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Publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının  

auditi üzrə metodik göstəriş 
 

1. Ümumi müddəalar 
 

1.1. Bu metodik göstəriş "Publik hüquqi şəxslər haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 6 
iyul tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
yaratdığı publik hüquqi şəxslərin Nümunəvi Nizamnaməsi"nə, "Auditor xidməti 
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamədən  irəli gələn öhdəliklərin və Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə  iş planının 1.2.1-ci "Publik 
hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditi üzrə metodik göstərişin 
hazırlanması" maddəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmışdır. 

 
2. Metodik göstərişdə  istifadə edilən anlayışlar 

 
2.1. "Publik hüquqi şəxslər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əsasən:   
2.1.1. Publik hüquq – ümumdövlət və ya ictimai maraqların təmin edilməsi ilə 

bağlı olan münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının məcmusudur. 
2.1.2. Publik hüquqi şəxs – dövlət və bələdiyyə adından və ya publik hüquqi 

şəxs tərəfindən yaradılan, ümumdövlət və (və ya) ictimai əhəmiyyət daşıyan 
fəaliyyətlə məşğul olan, dövlət və ya bələdiyyə orqanı olmayan təşkilatdır.  

2.2. Metodik göstərişdə istifadə olunan digər anlayışlar Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsində olduğu kimi qəbul edilməlidir. 

 
3.  Publik hüquqi şəxslərin auditi zamanı nəzərə alınmalı olan səciyyəvi 

xüsusiyyətlər 
3.1 Publik hüquqi şəxslərin auditi zamanı aşağıdakı səciyyəvi xüsusiyyətlər nəzərə 
alınmalıdır: 

3.1.1. Publik hüquqi şəxslər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə yalnız o hallarda məşğul 
ola bilərlər ki, bu fəaliyyət onların yaradılması zamanı və nizamnaməsində qarşıya 
qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa xidmət etsin və bu məqsədlərə uyğun gəlsin. 

3.1.2. Publik hüquqi şəxs nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş halda təsərrüfat 
cəmiyyətləri yarada və ya onlarda iştirak edə bilər. 

3.1.3. Publik hüquqi şəxsin mənfəəti onun nizamnaməsində nəzərdə 
tutulmayan məqsədlər üçün yalnız təsisçinin qərarı ilə müvafiq olaraq dövlət 
büdcəsinə və yerli büdcəyə köçürülə bilər. 

3.1.4. Publik hüquqi şəxs “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətləri göstərdiyi və hüquqi 
hərəkətləri həyata keçirdiyi halda, buna görə həmin Qanunla müəyyən edilmiş 
qaydada və məbləğdə dövlət rüsumu tutur.  
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 3.1.5. Publik hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatına alındığı andan mülki hüquqlara 
malik olmaqla mülki vəzifələr daşıyır və publik hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyətinə 
onun ləğvinin başa çatdığı an xitam verilir. 

3.1.6. Publik hüquqi şəxs yalnız nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyət 
ilə məşğul ola bilər. 

3.1.7. Publik hüquqi şəxs müflis elan oluna bilməz.  
3.2. Audit zamanı nəzərə alınmalıdır ki: 
3.2.1.Publik hüquqi şəxsin idarə edilməsi qaydası onun nizamnaməsi ilə 

müəyyən edilir. 
3.2.2. Audit Publik şəxsin Nizamnaməsinin, təsis və qeydiyyat sənədlərinin 

öyrənilməsindən başlanılmalı, Nizamnamə kapitalının həcmi və hansı mənbələr 
hesabına formalaşdırılması barədə məlumat əldə edilməlidir. 

3.2.3. Publik şəxsin fəaliyyət sahəsi öyrənilməli və şəxsin faktiki fəaliyyətinin 
Nizamnaməyə müvafiqliyi yoxlanılmalıdır. 

3.2.4. Maliyyə mənbələri müəyyənləşdirilməlidir. 
3.2.5. Əgər şəxs Dövlət büdcəsindən məqsədli maliyyələşmə, subsidiya, 

subvensiya, dotasiya, dövlət zəmanəti ilə kredit və s. almışdırsa, onların təyinatı 
üzrə xərclənməsi yoxlanılmalıdır. 

3.2.6. Publik şəxs kommersiya fəaliyyəti göstərirsə və ya qanunvericiliyə 
müvafiq hər hansı ödənişlər əldə edirsə, bu fəaliyyətin vergi qanunvericiliyinə 
müvafiq olaraq vergitutmaya cəlb olunması yoxlanılmalıdır. 

