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G İ R İ Ş 
 

     Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın sürətli inkişafını, dünya 
ölkələri ilə əlaqələrin əhatə dairəsinin daha da genişlənməsini və 
inteqrasiyasını təmin etmək məqsədilə ölkədə həyata keçirilən sosial-
iqtisadi islahatların da beynəlxalq əlaqələrə uyğun aparılması və icra 
olunması mütləq zərurətə çevrilmişdir. 
     Mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasının 
əsasını mühasibat uçotu sistemində əsaslı islahatların aparılması, maliyyə 
hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, mühasibat 
uçotunun normativ-hüquqi bazasının və metodik təminatının müasir 
informasiya texnologiyasının tələblərinə uyğun mütəxəssislərin 
hazırlanması təşkil edir. Mühasibat uçotunda standartlaşma ilkin mühasibat 
sənədlərini, onların işlənmə üsullarını, informasiyaların əlaqələndirilməsini, 
xronoloji və ardıcıl sistemlərini, sintetik və analitik uçotu, hesabat 
məlumatlarını vahid şəklə, formaya salmaq deməkdir. 

Bu məqsədlə, Azərbaycan Respublikasının “Mühasibat uçotu haqqında”  
Qanununa, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, 
eləcə də Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planının 4.3-cü və Palata  
Şurasının 2019-cu il üzrə iş planının 5-ci bəndlərinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə, Auditorlar Palatasının Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına 
(IFAC) tam hüquqlu üzv seçildikdən sonra üzərinə götürdüyü bir sıra 
öhdəliklərlə yanaşı, tədris və davamlı peşə təhsili proqramlarında qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla (1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə 
Nəzarət Standartı (BKNS), Beynəlxalq Təhsil Standartları (BTS), 
Beynəlxalq Audit Standartları (BAS), Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartları () və İctimai Sektorda Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları 
(İSBMUS)) ölkəmizdə auditor kadrlarının hazırlanması və beynəlxalq 
standartlara uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar Auditorlar Palatasının Kadr 
hazırlığı şöbəsi və İmtahan Komissiyası tərəfindən “Auditor adı almaq üçün 
imtahan proqramı” hazırlanmışdır. 
     “Auditor adı almaq üçün imtahan proqramı”nın strukturu istiqamətə 
bilavasitə aid olan mövzuların qarşılıqlı əlaqəsi nəzərə alınmaqla məntiqi 
ardıcıllıqla qurulmuşdur.  
     Beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun olaraq təkmilləşdirilmiş 
auditor adı almaq üçün imtahan proqramının auditor kadrlarının 
hazırlanmasında əhəmiyyətli rolu olacaqdır      
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I Bölmə. Hüquq 
Mövzu 1. Hüquqi şəxs mülki hüquq münasibətləri mövzusu kimi 

- Hüquqi şəxs: anlayış, hüquqi qabiliyyət, hüquqi şəxslərin növləri 
- Hüquqi şəxs yaradılması: təsis sənədləri, dövlət qeydiyyatı, yerləşdiyi yeri 
- Hüquqi şəxsin nümayəndəlikləri və filialları: anlayış, hüquqi statusu 
- Hüquqi şəxsin yenidən təşkili: anlayış, əsasları, formaları, icra proseduru 
- Hüquqi şəxsin ləğvi: anlayış, əsaslar, həyata keçirilmə qaydası, hüquqi 

nəticələr 
- Hüquqi şəxsin məsuliyyəti: məsuliyyət növləri, qanuni nəticələr 

Mövzu 2. Hüquqi şəxslərin hüquqi formaları 
- Kommersiya təşkilatları: təşkilati-hüquqi formaları, məqsədləri, ümumi 

xüsusiyyətləri 
- Qeyri-kommersiya təşkilatları: təşkilati-hüquqi formaları, məqsədləri, ümumi 

xüsusiyyətləri 
- Səhmdar cəmiyyət: anlayış, əlamətləri, növləri, ümumi xüsusiyyətləri 
- Tərəfdaşlar: konsepsiya, hüquqi statusu 
- Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı: anlayış, formalaşma qaydası, 

artım və azalması 
- Cəmiyyətin dividendləri: ödəniş proseduru və mənbələri, şərtləri, ödəniş 

