hesab-

fakturalarının mühasibat uçotunda vaxtında və düzgün əks etdirildiyini, aylıq bəyannamələrin 
vaxtında və düzgün tərtib edilərək təqdim edildiyini yoxlamaq; 

Satış əməliyyatlarının auditi zamanı tətbiq edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən ƏDV  
və mənfəət vergisinin auditi zamanı istifadə etmək; 

Vergilər hesablanarkən tətbiq edilən güzəştlərin mövcud qanunvericiliyə əsasən həyata 
keçirildiyinə əmin olmaq; 

Əmlak vergisinin düzgün hesablanmasını yoxlayarkən əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi 
aktivlərin auditi bölməsində əldə edilmiş məlumatlardan istifadə etmək; 

Ödəniş mənbəyində tutulmuş vergilər üzrə hesablaşmaların düzgün aparıldığına, tutulmaların 
müvafiq normalara uyğun həyata keçirildiyinə, vaxtında təyinatı üzrə köçürüldüyünə və bu növ 
vergilər üzrə hesabatların düzgün tərtib edildiyinə əmin olmaq;     

Vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının və hesablanmış faizlərin 
mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq;   

Vaxtı keçmiş, gecikdirilmiş ödənişlər, hesabatlarda düzgün əks etdirilməmiş vergilər üzrə 
yarana biləcək cərimə və maliyyə sanksiyalarının müəssisənin maliyyə vəziyyətinə  təsiri 
ehtimalını təhlil etmək və bu barədə rəhbərliyə məlumat vermək. 

 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) ilə hesablaşmaların auditi 

Dövriyyə-qalıq cədvəlində, maliyyə hesabatlarında və baş kitabda göstərilən qalıq 
məbləğlərini tutuşdurmaq və kənarlaşmaların olmadığına əmin olmaq;                                       

Ödənişlərin hesablanması bazasının və tətbiq edilmiş normaların düzgünlüyünə əmin olmaq. 
Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş güzəştlərin düzgün tətbiq edildiyini yoxlamaq;  

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hesabına həyata keçirilən ödəmələrin və onlar üçün əsas 
sayılan ilkin sənədlərin (xəstəlik vərəqələri, müavinətlərin alınması üçün sənədlər toplusu, 
kəsilmiş pensiya məbləği barədə arayış və s.) düzgünlüyünü yoxlamaq; 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının və 
hesablanmış faizlərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq;   

Əmək və əmək haqqı üzrə hesablaşmaların auditi zamanı tətbiq edilmiş prosedurlar 
nəticəsində sosial fondlara edilmiş (əmək haqqından hesablanmış və tutulmuş) ödənişlərin 
məbləğini bank və kassa əməliyyatlarının auditi zamanı həyata keçirilmiş prosedurların nəticələri 
ilə tutuşduraraq, bu növ ödəmələr üzrə qalıq məbləğini müəyyənləşdirmək; 

Alınmış nəticələrin maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiş qalıqlara uyğunluğuna əmin olmaq. 
Kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbini araşdırmaq.  

Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditi  
Tam maddi məsuliyyət haqqında təhtəlhesab şəxslərlə bağlanmış müqavilələrin 

mövcudluğunu yoxlamaq; 
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Hesabat dövrünün sonuna təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar üzrə yaranmış qalıqların 
analitik uçotunu tələb etmək;  

Avans hesabatlarının düzgün tərtib edildiyinə və xərclənməmiş məbləğlərin vaxtında kassaya 
qaytarıldığına əmin olmaq, avans hesabatlarına əlavə edilmiş ilkin sənədlərin (qaimələr, əmtəə 
çekləri, biletlər və s.) mövcudluğunu və bu sənədlərdəki məbləğlərin avans hesabatlarında 
düzgün ifadə edildiyini yoxlamaq; 

Ezamiyyə xərclərinin mövcud qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normalara əsasən 
hesablandığına əmin olmaq; 

Bu prosedurların nəticələrindən kassa əməliyyatlarının və xərclərin auditi zamanı istifadə 
etmək. 

 
Digər hesablaşma əməliyyatlarının auditi 

Sığorta ilə bağlı əməliyyatların analitik uçot üzrə qalıqlarını tələb etmək;   
Daha çox əhəmiyyətli sayılan əmlak və şəxsi sığorta əməliyyatları üzrə bağlanmış 

müqavilələrin şərtləri ilə tanış olmaq, sığorta hadisələri üzrə itkilərin və sığorta ödənişlərinin 
mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq. Xərclərin tərkibində olan sığorta 
ödənişlərinin məbləğini bu prosedurların nəticələri ilə tutuşdurmaq və düzgünlüyünə əmin 
olmaq;     

Əmək və əmək haqqı üzrə hesablaşmaların auditi zamanı yerinə yetirilmiş prosedurların 
nəticələrindən işçi heyəti ilə və icra sənədləri üzrə aparılmış hesablaşmaların yoxlanılmasında 
istifadə etmək, bu hesablaşmaların düzgün aparıldığına əmin olmaq; 

Birgə fəaliyyət barədə bağlanmış müqavilələrin şərtlərini öyrənmək, iştirakçılar tərəfindən bu 
fəaliyyətə qoyulmuş əmlakın və ya verilmiş vəsaitin müqavilə şərtlərinə uyğun olduğunu və 
hesabatlarda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq; 

Birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş mənfəətin və ya zərərin 
hesabatlarda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq; 

Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar üzrə vəsaitlərin hesabatlarda düzgün əks 
etdirildiyini yoxlamaq məqsədilə donor və respient arasında bağlanmış müqavilələrin şərtlərini 
öyrənmək, tərtib edilmiş smetalar üzrə xərc maddələri ilə tanış olmaq. Bu növ 
maliyyələşmələrdən məqsədəyönlü və təyinatı üzrə istifadə edildiyini yoxlamaq, donorlara 
təqdim edilmiş hesabatlarla tanış olmaq və bu əməliyyatların düzgünlüyünə əmin olmaq.   

Alınmış kreditlər və borclar üzrə analitik və sintetik uçotların ilkin mühasibat registrlərində 
düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq;  

Kredit və borc müqavilələrinin şərtlərini öyrənmək, onların qaytarılması vaxtının uzadılması 
və ya vaxtı ötmüş kimi qiymətləndirilməsi şərtlərinə diqqət yetirmək; 

Kreditlərin müqavilə üzrə müddətindən (uzunmüddətli, qısamüddətli) asılı olaraq, onların 
mühasibat uçotunda və maliyyə hesabatlarında müvafiq balans hesabatlarında düzgün əks 
etdirildiyini yoxlamaq; 

Kredit və borclardan istifadəyə görə faizlərin hesablanmasının və hesabatlarda əks 
etdirildiyinin düzgünlüyünü yoxlamaq;  

Xarici valyutada alınmış borc və kreditlərə məzənnə fərqlərinin və qalığın hesabatda düzgün 
əks etdirildiyinə əmin olmaq; 

Kredit və borclar üzrə qalıqların auditlə əhatə edilən dövrün sonuna hesabatlarda düzgün əks 
etdirildiyinə əmin olmaq məqsədilə bu məbləğin arayış ilə təsdiq edilməsini digər tərəfdən tələb 
etmək. 