3.2.7. Qrant layihələri çərçivəsində əldə edilən vəsaitin qeydiyyatının 
olmasına və xərclənməsinin düzgünlüyünə nəzarət edilməlidir.  

3.2.8. Əgər publik şəxsin maliyyə daxilolmaları yuxarıda göstərilən 
mənbələrdən ikisindən və daha çox olarsa, onların uçotunun ayrılıqda aparılmasına 
diqqət yetirilməlidir. 

3.2.9. Publik şəxsin fəaliyyət sahəsindən asılı olaraq həmin sahənin 
tənzimlənməsinə dair sahəvi qanunvericilik aktlarının tələblərinə əməl edilməsi 
vəziyyəti yoxlanılmalıdır.  

3.2.10. Dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlən tətbiq edən publik şəxslərdə 
qiymətqoyma məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

3.2.11. Publik şəxs tərəfindən daxili nəzarət sisteminin yaradılması, dövri 
inventarizasiyaların aparılması, uçot siyasətinin qəbul edilməsi barəsində 
məlumatlar əldə edilməlidir. 

3.2.12. Xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan 
əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), habelə publik hüquqi şəxsə aidiyyəti olan 
şəxslərlə əqdin (əqdin dəyəri aktivlərin 5 faiz və daha çox hissəsini təşkil etdikdə) 
bağlanması zaman qanunvericiliyin tələblərinə mwvafiq olaraq  müstəqil kənar 
auditin aparılması yoxlanılmalıdır. 

3.2.13. Publik hüquqi şəxslərin  auditi zamanı "Nağdsız hesablaşmalar 
haqqında" Azərbaycan Respublikası  Qanununun tələblərinə əməl edilməsi 
vəziyyəti diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır 
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4. Publik hüquqi şəxslərin mühasibat uçotu və maliyyə hesabatları 
  

    4 . 1 . Publik hüquqi şəxslərin auditi zamanı mühasibat uçotunun aparılması 
və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi vəziyyəti yoxlanılarkən aşağıdakılar 
nəzərə alınmalıdır: 

4.1.1. "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikası  Qanununun 12-
1.2-ci maddəsində göstərilən mühasibat uçotu subyektləri istisna olmaqla, publik 
hüquqi şəxslər maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartlarına uyğun şəkildə tərtib edirlər və mühasibat uçotunu həmin Qanunun 
8.1-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş uçot qaydalarına uyğun aparırlar.   

4.1.2. Bir və ya daha çox törəmə publik hüquqi şəxsə və (və ya) təsərrüfat 
cəmiyyətinə malik olan hər hansı publik hüquqi şəxs hazırladığı maliyyə 
hesabatından əlavə olaraq, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları 
tərtib etməlidir. 

4.1.3. Publik hüquqi şəxslərin maliyyə hesabatları üçün hesabat dövrü 
"Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikası  Qanununun 11-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətlərə uyğun müəyyən edilir. 

4.1.4. Publik hüquqi şəxslər hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra, illik maliyyə 
hesabatlarını növbəti ilin aprel ayının 30-dan, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) 
maliyyə hesabatlarını isə, növbəti ilin iyun ayının 30-dan gec olmayaraq təqdim 
etməlidirlər. 

4.1.5. Publik hüquqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş 
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tabe olduğu yuxarı təşkilata və ya 
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tərtib edən publik hüquqi 
şəxsə, habelə qanunla və nizamnamələri ilə müəyyən edilmiş şəxslərə, bunlar 
olmadıqda isə təsisçiyə təqdim edirlər. 

4.1.6. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılan publik hüquqi 
şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə 
hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə təsisçiyə təqdim edirlər. 

4.1.7. Dövlət zəmanəti ilə kredit alan və ya dövlət borcunun xərclənməsi ilə 
bağlı layihələrdə iştirak edən, həmçinin dövlət büdcəsindən subsidiya, subvensiya, 
qrant və ya müəyyən səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı vəsait ayrılan 
publik hüquqi şəxslər ("Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikası  
Qanununun 12-1.2-ci maddəsində göstərilənlər istisna olmaqla) illik maliyyə 
hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor 
rəyi ilə birlikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edirlər. 

4.1.8. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tərtib edən 
("Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikası  Qanununun 12-1.2-ci 
maddəsində göstərilənlər istisna olmaqla), habelə nizamnamələrində maliyyə 
hesabatlarının dərc edilməsi nəzərdə tutulan və həmin Qanunun 12-1.7-ci və 12-
1.8-ci maddələrində qeyd edilən publik hüquqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını 
və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə 
özlərinin rəsmi internet səhifələrində və ya mətbu orqanda dərc edirlər.   
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4.1.9. Publik hüquqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş 
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc etdikdə, onların törəmə publik 
hüquqi şəxsləri maliyyə hesabatlarını dərc etmirlər. 