üzrə məhdudiyyətləri 
- Məhdud məsuliyyətli şirkət: anlayış, ümumi təsvir 
- Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalı: anlayış, formalaşması, 

artırılması və azaldılması proseduru 
- İştirakçının məhdud məsuliyyətli şirkətdən çəkilməsi: şərtlər, prosedur, 

hüquqi nəticələr 
- Məhdud məsuliyyətli məsuliyyətli şirkətin iştirakçısı tərəfindən onun payına: 

şərtləri, proseduru, hüquqi nəticələrinə görə özgəninkiləşdirmə və girov 
qoyur 

- Dövlət və bələdiyyə vahid müəssisələri: anlayış, növlər, hüquqi statusu 

Mövzu 3. Kommersiya təşkilatlarında korporativ idarəetmə 
- Hüquqi şəxslərin idarəetmə orqanları 
- Səhmdarların səhmdar cəmiyyətində hüquq və vəzifələri 
- Səhmdar cəmiyyəti idarəetmə sistemi 
- Səhmdarların ümumi yığıncağı: yetkinlik, form, qərar qəbul edilməsi 

proseduru 
- İdarə heyəti: idarə heyətinin üzvlərinin səlahiyyətləri, seçki proseduru, qərar 

qəbul edilməsi, məsuliyyət 
- Səhmdar cəmiyyətində yeganə icra orqanı 
- Məhdud məsuliyyətli şirkətin iştirakçılarının hüquq və vəzifələri 
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- Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının sistemi, idarəetmə 
orqanları arasında səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi, idarəetmə orqanlarının 
məsuliyyəti 

- Səhmdar cəmiyyətinin korporativ idarəetmə kodeksi: əsas prinsiplər, 
təşkilatın idarəedilməsində rolu 

Mövzu 4. Vətəndaş hüquqları obyektləri 
- Mülki hüquqların obyektləri: anlayış, növləri, ümumi xüsusiyyətləri 
- Daşınan və daşınmaz əmlak: anlayış, mülki dövriyyədə iştirakın  

xüsusiyyətləri 
Pul mülki hüquqların bir məqsədi kimi: anlayış, mülki dövriyyədə iştirakın  
xüsusiyyətləri 

- Qiymətli kağızlar: anlayış, növləri, qiymətli kağızlara olan hüquqlar 
- Şirkətin səhmləri: anlayış, kateqoriya, səhmlər üzrə hüquqlar 
- Şirkətin yaradılması zamanı səhmlərin emissiyası: səhmlərin elanı və 

yerləşdirilməsi, səhmlərin yerləşdirilməsi qiyməti, səhmlərin ödənilməsi 
şərtləri və ödəniş forması 

- Səhmlərin əlavə emissiyası: anlayış, prosedur 
- Qiymətli kağızların buraxılması: anlayış, növləri, istiqrazların buraxılması 

qaydası 
- Layihə: anlayış, növlər, məzmun, təsdiq, aval, qəbul 

Mövzu 5. Müqavilələr 
- Müqavilələr: anlayış, növləri, şərtləri 
- Müqavilələrin formaları: şifahi, sadə yazılı, notarial təsdiqlə, müqavilə 

formalarının izlənilməməsinin hüquqi formaları 
- Səhmdar cəmiyyətdə böyük müqavilələr: anlayış, təsdiq proseduru, 

müqavilənin saxta olmağının etiraf edilməsi məsələləri 
- Səhmdar cəmiyyətində maraqlı tərəflərlə müqavilələr: təsdiq proseduru, 

təsdiq proseduruna nəzarət edilməməsinin hüquqi formaları 
- Etribarsız və rəqabətqabliyyətli müqavilələr:  anlayış, ümümi xüsusiyyətləri 

Mövzu 6. Nümayəndəlik. Etibarnamə 
-  Nümayəndəlik: anlayış, yaranma səbəbləri, ümumi xüsusiyyətləri, 

kommersiya nümayəndəliyinin xüsusiyyətləri 
- Etibarnamə: anlayış, formalar, rekvizitləri, davamiyyət müddəti, 

geriçağrılmayan etibarnamə 
- Yenidən etibar: anlayış, reallaşma ardıcıllığı 
- Неуполномоченным tərəflə müqavilə bağlanması: anlayış, belə müqavilə 

bağlanılmasının hüquqi tərəfləri 
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    Mövzu 7. Mülkiyyət və digər əmlak hüquqları 
- Mülkiyyət hüququ: mülkiyyətin məzmunu, əmlakın saxlanma vaxtı, əmlakın 

təsadüfən itirilməsi riski 
- Mülkiyyət hüquqlarının subyektləri, mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi üçün 