 
6.Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin auditi 
Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin ilkin dəyəri, qalıq dəyəri və hesablanmış 

amortizasiya ayırmaları barədə məlumatlar toplamaq; 
Əsas vəsaitlərin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsinə qiymət vermək məqsədilə hesabat 

dövrünün sonuna inventarizasiyanın aparıldığını və əgər aparılıbsa, nəticələrinin mühasibat 
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uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq. İnventarizasiyanın nəticələrinə görə silinmə halları 
olmuşdursa, ləğvetmə aktlarını tələb etmək;  

Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alınması və məxaric edilməsi  ilə bağlı 
əməliyyatların sənədləşdirildiyini və mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq. 
Əldə edilmiş əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasının 
düzgünlüyünə qiymət vermək məqsədilə onların alınmasına, daşınmasına, quraşdırılmasına və 
hazırlanmasına çəkilən xərclərin  ilkin dəyərlərinə həqiqətən daxil edildiyinə əmin olmaq; 

Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin xaricdən alınmışdırsa, gömrük bəyannamələrində 
göstərilən rüsumların onların ilkin dəyərinə aid edildiyini və əməliyyatın baş verdiyi tarixə 
mövcud valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq, düzgün qiymətləndirilərək mühasibat uçotunda əks 
etdirildiyini yoxlamaq; 

Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə mövcud 
qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsdiqedici sənədləri tələb etmək; 

Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi, quraşdırılması və sazlanması, 
tikilməsi və istifadəyə verilməsi ilə bağlı bütün xərclərin mühasibat uçotunda əvvəlcə kapital 
qoyuluşları kimi, istifadəyə verildikdə isə müvafiq balans hesablarında düzgün əks etdirildiyinə 
əmin olmaq; 

Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin kateqoriyalar üzrə düzgün qruplaşdırıldığını, tətbiq 
edilmiş amortizasiya ayırmaları normalarının düzgünlüyünü yoxlamaq, bu normaların mövcud 
qanunvericiliyin tələbləri həddində olduğuna və uçot siyasəti barədə əsasnaməyə uyğunluğuna 
əmin olmaq. Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya normalarının onların istifadə müddətinə uyğun 
şəkildə düzgün hesablandığını yoxlamaq;  

Hesablanmış amortizasiya ayırmalarının məbləği vergi və mühasibat uçotu üzrə müxtəlif 
olarsa, bu məbləğlərin müvafiq hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq; 

Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin xaric olmasının maliyyə hesabatlarında düzgün əks 
etdirildiyini yoxlamaq. Əsas vəsaitlərin satışı zamanı onların qalıq dəyərinin düzgün müəyyən 
edildiyinə əmin olmaq. Əgər əsas vəsaitlər qalıq dəyərindən aşağı qiymətə satılmışdırsa, tətbiq 
olunan qiymətin əməliyyat baş verən dövrə mövcud bazar qiymətinə uyğun olduğu barədə 
təsdiqedici sənədləri tələb etmək. Xaricolmanın nəticələrinin mənfəətin və zərərin hesabatında 
sair satışın nəticələri kimi əks etdirildiyinə əmin olmaq;   

Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş və ya lizinqlə əldə edilmiş əsas vəsaitlərin mühasibat 
uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq, lizinq müqaviləsinin şərtləri ilə tanış olmaq; 

Əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə əmin 
olmaq. Çəkilmiş təmir xərclərinin xarakterini öyrənmək, istismar və işçi vəziyyətdə saxlama ilə 
bağlı xərclərin təmir xərclərinin tərkibinə aid edilmədiyinə və təmir xərclərinin 
müəyyənləşdirilmiş normalardan artıq olmadığına əmin olmaq. Vergi uçotu məqsədilə müəyyən 
edilmiş normalardan artıq olan təmir xərclərinin hər bir kateqoriyaya dair əsas vəsaitlərin balans 
üzrə qalıq dəyərinə düzgün aid edildiyini yoxlamaq;  

Əsas vəsaitlərin əvəzsiz və ya qismən dəyəri ödənilməklə alınması və verilməsi hallarına ayrı-
ayrılıqda diqqət yetirmək və bu zaman yaranmış vergi öhdəliklərinin düzgün yerinə yetirildiyinə 
əmin olmaq. 

 

7.Mal-material dəyərlilərinin (MMD) və istehsal ehtiyatlarının (İE)  auditi 
İlin sonuna mühasibat hesabatlarında əks etdirilmiş ehtiyatların (xammal və materialların, 

azqiymətli və tezköhnələn əşyaların, malların, ticarət əlavəsinin) qalığını SC-nin analitik 
uçotunun məlumatları ilə tutuşdurmaq; 

Uçot siyasətinə əsasən ehtiyatların qiymətləndirilməsində hansı (LIFO, FIFO və ya digər) 
metoddan istifadə edildiyini öyrənmək və hesabat ilində uçot siyasətinin dəyişdirilmədiyinə əmin 
olmaq;   
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MMD və İE-yə görə tam maddi məsuliyyət barədə maddi məsul şəxslərlə bağlanmış 
müqavilələrin mövcudluğunu yoxlamaq; 

MMD və İE-nin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə 
inventarizasiya aparılmasını yoxlamaq və inventarizasiya aktlarını tələb etmək. 
İnventarizasiyanın nəticələrinin düzgün sənədləşdirildiyini yoxlamaq və mühasibat uçotunda 
düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq; 

İnventarizasiya keçirilməyibsə və ya inventarizasiya aktlarında nöqsanlar aşkar edilərsə, 
seçmə yolu ilə daha böyük maddi əhəmiyyət kəsb edən MMD və İE-nin həqiqi mövcudluğunu 
məsul şəxslərin iştirakı ilə yoxlamaq və nəticələrini hesabatlarla tutuşdurub aktlaşdırmaq;  

MMD və İE mədaxil edilərkən faktiki maya dəyərinin düzgün müəyyənləşdirildiyinə qiymət 
vermək məqsədilə onların əldə edilməsinə çəkilən xərclərin faktiki maya dəyərinə aid edildiyinin 
düzgünlüyünü ilkin sənədlərdən istifadə edərək yoxlamaq;  

ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən MMD və İE-nin mədaxili zamanı malsatanlara nağdsız 
ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin faktiki maya dəyərinə aid edilmədiyinə, büdcə ilə 
hesablaşmalar hesabına aid edildiyinə əmin olmaq; 

MMD və İE-nin anbarlarda saxlanması şəraitini öyrənmək və onun qəbul edilmiş tələblərə 
uyğunluğuna, anbar uçotunun, dəyərlilərin müəssisədaxili hərəkətinin necə təşkil edildiyinə və 
düzgün sənədləşdirildiyinə qiymət vermək; 

Maddi ehtiyatların istifadəsinin təsdiq edilmiş texnoloji normalara uyğunluğuna əmin olmaq. 
Fərqlər aşkar edilərsə, səbəblərini araşdırmaq. Bu məlumatlardan istehsal xərcləri və maya 
dəyərinin auditi zamanı istifadə etmək;    

MMD və İE-nin əskik (və ya artıq) gəlməsi, xarab olması hallarının mövcudluğunu, belə 
hallar baş vermişdirsə, təbii itki normalarına uyğunluğu təhlil etmək, əgər təbii itki normalarına 
uyğun deyilsə, bu halda SC tərəfindən görülmüş tədbirlər barədə məlumat almaq; 

İstifadə edilməyən və ya artıq olan maddi dəyərlilərin satışı ilə bağlı əməliyyatların mühasibat 
uçotunda, mənfəətin və zərərin hesabatında düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq;  

Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların (AQTƏ) istismara verilməsi zamanı onlara tətbiq edilən 
köhnəlmənin düzgünlüyünü yoxlamaq; 