4.1.10. Publik hüquqi şəxslərin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
əsasında vergi orqanlarına təqdim etdikləri vergi hesabatları "Mühasibat uçotu 
haqqında" Azərbaycan Respublikası  Qanununun tələblərinə uyğun olaraq təqdim 
etdikləri maliyyə hesabatlarını əvəz etmir. 

 
 5 .  Publik hüquqi şəxslərin  maliyyə hesabatlarının auditinin aparılması 

 
5.1. Publik hüquqi şəxslərin  maliyyə hesabatlarının auditinin Beynəlxalq 

Audit Standartlarına əsasən aparılması təmin edilməlidir. 
5.2. Publik hüquqi şəxslərin  maliyyə hesabatlarının auditinin aparılması zamanı 
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında  Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə monitorinqdə iştirak edən digər 
şəxslər üçün müəyyən edilmiş öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. 

5.3. Publik hüquqi şəxslərin  auditini aparan auditor təşkilatları  və sərbəst 
auditorlar Auditorlar Palatası tərəfindən qəbul edilmiş "İctimai əhəmiyyətli 
qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditini aparan 
auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara qarşı xüsusi tələblər"ə cavab 
verməlidirlər.  

5.3. Publik hüquqi şəxslərin  hüquqi əsasları və nizamnamə kapitalının 
formalaşmasının, uzunmüddətli və qısmüddətli aktivlərin, qeyri-maddi aktivlərin,   
kassa əməliyyatlarının (əgər varsa), 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, təsisçilərlə 
hesablaşmalarının,  vergilər və digər ödənişlər üzrə hesablaşmaların,  kreditlər və 
borclar üzrə əməliyyatların,  öhdəliklərin auditi Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası Şurasının müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş  auditin 
aparılmasına dair sahəvi proqramlara və digər normativ sənədlərə müvafiq olaraq 
aparılmalıdır. 

5.4. Publik hüquqi şəxslərin  maliyyə hesabatlarının auditinin aparılması 
zamanı Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şürasının 20 oktyabr 
2015-ci il tarixli 267/7 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Auditin aparilmasi və 
sənədləşdirilməsinə dair təlimat"ın bütün tələbləri nəzərə alınmalı və onlara sözsüz 
əməl edilməlidir. 

 
6. İstifadə olunan mənbələr 

 
1. "Auditor xidməti haqqında" Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il  16 

sentyabr tarixli 882 №-li  Qanunu  
2. "Publik hüquqi şəxslər haqqında" Azərbaycan Respublikasının  29 

dekabr 2015-ci il  97-VQ №-li Qanunu  
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3. "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə haqqında  Azərbaycan Respublikasının 10 fevral 2009-cu il 
767-IIIQ №-li Qanunu 

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 6 iyul tarixli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı 
publik hüquqi şəxslərin Nümunəvi Nizamnaməsi" 

5. "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il  
29 iyun tarixli 716-IIQ №-li  Qanunu 

6. Publik hüquqi şəxslərin Nizamnamələrinin təsdiq edilməsi  haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları və  Publik hüquqi 
şəxslərin Nizamnamələri. 
https://president.az/search/publik?utf8=%E2%9C%93 

7. Sahəvi audit proqramları. 
http://audit.gov.az/uploads/Sahevi_audit_proqramlari.pdf  

8. AUDİTİN APARILMASI VƏ SƏNƏDLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DAİR 
TƏLİMAT (Azərbaycan Respublokasının Auditorlar Palatası Şürasının 
20 oktyabr 2015-ci il tarixli 267/7  saylı Qərarı ilə təsdiq edilmişdir). 
http://audit.gov.az/uploads/Shura_267_7_elave.pdf 

9. О. И. Тарасов. Понятие и признаки юридического лица 
публичного права. 21 марта 2017 г. https://center-
bereg.ru/b3132.html 

10. Стародумова С.Ю. Юридические лица публичного права.  
http://izron.ru/doc/ 

11. В. С. Белых  К вопросу о юридическом лице публичного права. 
http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=544 

12. Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. 05.05.15 
https://www.twirpx.com/file/1667194/ 
   

 
Tərtib etdi: Palata Şurası yanında elm və auditin  

metodoloji təminati üzrə komitənin sədri                          
    NNəəccəəff  TTaallııbboovv  
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