əsaslar 
- Hüquqi şəxsin mülkiyyət hüququ: anlayış, obyektləri, məzmunu 
- Dövlət mülkiyyəti hüququ: anlayış, obyektləri, məzmunu 
- Bələdiyyə mülkiyyəti hüququ: anlayış, obyektləri, məzmunu 
- Operativ idarəetmə hüququ: anlayış, obyektləri, məzmunu 
- Təsərrüfat idarəetmə hüququ: anlayış, obyektləri, məzmunu 

Movzu 8. Öhdəliklər, onların təmin edilməsi üsulları, icra müdəti və 
qaydaları 
- Anlayış, onun yaranması və bitməsinin əsasları; 
- Öhdəliklərin müddəti və icra yeri: anlayış və müəyyənləşdirmə qaydaları; 
- Öhdəliklərin icra qaydaları: ümumi anlayış və xüsusiyyətləri;  
- Öhdəliklərin icrasının təmin olunması qaydaları: ümumi anlayış, tipləri və 

xüsusiyyətləri 
- Öhdəliklərdə şəxslərin dəyişməsi qaydaları və şərtləri, güzəşt tələbləri və 

borcun köçürülməsi. 
- Məhkəmə qərarının müddəti, anlayış, tipləri, məhkəmə qərarının 

yayılmamasına olan tələblər  
- Məhkəmə qərarının dayandırılması və ya müddətinin fasiləsi 
- Öhdəliklər pozulmasına qarşı məsuliyyət: ümumi vəziyyət, öhdəliklərin 

pozulmasına qarşı birgə və fərdi cavabdehlik 
 
Mövzu 9. Mülki hüquqi müqavilə 

- Ümumi anlayış, şərtləri, mövzusu, müqavilənin bağlanmasının ümumi 
qaydaları 

- “Azad müqavilə”nin prinsipləri 
- Məzmunu və fəaliyyətin məhdudlaşdırılması 
- Müqavilənin dəyişdirilməsinə və ləğvinə dair mülki qanunvericiliyin ümumi 

müddəaları: əsasları, qaydaları və hüquqi ardıcıllıq 
- Alqı-satqı müqavilələri: anlayış, predmeti, alqı-satqı forması və müqavilədə 

olan şərtlər. 
- Dövlət və ya bələdiyyə üçün malların alınmasına dair dövlət müqavilələri: 

anlayış, müqavilənin bağlanmasının əsasları və qaydaları 
- Ardıcıl müqavilələr: anlayış, predmeti, mövcud şərtlər, ardıcıl müqvilələrdə 

riskin bölünməsi 
- İcarə müqaviləsi: anlayış, predmeti, formaları, mövcud şərtlər, xüsusiyyətləri 

 10 



- Maliyyə icarələrinin müqaviləsi (lizinq): ümumi anlayış, predmeti, formaları 
və mövcud şərtlər. 

- Borc müqaviləsi: anlayış, predmeti, formaları və xüsusiyyətləri 
- Komissiya müqaviləsi: anlayış, predmeti, formaları və mövcud şərtləri 
- Tapşırıq müqaviləsi: anlayış, predmeti, formaları və mövcud şərtləri 
- Aqent müqaviləsi: anlayış, predmeti, formaları və mövcud şərtləri 
- Sadə tərəfdaşlıq müqaviləsi (ortaq fəaliyyət haqqında razılaşma): razılaşma 

tərəfləri, töhfələr və onların qiymətləndirilməsi, ümumi işlərin aparılması 
qaydası, xərclər və tərəflərin məsuliyyəti 

- Əmlakla idarənin güvən müqaviləsi: etibarlı idarəetmə obyekti, menecerin 
təsisçisi, idarəetmə və menecer təsisçisi, müqavilənin forması və əsas 
şərtləri 