Uçot siyasətinə əsasən istehsal edilmiş hazır məhsulun hesabatlarda faktiki maya dəyəri ilə və 
ya normativ (plan) istehsal maya dəyəri ilə əks etdirildiyini müəyyənləşdirmək və onların 
yükləmə anında mühasibat uçotunda necə əks etdirildiyini öyrənmək, bu prosedurların 
nəticələrindən satış əməliyyatlarının, sifarişçi və alıcı təşkilatlarla hesablaşmaların auditi zamanı 
istifadə etmək; 

Malların (xidmətilərin) uçotunun alış qiyməti (faktiki dəyəri) və ya satış qiyməti ilə 
aparıldığını müəyyənləşdirmək. Malların uçotu satış qiyməti ilə aparılarkən və onlar topdan 
satılarkən endirimlərin (və ya əlavələrin) tətbiq edilməsi hallarına xüsusi diqqət yetirmək və satış 
qiymətlərinin mövcud bazar qiymətlərinə uyğunluğuna əmin olmaq;  

Ticarət əlavələrinin uçotda düzgün əks edildiyini yoxlamaq və prosedurların nəticələrindən 
satış əməliyyatlarının auditi zamanı istifadə etmək; 

MMD və İE-nin yenidən qiymətləndirilməsinin səbəb və nəticələrini, onların cari bazar 
qiymətlərinə uyğunluğunu araşdırmaq və qiymətləndirmənin nəticələrinin mühasibat uçotunda 
düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq. 

 

8.Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi və əmək haqqı üzrə hesablaşmaların auditi 
İşçilərin orta siyahı sayı və kateqoriyaları barədə məlumat almaq; 

 172 



İşçilərlə bağlanmış əmək müqavilələrinin Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə 
uyğunluğuna əmin olmaq; 

Ştat cədvəlini əldə etmək, tətbiq edilən əmək haqqı sistemi və formaları barədə məlumat 
almaq; 

Vaxtamuzd ödəniş sistemində əmək haqqının ştat cədvəlinə və tarif dərəcələrinə uyğun 
düzgün hesablandığını yoxlamaq. Tabellərdə göstərilən iş vaxtını əmək haqqının hesablanması 
cədvəli ilə tutuşdurmaq; 

Əməyin işəmuzd ödəniş sistemində naryad, raport, marşrut vərəqələri və s. sənədlərdən 
istifadə etmək. İşəmuzd işçilərin əmək haqqını onların hazırladığı hazır məhsulun, gördüyü işin, 
göstərdiyi xidmətin uçotu üzrə məlumatlarla tutuşdurmaq və düzgünlüyünə əmin olmaq; 

Həftəlik iş vaxtı müddətinin 40 saatdan artıq olmadığına əmin olmaq, artıq işlənilmiş vaxta 
görə (istirahət və bayram günləri də daxil olmaqla) ödənişlərin Əmək Məcəlləsinə müvafiq 
olduğunu yoxlamaq; 

Məzuniyyətlərin, sosial təyinatlı ödənişlərin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 
olaraq düzgün hesablandığını  yoxlamaq; 

Əmək haqqından tutulmaların (gəlir vergisi, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna tutulma, icra 
vərəqələri üzrə tutulma, borclar və s.) müvafiq qanunvericilik aktlarının, normativ və icra 
sənədlərinin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə güzəştlərin 
düzgün tətbiq edildiyinə əmin olmaq; 

Deponentləşdirilmiş əmək haqqının uçotunun düzgünlüyünü yoxlamaq, analitik uçotun 
aparılmasına əmin olmaq və bu məlumatları kassa əməliyyatları və ödəniş cədvəlləri ilə 
tutuşdurmaq. Bu prosedurlar nəticəsində kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəblərini 
aydınlaşdırmaq; 

Əmək haqqının hesablama-ödəniş cədvəllərinin yekunlarının riyazi düzgünlüyünü yoxlamaq; 

Əmək haqqı üzrə hesablamaların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq 
məqsədilə tərtib edilmiş mühasibat yazılışlarının düzgünlüyünü yoxlamaq, əmək haqqı üzrə 
xərclərin istehsal xərcləri maddələrinə düzgün aid edildiyinə əmin olmaq; 

Əmək haqqı üzrə əməliyyatların düzgünlüyünə əmin olduqdan sonra müvafiq hesablama 
cədvəli tərtib etmək, bu cədvələ əsasən gəlir vergisi, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırma və 
tutulmaların məbləğlərini hesablamaq;  

Bu prosedurlar nəticəsində əldə edilmiş məlumatlardan fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 
büdcə ilə hesablaşmanın, sosial fondlarla hesablaşmaların, istehsal xərcləri və gəlirdən çıxılan 
xərclərin auditi zamanı istifadə etmək. 

 

9.Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyaların auditi 
Maliyyə hesabatları və dövriyyə-qalıq cədvəlinə əsasən qalıqları müəyyənləşdirmək; 
Uzunmüddətli investisiyalar və kapital qoyuluşları hesabları üzrə analitik uçotun aparıldığına 

əmin olmaq və onların riyazi düzgünlüyünü yoxlamaq; 
Kənar təşkilatlardan alınmış qiymətli kağızların həqiqətən uzunmüddətli qiymətli kağızlar 

olduğuna əmin olmaq;  
Digər təşkilatların istiqrazları və səhmlərinin onların nominal dəyərindən artıq və ya əskik 

olması hallarının mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq və bu prosedurların 
nəticələrini maliyyə hesabatları bölməsində aparılmış audit prosedurlarının nəticələri ilə 
tutuşdurmaq; 

Kapital qoyuluşlarının hansı fondlar və vəsaitlər hesabına və nə məqsədlə həyata keçirildiyini 
araşdırmaq; 
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Kapital qoyuluşuna aid edilmiş xərclərin qanuniliyini və mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirildiyini ilkin sənədlərlə yoxlamaq. Kapital qoyuluşları ilə ƏV və QMA-nın auditinin 
qarşılıqlı əlaqədə aparılmalı olduğunu nəzərə almaq. Bu məqsədlə yerinə yetirilən prosedurların 
nəticələrini əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər bölməsindəki prosedurların məlumatları ilə 
tutuşdurmaq; 

Başa çatmamış kapital qoyuluşlarının dəyərinin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyini 
yoxlamaq; 

Kapital qoyuluşları və uzunmüddətli investisiyalar üzrə edilmiş mühasibat yazılışlarının 
düzgünlüyünə əmin olmaq, kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəblərini aydınlaşdırmaq; 

Vergiqoyma məqsədilə mənfəət vergisi üzrə hesablaşmaların auditi zamanı tətbiq edilmiş 
audit prosedurlarının nəticələrinə əsasən, istehsal təyinatlı kapital qoyuluşlarına hesablanmış 
amortizasiya ayırmalarının düzgünlüyünə əmin olmaq; 

Həyata keçirilmiş kapital qoyuluşlarının nə dərəcədə səmərəli olduğunu təhlil etmək.  
 