- qarşılıqlı investisiya fondunun etibarlı idarəetmə xüsusiyyətləri: etibarlı 
idarəetmə obyekti, idarəetmə qurucusu və meneceri, müqavilənin forması 
və əsas şərtləri 

- pul tələbinin təyin edilməsinə qarşı maliyyələşdirmə müqaviləsi (faktorinq 
müqaviləsi): anlayış, mövzusu, forması, vacib şərtləri 

Mövzu 10. Əqli mülkiyyət hüquqları və fərdiləşdirmə vasitələri 
- Əqli hüquqlar: əqli hüquq anlayışı və obyektləri 
- Müstəsna hüquq: anlayış, məzmun, terminlər 
- İntellektual fəaliyyətin nəticələrinin və fərdiləşdirmə vasitələrinin dövlət 

qeydiyyatı: məqsədi, qaydası, nəticələri 
- Hüquqi şəxsin fərdiləşdirmə vasitələri: anlayış, metodlar (ad, ticarət markası 

və s.), onların ümumi xüsusiyyətləri 
- Əmtəə nişanı: anlayış, növləri, dövlət qeydiyyatı, müstəsna hüququn 

etibarlılığı; lisenziya müqaviləsi: anlayış, mövzu, növ, forma, məzmun 
- Eksklüziv hüquqların özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilə: anlayış, mövzu, 

forma, məzmun 

Mövzu 11.  Xarici iqtisadi fəaliyyət. Valyuta tənzimlənməsi və valyuta    
nəzarəti 

- Xarici ticarət əməliyyatı: ixrac nəzarəti məqsədləri üçün uçotun anlayışı, 
qaydası və forması; xarici ticarət əməliyyatlarına aid sənədlər 

- Beynəlxalq satış müqaviləsi: əlaqənin əsas şərtləri, tərəflərin öhdəlikləri, 
riskin ötürülməsi 

- Malların beynəlxalq satışı üçün müqavilə bağlanarkən əsas çatdırılma 
şərtləri: növləri, ümumi xüsusiyyətləri və fərqləri 

- Valyuta əməliyyatları: növləri, rezidentlər ilə rezidentlər arasında, rezident 
və qeyri-rezidentlər arasında dəyişkən əməliyyatlar 
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- Rezidentlərin valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsində hüquq və 
vəzifələri 

- Rezidentlər tərəfindən xarici və milli valyutanın repatriasiyası valyuta 
gəlirinin bir hissəsinin məcburi satışı 

- Azərbaycan Respublikasındakı valyuta nəzarəti orqanları və agentləri 

Mövzu 12. Təşkilatın uğursuzluğu (iflas) 
- Hüquqi şəxsin iflas əlamətləri anlayışı 
- İflasın qarşısını almaq və borclunun ödəmə qabiliyyətini bərpa etmək üçün 

görülən tədbirlər. 
- İflas vəziyyətində tətbiq olunan prosedurlar: konsepsiya, ümumi təsvir 
- əsas iştirakçılar, iflas hadisəsindəki hüquq və vəzifələri: məhkəmə, borclu, 

kreditorlar 
- Maliyyə sağlamlığı: tətbiqi anlayışı, qaydası və hüquqi nəticələri 
- Xarici idarəetmə: anlayış, qayda və tətbiqi hüquqi nəticələr 
- İflas proseduru: açılma qaydası və hüquqi nəticələri, kreditorların 

tələblərinin ödənilməsi prioriteti 

Mövzu 13. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasının 
(yuyulmasının) və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin təşviqi sisteminin 
əsasları. Antikorrupsiya sisteminin əsasları 

- Cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və 
terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üçün hüquqi baza 

- Cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılmasının (yuyulmasının) və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması üçün pul vəsaitləri 
ilə əməliyyatlar aparan təşkilatlarla əlaqədar qanunvericilik aktları ilə 
müəyyən edilmiş tələblər. 

- Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların leqallaşdırılmasına 
(leqallaşdırılmasına) və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
aparan təşkilatlardakı daxili nəzarət sisteminə dair tələblər 
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II Bölmə. Əmək Məcəlləsi 
Mövzu 1. Əmək münasibətlərinin hüquqi təmzimlənməsi 

-  Əmək müqaviləsi, anlayış, tipləri və məzmunu 
- Əmək müqaviləsinin bağlanma, dəyişdirilmə və xitam qaydaları 
- Əmək müqaviləsinin mülki, hüquqi müqavilədən fərqləri 
- İşçilərin işdən azad edilmə qaydaları və onlarla hesablaşma qaydaları 
- Məzuniyyətlər: növləri, müddəti, verilmə qaydaları, illik məzuniyyət üzrə 

kompensasiyaların ödənilməsi 
- Əmək Məcəlləsinə əsasən işçilərə kompensasiya və zəmanətin ödənilməsi 
- İş ezamiyələri: anlayış, işçinin iş ezamiyəsinə göndərilməsi qaydaları, 

işçilərin iş ezamiyyəti zamanı xərclərinin ödənilməsinə zəmanət verilməsi 
- əmək zəmanəti və əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş kompensasiya 
- Xidməti ezamiyyələr: Anlayış, işçinin iş  ezamiyyəsin göndərilmə qaydası, iş 

ezamiyəsi zamanı işçinin sığortası, xərclərin ödənilməsi 
 
Mövzu 2. İş vaxtı 

- İşçinin iş vaxtı müddəti 
- İş vaxtının cəmlənmiş uçotu 
- İş vaxtından əlavə iş vaxtı və onun müddəti 
- Növbəti iş vaxtı 

Mövzu 3. Əmək haqqının ödənilməsi 
- Vaxtamuzd əmək haqqının şərtləri 
- İşəmuzd əmək haqqının şərtləri 
- Əlavə iş saatlarına görə əmkə haqqının ödənilməsi 
- Orta əmək jaqqı və onun hesablanması 

Mövzu 4. İnzibati tənbeh və onun formaları 
- İnzibati tənbehin əsasları 
- Tənbehin formaları  
- İnzibati tənbeh müddətində işçinin hüquqları  
- Inzibati tənbeh müddətində işəgötürənin hüquqları 

 
Mövzu 5. İşçi və işəgötürənin hüquqularının pozulması 

- Işçinin əmək müqaviləsinin şərtlərinin pozulması zamanı işəgötürənlər 
tərəfindən atılan addımlar 

- Işəgötürənin işçinin hüquqlarının pozulması zamanı işçi tərəfindən atılan 
addımlar və iddia müddətləri  
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III Bölmə. Mühasibat və maliyyə hesabatı 
Mövzu 1. Azərbaycan Respublikasında  mühasibat uçotunun 
tənzimlənməsi 

- Azərbaycan Respublikasında uçotun tənzimlənməsi sistemi: mühasibat 
uçotu prinsipləri və subyektləri və onların əsas funksiyaları 

- Mühasibat Uçotu Qanunu: məqsədi, tənzimləmə mövzusu, əhatə dairəsi, 
əsas müddəalar 

- Mühasibat uçotu tənzimlənməsi sahəsində normativ hüquqi sənədlər: 
tərkibi, məqsədi, ümumi xüsusiyyətləri 

- Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatının tənzimlənməsinin hüquqi 
tənzimlənməsi: sənədlərin tərkibi, onların məqsədi və tətbiqi 

- Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları: Ölkənin qəbul edilməsi və 
qüvvəyə minməsi proseduru: praktiki sahə 

- Maliyyə hesabatlarının hazırlanması konsepsiyası. Etibarlı təqdimat 
konsepsiyaları və uyğunluq anlayışı. Ümumi məqsəd və xüsusi məqsədli 
maliyyə hesabatlarının konsepsiyaları 

Mövzu 2. Azərbaycan Respublikasında mühasibat (maliyyə) uçotunun 
aparılması, tərtib və təqdim edilməsinə dair ümumi tələblər 

- Mühasibat uçotu: konsepsiya, mühasibat uçotu obyektləri, "Mühasibat uçotu 
haqqında" qanuna uyğun olaraq uçotun aparılması 

- "Mühasibat uçotu haqqında" qanuna əsasən, müxtəlif təsərrüfat subyektləri 
tərəfindən mühasibat uçotunun təşkili və məsuliyyəti  