10.Səhmlərlə  bağlı əməliyyatların auditi (Turizm müəssisəsi səhmdar cəmiyyət olduğu 

hallarda) 
Səhmlərin sayı və növləri barədə məlumat almaq. Əgər imtiyazlı səhmlər varsa, onların 

sayının səhmlərin ümumi məbləğinin 25%-dən çox olmadığına əmin olmaq; 
Səhmlərin reyestrində edilən dəyişikliklərin mühasibat uçotunda vaxtında və düzgün əks 

etdirildiyini yoxlamaq; 
Səhmlərin geri alınması prosesinin  səhmdarların ümumi yığıncağının qərarına əsasən həyata 

keçirildiyinə əmin olmaq; 
Səhmlər geri alınarkən onların bazar məzənnəsinə uyğun olaraq alındığını və bu 

əməliyyatların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq; 
Bir il ərzində satılmayan səhmlərin ləğv edilməsi barədə səhmdarların ümumi yığıncağının 

qərarını tələb etmək və nizamnamə fondunun bu səhmlərin nominal dəyəri məbləğində həqiqətən 
azaldıldığına əmin olmaq; 

Geri alınmış səhmlərin bir il ərzində alış qiymətindən baha və ya ucuz satılması hallarının 
mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini və ehtiyat fonduna aid olan vəsaitlərin ayrıca 
subhesabda əks olunduğunu yoxlamaq; 

Səhmlərin etibarsız sayılması halları olmuşdursa, bu əməliyyatların qanunvericiliyə 
uyğunluğunu yoxlamaq; 

Səhmlərin nominal dəyərinin azalması halları müşahidə edilərsə və ya səhmlərə sahib 
olanlardan səhmlər alınıb ləğv edilərsə, bu hallarda səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə fondunun 
məbləğinin düzgün azaldıldığına əmin olmaq və bu məqsədlə nizamnamə kapitalının auditi 
zamanı tətbiq edilmiş audit prosedurlarının nəticələrindən istifadə etmək; 

Səhmlərlə bağlı əməliyyatların auditi aparılarkən pul sənədlərinin auditi zamanı tətbiq edilmiş 
audit prosedurlarının nəticələrindən istifadə emək. 

 
11.Malların satışı (işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi) üzrə  əməliyyatların 

auditi 
Audit zamanı turizm müəssisəsinin xərclərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.  Nəzərə alınmalıdır 

ki, turizm sahəsinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, xərclər maddələr üzrə göstərilməklə (əmək 
haqqı və ayırmalar, material, amortizasiya, kənar təşkilatların xərcləri və s.), aşağıdakı sahələr 
üzrə ayrıca qruplaşdırılmalıdır: 

• ölkədən xaricə göndərilər tusistlər üzrə; 
• ölkəyə xaricdən gələn turistlər üzrə; 
• ekskursiyalar üzrə; 
• daxili turizm üzrə. 
Nəzərə alınmalıdır ki, turist agenlərinin xərcləri mühasibat uçotunda xərc maddələrində əks 

olunmaqla, kontragentlərlə (turist operatorları, nəqliyyat, informasiya, ictimai iaşə müəssisələri, 
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informasiya agentlikləri və mehmanxana biznesi ilə məşğul olan təşkilatlarla) hesablaşmalar üzrə 
hesablarla müxabirələşməlidir. 

       Auditor ezamiyyə xərclərinə, habelə turistlərlə bağlı sığorta xərclərinə xüsusi diqqət 
yetirməli, eyni zamanda nəqliyyat, otel və ictimai iaşə xərclərinin turistlərin sayı ilə 
müvafiqliyini yoxlamalıdır. İşçilərə hesablanmış ezamiyyə xərclərinin təsdiq edilmiş normalara 
uyğun olduğuna əmin olmaq məqsədilə ezamiyyə vərəqələri yoxlanılmalıdır. 

Xərcləri təsdiq edən ilkin sənədlər yoxlanılmalı və kənar təşkilatlarla bağlanmış üzləşmə 
aktları tələb edilməlidir.  

  Çəkilmiş xərclərin qanunvericiliyə və  turizm müəssisəsinin uçot siyasətinə müvafiqliyinə 
diqqət yetirilməli, gəlirdən çıxılın xərclər olmasına, gəlirdən çıxılmayan xərclərin mühasibat 
uçotunda  və maliyyə hesabatlarında düzgün əks olunmasına əminlik yaranmalıdır. 

Növbəti mərhələdə auditor turizm müəssisəsinin gəlirlərini yoxlamalıdır. Bu gəlirlər türizm 
məhsulunun satışı və  sair iş və xidmətlərin satışından ibarət ola bilər. 

Auditor ilk növbədə nəzərə almalıdır ki, "Turizm haqqinda" Azərbaycan Respublikasinin 
Qanununun 9-cu maddəsinə əsasən turizm məhsulunun satışı müqavilə əsasında həyata 
keçirilməlidir. Müqavilə yazılı formada bağlanır və o, Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə, o cümlədən istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində qanunvericiliyə 
uyğun olmalıdır. 

Nəzərə alınmalıdır ki, müqavilənin digər şərtləri tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir. Turistin 
turoperatordan və ya turaqentdən tura daxil olan bütün xidmətlərin göstərilməsini tələb etmək 
hüququ var. 

Tərəflərin hər birinin, səyahət vaxtı şəraitin əsaslı dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq, müqaviləni 
dəyişdirməyi və ya onu pozmağı tələb etmək hüququ var. 

Şəraitin əsaslı dəyişikliyinə aşağıdakılar aiddir: 
1. səyahətin şərtlərinin pisləşməsi, səyahətin müddətində dəyişiklik; 
2. səyahətin baş tutması üçün müqavilədə göstərilmiş qrupda turistlərin minimal sayının 

natamamlığı; 
3. nəqliyyat tariflərinin gözlənilmədən artması; 
4. turoperatorun və ya turaqentin maliyyə vəziyyətini kəskin pisləşdirən yeni vergi və 

vergitutma qaydalarının tətbiqi və ya mövcud olanların artırılması; 
5. milli valyuta kursunun kəskin dəyişilməsi. 
Müqavilə pozulduqda, zərərin ödənilməsi tərəflərin çəkdikləri faktiki xərclərə uyğun surətdə 

həyata keçirilməsinə  auditor xüsusi diqqət yetirməlidir. Zərərin əvəzi kimi ödənilən məbləğ 
turizm məhsulunun dəyərinin iki mislindən artıq ola bilməz. 

Səyahətin konkret şərtləri, turizm məhsulunun pərakəndə qiyməti turistə turoperator və ya 
turaqent tərəfindən verilən turizm yollayışında göstərilməlidir. 

Auditor diqqət yetirməlidir ki, turizm yollayışı müqavilənin ayrılmaz hissəsi olmaqla, 
turoperatorun və ya turaqentin turizm məhsulunun satışına yazılı razılıq və onun satıldığı faktını 
təsdiqləyən ilkin hesabat sənədidir. 

Turist göndərən turoperatorla və ya turaqentlə turist qəbul edən turoperator və ya tura daxil 
olan konkret xidmətləri təklif edən şəxslər arasında qarşılıqlı ödəmələr turizm vauçeri əsasında 
həyata keçirilməlidir. 

Gəlirlərin auditi zamanı, xərclərin auditində olduğu kimi, gəlirlər ölkədən xaricə göndərilən 
turistlər üzrə; ölkəyə xaricdən gələn turistlər üzrə; ekskursiyalar üzrə; daxili turizm üzrə ayrıca 
qruplaşdırılmalıdır. Gəlirlərin belə qruplaşdırılması, bu qruplar üzrə xərcləri müqayisə etməklə 
hər qrup üzrə rentabelliyi müəyyən etməyə imkan verir və bu təhlilin auditor tərəfindən 
aparılması zəruridir. Eyni zamanda belə təhlil turizm müəssisəsinin ümumistehsalat və 
ümumtəsərrüfat xərclərinin xüsusi çəkisini müəyyən etməyə baza yaratmaqla, auditor tərəfindən 
müəssisə rəhbərliyinə müvafiq tövsiyələrin verilməsində istifadə olunmalıdır. 

Turizm müəssisələrinin sair satışına aviabiletlərin satışı, vasitəçilik, digər iş və xidmətlərin 
göstərilməsi aiddir. Auditor tərəfindən sair satışdan gəlirlərin ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisi və  
rentabelliliyi müəyyənləşdirilməli,  seçmə üsulla ayrı-ayrı əməliyyatlar əhəmiyyətlilik 
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baxımından seçilərək yoxlanılmalıdır. Əgər turizm agentləri bağlanmış müqavilələrə əsasən 
göstərdikləri vasitəçilik xidmətlərinə görə komissyon haqları əldə etmişlərsə, turizm məhsulunun 
alış və satış qiymətləri arasındakı fərqlə agentin gəlirləri (aldığı komissyon haqq) müqayisə 
edilməlidir. Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi zamanı 
turizm müəssisəsinin  (turizm agentinin) gəlirləri göstərilmiş xidmətin dəyərinin müəyyən faizi 
həcmində; konkret müəyyənləşdirilmiş məbləğdə; alınmış və satılmış turizm məhsulunun 
qiymətləri arasındakı fərq şəklində kimi ola bilər. Bu hallar auditor tərəfindən araşdırılmalı  və 
ilkin sənədlər seçmə üsulla,  zəruri hesab edildiyi  hallarda isə tam yoxlanılmalıdır. 

Bundan başqa auditor aşağıdakı prosedurlara əməl etməlidir: 
Maliyyə hesabatlarını, gəlirlər və xərclər barədə məlumatları, dövriyyə-qalıq cədvəli üzrə 

məlumatları əldə etmək; 
Uçot siyasətinə və qəbul edilmiş uçot prinsiplərinə əsasən, satış əməliyyatlarının hansı 

metodla hesablandığını aydınlaşdırmaq və hesabat dövrü ərzində uçot siyasətinin 
dəyişdirilmədiyinə əmin olmaq; 

Satışla əlaqədar olan müqavilələrin mövcudluğunu yoxlamaq və müqavilə şərtlərini 
öyrənmək. Müqavilə qiyməti və ya razılaşma protokollarının mövcudluğuna əmin olmaq; 

Satış qiymətlərinin müqavilənin şərtlərinə uyğun  müəyyən edildiyinə əmin olmaq;    
Satışla əlaqədar olan ilkin mühasibat sənədlərinin (qaimə, vergi hesab-fakturaları və s.) 

düzgün tərtib edildiyinə, alıcı və sifarişçi təşkilatlara vaxtında təqdim edildiyinə əmin olmaq; 
Tətbiq edilmiş prosedurların nəticələrindən sifarişçi və alıcı təşkilatlarla hesablaşmaların 

auditi zamanı istifadə etmək və əldə edilmiş nəticələri tutuşdurmaq. Kənarlaşmalar aşkar 
edilərsə, səbəbini aydınlaşdırmaq; 

Satış əməliyyatlarının nəticələrinin hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq 
məqsədilə kassa-nəzarət aparatlarından çıxarışları əldə etmək və bu məlumatları maliyyə 
hesabatları ilə tutuşdurmaq. Kənarlaşmalar aşkar edilərsə, səbəbini aydınlaşdırmaq; 

Maliyyə nəticələrinə təsir göstərən sair satış əməliyyatları və satışdankənar əməliyyatlar üzrə 
gəlirləri araşdırmaq, onların mövcud mühasibat uçotu prinsiplərinə uyğun əks etdirildiyinə əmin 
olmaq.  

Aşağıdakı gəlir və xərclərə xüsusi diqqət yetirmək:  
xarici valyutada aparılmış əməliyyatların məzənnə fərqlərindən gəlirlər  və xərclər; 
alınmış cərimə və peniyalar; 
əmlakın icarəyə verilməsindən gəlirlər və xərclər; 
birgə fəaliyyətdən gəlirlər və xərclər; 
əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin xaric olmasından gəlirlər və xərclər; 
qiymətli kağızların alqı-satqısı nəticəsində əldə edilmiş gəlirlər və xərclər; 
Sair satış üzrə əldə edilmiş gəlirlərin düzgünlüyünə əmin olmaq məqsədilə hesabat 

göstəricilərini müvafiq bölmələrdə aparılmış audit prosedurlarının nəticələri ilə üzləşdirmək, bu 
növ satış əməliyyatlarının hesabatlarda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq; 

Xidmətlərin göstərilməsi zamanı xüsusi razılıq tələb olunan halların mövcud olub-olmadığına 
diqqət yetirmək; 

Satış əməliyyatları üzrə edilmiş mühasibat yazılışlarının düzgünlüyünü yoxlamaq, gəlirin 
mənfəət və zərər hesabatında və vergi hesabatlarında düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq. 

12. Mənfəət (zərər), verilmiş dividendlər, fondlar və ehtiyatların 
auditi 
Mənfəət, fondlar və ehtiyatlar üzrə ilin əvvəlinə qalıq, il ərzində daxilolma, il ərzində 

xaricolma və ilin sonuna qalığı əks etdirməklə, hesabat dövrü ərzində balans hesabları üzrə 
dövriyyə-qalıq cədvəli tərtib etmək və bu məlumatları baş kitabın məlumatları ilə tutuşdurmaq; 

Aşağıdakı balans hesablarını araşdırmaq: 
33-cü bölmə:  “Kapital ehtiyatları” 
331-Yenidənqiymətləndirmə üzrə ehtiyat; 
332-Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat; 
333-Qanunvericilik üzrə ehtiyat; 
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334-Nizamnamə üzrə ehtiyat; 
335-Digər ehtiyatlar. 
34-cü bölmə:  “Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)” 
341-Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər); 
342-Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklər və əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı mənfəət (zərər) 

üzrə düzəlişlər; 
343-Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər); 
344-Elan edilmiş dividendlər. 
Göstərilən hesablardan istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. 
Hesabat dövrü ərzində səhmdarların ümumi yığıncağının protokollarının, idarə heyətinin 

qərarlarının surətini tələb etmək, qəbul edilmiş qərarlarla tanış olmaq və bu qərarların mühasibat 
uçotunda düzgün əks etdirildiyinə əmin olmaq; 

Verilmiş dividendlərin qəbul edilmiş qərarlara əsasən düzgün hesablandığını yoxlamaq. 
Hesablanmış dividendlərdən ödəmə mənbəyində tutulan gəlir vergisinin düzgün hesablandığına 
əmin olmaq məqsədilə vergilər üzrə hesablaşmalar bölməsində audit prosedurlarının nəticələrini 
dividenddən tutulmuş vergilərlə tutuşdurmaq; 

Dividendlərin hazır məhsul və ya əmlakla ödənildiyi hallarda qiymətlərin düzgün müəyyən 
edildiyini yoxlamaq; 

İmtiyazlı səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlərin hesablanmasının düzgünlüyünə əmin olmaq; 
Dövriyyədə olan səhmlər üzrə aralıq (rüblük, yarımillik) dividendlərin ödənilməsi halları 

varsa, bu halların nizamnamədə nəzərdə tutulduğuna əmin olmaq və onların ödənilməsi barədə 
qərarlarla tanış olmaq; 

xalis aktivlərin dəyəri onun nizamnamə kapitalından az olduğu hallarda dividendlərin elan 
edilib ödənilmədiyinə əmin olmaq; 

Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi, əvəzsiz alınması və ya əvəzsiz verilməsi hallarını 
araşdırmaq və onların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq;  

Əlavə  emissiya və ya nominal qiymətlərin  artması  yolu  ilə səhmlərin   nominal dəyərindən 
yüksək qiymətə satılması hallarını araşdırmaq. Satış qiyməti ilə nominal dəyər arasındakı  fərqin 
emissiya gəlirinə aid edildiyinə əmin olmaq;    

Uçot siyasətinə və təsis sənədlərinə (qərarlarına) əsasən xüsusi təyinatlı fondların düzgün 
yaradıldığına əmin olmaq, bu məlumatlardan səhmlərlə bağlı əməliyyatların auditi zamanı 
istifadə etmək;  

Fondlar hesabına xərclənmiş vəsaitlərin smetasına əlavə edilmiş ilkin sənədlərə əsasən 
çəkilmiş xərclərin nə dərəcədə əsaslı və məqsədəuyğun olduğuna qiymət vermək; 

Hesabat dövrü zərərlə başa vurularsa, zərərin örtülməsinin hansı vəsaitlər hesabına həyata 
keçirildiyni araşdırmaq və bu əməliyyatların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini 
yoxlamaq; 

Mənfəətin maliyyə və vergi uçotuna görə müxtəlif olduğu halları araşdırmaq və düzgünlüyünə 
əmin olmaq. 

 
13.Maliyyə vəziyyətinin təhlili, auditin nəticəsi üzrə verilən təkliflər 

Audit nəticəsində düzgün sayılmış balans hesabatı və hesabata əlavələr  tərtib edildikdən 
sonra daha çox əhəmiyyətli olan aşağıdakı  göstəriciləri hesablamaq: 

- cari likvidlik əmsalı (dövriyyə vəsaitlərinin qısamüddətli  öhdəliklərə nisbəti); 
- xalis dövriyyə kapitalı (dövriyyə vəsaitləri ilə qısamüddətli  öhdəliklərin fərqi); 
-  fərdilik əmsalı (fərdi kapitalın aktivlərin məbləğinə nisbəti); 
- maliyyə asılılığı əmsalı (ödəniləsi kapitalın (passivlərin) fərdi kapitala nisbəti); 
-  fərdi kapitalın rentabelliyi (mənfəətin fərdi kapitala nisbəti); 
- səmərəlilik və rentabellik səviyyəsi; 
- daha çox əhəmiyyətli sayılan digər göstəricilər. 
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Bu göstəriciləri keçən illərin nəticələrinin göstəriciləri ilə üzləşdirmək üçün müqayisə cədvəli 
tərtib etmək. İqtisadi göstəricilərin aşağı düşməsi halları aşkar edilərsə, səbəblərini təhlil etmək 
və rəhbərliyə məktubda və auditin nəticələri barədə aktda açıqlamaq;  

Dividendlərinin həcmi qədər azaldılacaq xalis gəlirin adi səhmlərin ümumi sayına olan 
nisbətinin səhmlərin bazar qiymətinə nə dərəcədə təsir göstərdiyini təhlil etmək;   

Dividendin onların bazar qiymətinə olan nisbətini hesablamaq, dividendlərin xalis gəlirə 
nisbətən xüsusi çəkisini müəyyənləşdirmək və bunun gələcəkdə dövriyyə kapitalının azalmasına 
təsirini təhlil etmək; 

Aktivlərin dəyərinin aşağı düşməsi hallarını təhlil etmək, bu məbləğin nizamnamə 
kapitalindan aşağı olmadığına əmin olmaq. Aktivlərin dəyərinin aşağı düşməsinin nizamnamə 
kapitalının aşağı düşməsinə səbəb olduğunu və nizamnamə kapitalının minimum məbləğdən 
aşağı olmasının səhmdar cəmiyyətinin ləğvi ilə nəticələnə biləcəyini nəzərə almaq; 

Keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların  auditlə əhatə edilən dövr 
ərzində aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına xüsusi diqqət yetirmək;  

Audit zamanı aşkar edilmiş bütün  nöqsan və çatışmazlıqları, onların  aradan qaldırılmasına 
dair  lazımi təklif və tövsiyələri, mühasibat uçotunun vəziyyətinə verilmiş qiymət barədə 
mülahizələri auditor aktına və rəhbərliyə ünvanlanan məktuba daxil etmək. 

 
PROQRAMI TƏRTİB ETDİ: 

 
Nəcəf Talıbov- 

Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 
 

RƏYÇİLƏR: 
Maarif Abbasov –  

Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma İdarəsinin rəisi 
Altaq Cəfərov  –  

sərbəst auditor 
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	Müəssisənin öz mülkiyyətində olan torpaq sahələri uçotda onların alınmasına çəkilən faktiki xərclər üzrə əks etdirilir.
	Əsas vəsaitlər uçotda ilkin dəyəri ilə, yəni onların alınmasına, quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən faktiki xərc məbləğində əks etdirirlir. Öz mülkiyyətində olan torpaq sahələrindən başqa əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri onlar yenidən qiymətlə...
	İş heyvanları aşağıdakı qruplara bölünür:
	1. İşçi heyvanlar: - atlar, öküzlər, dəvələr və başqa işçi heyvanlar (idman atları və başqa nəqliyyat heyvanları da daxil olmaqla);
	2. Məhsuldar və damazlıq heyvanlar: - inəklər, döl öküzləri, camışlar, döl kəlləri, döl ayğırları, ilxıya qoşulmuş damazlıq madyanlar, damazlıq dəvələr, döl nərləri, ana marallar, döl üçün erkək marallar, döl qabanları, damazlıq donuzlar, damazlıq qoy...
	Digər əsas vəsaitlər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
	1. Çoxillik əkmələr: - yaşından asılı olmayaraq mədəni çoxillik əkmələr, bütün növ meyvə və giləmeyvə çoxillik əkmələri (ağaclar və kollar) , küçələrdə, meydanlarda, parklarda, bağlarda, müəssisələrin ərazi bağçalarında, yaşayış binalarının həyətlərin...
	2. Torpaqların yaxşılaşdırılması üzrə əsaslı məsrəflər: - kapital qoyuluşu hesabına aparılan torpaq sahələrinin əkin üçün planlaşdırılması, ərazinin kötükdən təmizlənməsi və əkinə hazırlanması, sahələrin daşlardan, kəsəklərdən, alaqlardan və başqa lüz...
	Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, «Kapital qoyuluşları» hesabı tikinti aparan təşkilatın əsas vəsaitləri investisiya qoyuluşları, müəssisənin torpaq sahələrinə və təbiətdən istifadə obyektlərinə, qeyri-maddi aktivlərə investisiya qoyuluşları, eləcə ...
	«Kapital qoyuluşları» hesabına aşağıdakı subhesablar açıla bilər:
	1 «Torpaq sahələrinin əldə edilməsi»
	2 «Təbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi»
	3 «Əsas vəsait obyektlərinin inşası»
	4 «Ayrı-ayrı əsas vəsait obyektlərinin əldə edilməsi»
	5 «Əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan məsrəflər»
	6 «Qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi»
	7 «cavan heyvanların əsas sürüyə keçirilməsi»
	8 «Yaşlı heyvanların əldə edilməsi»
	9 «Əvəzsiz alınmış heyvanların gətirilməsi» və başqaları
	«Torpaq sahələrinin əldə edilməsi» subhesabında müəssisənin mülkiyyətinə aid edilən torpaq sahələrinin əldə edilməsi üzrə məsrəflər uçota alınır.
	«Təbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi» subhesabında müəssisənin mülkiyyətinə aid ediləntəbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi üzrə məsrəflər uçota alınır.
	«Əsas vəsait obyektlərinin inşası» subhesabında əsaslı kənd təsərrqfatı təyinatlı tikinti üzrə smetalarda, maliyyə-smeta hesablamaları və titul siyahılarında bina və qurğuların inşası, avadanlığın quraşdırılması üzrə məsrəflər, quraşdırılmağa verilmiş...
	«Ayrı-ayrı əsas vəsait obyektlərininəldə edilməsi» subhesabında quraşdırılması tələb olunmayan avadanlıq, maşın, alət, inventar və digər əsas vəsait obyektlərinin əldə edilməsi üzrə məsrəflər uçota alınır.
	«Əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan məsrəflər» subhesabında müəyyən olumuş qayda üzrə əsas vəsait obyektinin ilk dəyərinə daxil edilməyən əsas vəsaitlərin inşası və alınması ilə əlaqədar məsrəflər uçota alınır.
	«Qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi» subhesabında qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi üzrə məsrəflər uçota alınır.
	«Kapital qoyuluşları» hesabının debetində təşkilatın müəyyən olunmuş qayda üzrə əsas vəsait obyektlərinin ilk dəyərinə daxil edilən, eləcə də əsas vəsaitlərin inşası və əldə edilməsi ilə əlaqədar olan, lakin həmin obyektlərin ilk dəyərinə daxil edi...
	«Cavan heyvanların əsas sürüyə keçirilməsi» subhesabında əsas sürüyə keçirilən cavan məhsuldar və iş heyvanlarının təsərrüfatda böyüdülməsi ilə əlaqədar məsrəflər uçota alınır.
	«Yaşlı heyvanların əldə edilməsi» subhesabında daşınma xərcləri də daxil edilməklə əsas sürü üçün əldə edilən yaşlı və iş heyvanlarının dəyəri uçota alınır.
	«Əvəzsiz alınmış heyvanların gətirilməsi» subhesabında digər müəssisələrdən əvəzsiz alınan yaşlı və iş heyvanlarının təsərrüfata gətirilməsi üzrə xərclər uçota alınır.
	Əsas sürüyə keçirilən cavan heyvanlar faktiki maya dəyəri ilə qiymətləndirilir. Əsas sürüyə keçirilən bütün növlərdən olan cavan məhsuldar və iş heyvanları, onların ilin əvvəlindən olan balans dəyəri üzrə (ilin əvvəlindən heyvanların əsas sürüyə ke...
	Kənardan alınmış yaşlı heyvanların dəyəri, daşınma üzrə xərclər də daxil edilməklə onların alındığı faktiki maya dəyəri ilə «Kapital qoyuluşları» hesabının debetinə mədaxil edilir.
	Əsas sürünün yaradılması əməliyyatlarının başa çatması üzrə məsrəflər «Kapital qoyuluşları» hesabından «Əsas vəsaitlər» hesabının debetinə silinir.
	Müəssisənin başa çatmamış tikinti, əsas vəsait, qeyri-aktivlərin əldə edilməsi və əsas sürünün təşkili üzrə başa çatdırılmamış məsrəflərin məbləğləri 08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabında qalıq kimi göstərilir.
	«Kapital qoyuluşları» hesabı üzrə analitik uçotun quruduşu: tikinti işlərinə və yenidənqurmaya; qazma işlərinə; avadanlıqların quraşdırılmasına; quraşdırılması tələb olunan və olunmayan avadanlıqların, habelə kapital qoyuluşları smetalarında nəzərd...
	Hazırlanmış mühasibat hesabatlarında əks etdirilmiş əsas vəsaitlərın ilkin dəyəri, qalıq dəyəri və hesablanmış amortizasiya ayırmaları barədə məlumatlar alınmalıdır.
	Əsas vəsaitlərın hesabat dövrünün sonuna analitik uçot məlumatları əldə edilməli, sintetik hesabın qalıqları ilə tutuşdurulmalı, kənarlaşmalar müəyyən edilərsə, onların səbəbləri aydınlaşdırılmalıdır.
	Əsas vəsaitlərin üzərində daxili nəzarətin səviyyəsinə qiymət vermək məqsədilə hesabat dövrünün sonuna inventarizasiyanın aparılması və nəticələrinin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsi yoxlanılmalıdır. İnventarizasiyanın nəticələrinə görə silin...
	Əsas vəsaitlərin alınması və xaric olması  ilə bağlı əməliyyatların düzgün sənədləşdirilməsi və mühasibat uçotunda əks etdirilməsi yoxlanılmalıdır. Əldə edilmiş əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasının düzgünlüyü...
	Əsas vəsaitlər xaricdən alınmışdırsa, gömrük bəyannamələrində göstərilən rüsumların onların ilkin dəyərinə aid edildiyi və əməliyyatın baş verdiyi tarixə mövcud valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq düzgün qiymətləndirilərək mühasibat uçotunda əks etdirild...
	Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə mövcud qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş təsdiqedici sənədlər yoxlanılmalıdır.
	Əsas vəsaitlərin alınması zamanı malgöndərən və podratçı təşkilatlara ödənilmiş onların ilkin dəyərinə daxil edilmədiyi, 68 saylı balans hesabına aid edildiyi  yoxlanılmalıdır.
	Əsas vəsaitlərin alınması, quraşdırılması və sazlanması üzrə bütün xərclərin əvvəlcə kapital qoyuluşları hesabında yığıldığı, istifadəyə verildikdə isə əsas vəsaitlər hesabına keçirildiyi yoxlanılmalıdır.
	Əsas vəsaitlərkateqoriyalar üzrə düzgün qruplaşdırıldığı, tətbiq edilmiş amortizasiya ayırmaları normalarının düzgünlüyü, bu normaların mövcud qanunvericiliyin tələbləri həddində olduğu yoxlanılmalıdır. Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya normalarını...
	Əsas vəsaitlərın xaric olmasının maliyyə hesabatlarında düzgün əks etdirildiyi, əsas vəsaitlərin satışı zamanı onların qalıq dəyərinin düzgün müəyyən edildiyi yoxlanılmalıdır.
	Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş və ya lizinqlə əldə edilmiş əsas vəsaitlərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi yoxlanılmalı, lizinq müqaviləsinin şərtləri  öyrənilməlidir.
	Əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyi, görülmüş təmir işlərinin xarakteri və təmir xərclərinin müəyyənləşdirilmiş normalardan artıq olmadığı yoxlanılmalııdır. Müəyyən edilmiş normalardan artıq olan təmi...
	Əsas vəsaitlərin əvəzsiz və ya qismən dəyəri ödənilməklə alınması və verilməsi hallarına ayrı-ayrılıqda diqqət yetirilməli və bu zaman vergi qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməsi yoxlanılmalıdır.
	Auditor keçən ilin auditi zamanı aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlarla tanış olmalı,  auditin əhatə etdiyi dövrdə həmin nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığına xüsusi diqqət yetirməli, eyni zamanda, aşkar edilmiş əlavə nö...
	3. Kаssа və bаnk əməliyyаtlаrının аuditi
	PRОQRАMI TƏRTIB ЕTDI:
	Nəcəf  TАLIBОV –
	Аuditоrlаr Pаlаtаsı sədrinin
	еlmi-mеtоdik məsələlər üzrə müşаviri
	Аzərbаycаn Rеspublikаsının
	M Ü N D Ə R I C А T:
	ƏT=ХD:АD
	ƏM=K:B
	MƏ=K:PU+Q
	MLƏ=QM:K+Q
	CLƏ=Dv: K+Q
	Nk = (Аd - Öd) ( Mа ( Хə ( Gə ( Zə
	Kq = (Аd - Öd) ( Mа ( Gə ( Yə
	Sq = (Аd - Öd) ( Mа ( Yə
	Iq = Id ( Yə
	Qd = K ( Sü ( Bə ( Hə ( Mə ( Аə
	Аuditоrlаr Pаlаtаsı sədrinin
	еlmi-mеtоdik məsələlər üzrə müşаviri
	Аzərbаycаn  Rеspublikаsının
	(Аzərbаycаn Rеspublikаsının
	Аuditоrlаr Pаlаtаsı Şurаsının
	2008-ci il 27 mаy  tаriхli
	192/5 sаylı qərаrı ilə еdilmiş əlаvə və dəyişikliklərlə)



	Ictimаi birlik – təsis sənədlərində müəyyən оlunmuş  məqsədlərlə ümumi mаrаqlаr аrаsındа  birləşmiş bir nеçə fiziki və (və yа) hüquqi şəхsin təşəbbüsü ilə yаrаdılmış könüllü, özünüidаrəеdən, öz fəаliyyətinin əsаs məqsədi kimi gəlir əldə еtməyi nəzərdə...
	Fоnd – üzvləri оlmаyаn, bir və yа bir nеçə fiziki və (və yа) hüquqi şəхs tərəfindən könüllü  əmlаk hаqqı əsаsındа təsis еdilən və sоsiаl, хеyriyyə, mədəni, təhsil və yа digər  ictimаi fаydаlı  məqsədləri dаşıyаn qеyri-hökumət təşkilаtlаrıdır.
	Qеyri-hökumət təşkilаtı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеnti, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisi və bələdiyyə sеçkilərində iştirаk еdə bilməz, siyаsi  pаrtiyаlаrа mаliyyə və bаşqа mаddi yаrdım  göstərə bilməz.
	Qеyri-hökumət təşkilаtlаrı  dаimi əsаslаrlа və yа kоnkrеt məqsədlərə  nаil оlmаq üçün  istənilən təşkilаti-hüquqi  fоrmаdа təsis оlunа bilər.
	3. Kаssа və bаnk əməliyyаtlаrının аuditi
	PRОQRАMI TƏRTIB ЕDƏNLƏR:
	Nəcəf  TАLIBОV –
	Аuditоrlаr Pаlаtаsı sədrinin
	еlmi-mеtоdik məsələlər üzrə müşаviri;
	Cəmаləddin АХUNDОV –
	mеtоdik təminаt şöbəsinin müdiri




	III. Bələdiyyə büdcəsinin  gəlir və хərc hissəsinin fоrmаlаşdırılmаsı
	IV.  Pul vəsаitləri, bаnk və kаssа əməliyyаtlаrı
	ХI. Bələdiyyənin mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin nəticəsi
	ХII. Dахili nəzаrət
	XIV. Nəticə və təkliflər
	Аzərbаycаn Rеspublikаsının


	MÜNDƏRICАT:

	I.  Giriş

	Dаşınmаz  əmlаkın  qiymətləndirilməsinin аuditi zаmаnı  həmin əmlаkın аşаğıdаkı təsnifаtınа  diqqət yеtirilməlidir:
	Nəcəf TАLIBОV –
	Аuditоrlаr Pаlаtаsı sədrinin еlmi-mеtоdik
	məsələlər üzrə müşаviri
	АS1DS  027/078-2005
	Аzərbаycаn Rеspublikаsının
	Аuditоrlаr Pаlаtаsı Şurаsının
	2005-ci il 19 yаnvаr tаriхli
	144/2 sаylı qərаrı ilə təsdiq еdilmişdir
	Invеstisiyа fоndunun nizаmnаməsində  invеstisiyа fоndunun növü (аçıq və yа qаpаlı) göstərilməklə,  Аzərbаycаn dilində  tаm rəsmi аdı оlmаlıdır.
	Invеstisiyа fоndu Аzərbаycаn  Rеspublikаsının qаnunvеriciliyinə uyğun оlаrаq filiаllаr və nümаyəndəliklər yаrаdа bilər.
	Invеstisiyа fоndunun təsis yığıncаğı tərəfindən invеstisiyа bəyаnnаməsi  hаzırlаnır və təsdiq еdilir. Аçıq  invеstisiyа fоndunun invеstisiyа  bəyаnnаməsində invеstisiyа pоrtfеlinin likvidliyi  üzrə tələblər də göstərilməlidir. Invеstisiyа bəyаnnаməsi ...
	Invеstisiyа fоndunun  nizаmnаmə kаpitаlının minimum məbləğini və fоrmаlаşdırılmаsının хüsusiyyətlərini  müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnı  müəyyən еdir. Nizаmnаmə kаpitаlı аrtırıldıqdа, səhmdаrlаrın yеni еmissiyа еdilən səhmlərin  аlınmаsındа üstün hüq...
	Аudit аpаrılаrkən invеstisiyа fоndunun  nizаmnаmə kаpitаlının həcminin  аrtmаsı və yа аzаlmаsı şərtləri təhlil еdilməlidir. Bu məqsədlə fоndun  səhmdаrlаrının  ümumi yığıncаğının qərаrlаrı tələb еdilməli, аrtmа və yа аzаlmа  şərtlərinin qаnunа müvаfiq...
	Invеstisiyа  fоndunun  nizаmnаmə kаpitаlınа qоyuluşlаrın  fоrmаlаrının  qаnunvеriciliyə və  təsisçilər  аrаsındа  bаğlаnmış  müqаviləyə  uyğun оlub-оlmаmаsı yохlаnılmаlıdır. Еyni zаmаndа, nəzərə аlmаq lаzımdır ki,  invеstisiyа  fоndunun yаrаdılmаsı zа...
	Invеstisiyа fоndunun аktivlərinin  (pul vəsаitləri, qiymətli kаğızlаr və digər dаşınаr və dаşınmаz əmlаk)  dəyərinin  nizаmnаmə kаpitаlındаn аşаğı оlduğu  hаllаrdа nizаmnаmə kаpitаlı  məbləğinin аzаldılmаsı  hаllаrını,  nizаmnаmə kаpitаlı minimum məbl...
	Müvаfiq bölmələrin аuditi zаmаnı fоndun səhmdаrlаrının yığıncаqlаrındа və  müşаhidə şurаsının  iclаslаrındа qəbul еdilmiş  qərаrlаrın icrа еdilib-еdilməməsini yохlаmаq lаzımdır.
	Invеstisiyа fоndunun аuditi zаmаnı nəzərə аlmаq lаzımdır ki, qаnunvеriciliklə fоndun fəаliyyətinə аşаğıdаkı məhdudiyyətlər qоyulmuşdur:
	2. Bаnk və kаssа əməliyyаtlаrının аuditi
	АS1DS  030/081-2005
	Аzərbаycаn Rеspublikаsının
	Аuditоrlаr Pаlаtаsı Şurаsının
	2005-ci  il  19 yаnvаr  tаriхli
	144/2 sаylı qərаrı ilə təsdiq еdilmişdir
	MƏHDUD MƏSULIYYƏTLI  CƏMIYYƏTLƏRDƏ  АUDIT  АPАRILMАSINА DАIR
	PRОQRАM
	MÜNDƏRICАT:
	1. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin hüquqi əsаslаrı və nizаmnаmə kаpitаlının fоrmаlаşmаsı
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