- Təşkilatın mühasibat uçotu siyasəti: məqsədi, formalaşması və təsdiq 
edilməsi qaydası, mühasibat uçotunun əsas prinsipləri (ehtimallar və 
tələblər), təşkilatın uçot siyasəti ilə təmin edilməsi, uçot siyasətinin 
dəyişdirilməsi prosedura 

- İlkin uçot sənədləri: təyin edilməsi, "Mühasibat uçotu haqqında" qanuna 
əsasən qeydiyyat tələbləri  

- Mühasibat qeydləri: məqsədi, “Mühasibat uçotu haqqında” qanuna müvafiq 
olaraq aparılmasına olan tələblər 

- Aktiv və öhdəliklərin inventarlaşdırılması üçün ümumi tələblər: məqsədi, 
aparılma müddəti və qaydası, sənədləşdirmə 

- “Mühasibat uçotu haqqında” qanuna müvafiq olaraq təsərrüfat 
subyektlərinin mühasibat (maliyyə) hesabatları üçün ümumi tələblər 

- Mühasibat uçotu (maliyyə) hesabatlarının təqdim edilməsi qaydası, illik 
mühasibat uçotunun (maliyyə hesabatlarının) məcburi surəti 

- Hüquqi şəxsin yenidən təşkil edilməsi və ləğv edilməsi halında mühasibat 
(maliyyə) hesabatlarının “Mühasibat uçotu haqqında” qanuna müvafiq 
olaraq tərtib edilməsinin xüsusiyyətləri    
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- Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları: anlayış, təqdimat tələbləri 

Mövzu 3. Mühasibat uçotu və uçot qaydalarına (MHBS) uyğun olaraq 
mühasibat uçotu (maliyyə) hesabatlarının təqdim edilməsi və 
açıqlanması proseduru. 

- Qanunverciliyə uyğun olaraq təşkilatın illik mühasibat uçotu (maliyyə) 
hesabatları: tərtib edən kompozisiya, fərziyyələr və prinsiplər 

- Qanunverciliyə uyğun olaraq balans göstəricilərinin strukturu, məzmunu və 
qiymətləndirilməsi 

- Qanunverciliyə uyğun olaraq maliyyə nəticələrinə dair hesabatın strukturu 
və göstəriciləri 

- Strukturu, məzmunu və Qanunvercilikdə kapital dəyişikliklərinin şərhinin 
göstəriciləri 

- Strukturu, məzmunu və Qanunverciliyə uyğun olaraq pulların hədəf 
istifadəsi üzrə hesabatın göstəriciləri 

- Qanunverciliyə uyğun olaraq mühasibat (maliyyə) hesabatlarının 
açıqlanması: açıqlanmış məlumatın məqsədi, təqdimat forması, strukturu və 
məzmunu 

- Qanunverciliyə uyğun olaraq mühasibat uçotu (maliyyə) hesabatlarında 
mühasibat uçotu siyasətinə məlumatın açıqlanması: mühasibat uçotu 
siyasəti haqqında məlumatın məzmunu və məzmunu, zəruri hesabatlılıq 
təcrübəsi haqqında məlumatların açıqlanması proseduru və mühasibat 
uçotu siyasətində dəyişikliklər 

- Qanunverciliyə uyğun olaraq mühasibat uçotu (maliyyə) hesabatlarında 
hesabat tarixindən sonra baş verən hadisələr haqqında məlumatın 
açıqlanması: hesabat tarixindən sonrakı hadisələrin təsnifatı, hesabat 
tarixindən sonra hadisələrin təsnifatı, hesabat tarixindən etibarən 
hadisələrin nəticələrinin əks olunma qaydası, hesabat tarixində mövcud 
olan və hesabat tarixindən sonra baş verən sahibliyin göstərilməsi 

- Qanunverciliyə uyğun olaraq mühasibat uçotu (maliyyə) hesabatında 
hesabatlı seqmentlərə dair məlumatların açıqlanması: əməliyyat və hesabat 
verən seqmentlər konsepsiyası, açıqlanan məlumatların məzmunu, 
açıqlanmış məlumatların qiymətləndirilməsi 

- Qanunverciliyə uyğun olaraq mühasibat (maliyyə) hesabatında əlaqəli 
tərəflər haqqında məlumatın açıqlanması: əlaqəli tərəflərin konsepsiyası və 
təsnifatı, əlaqəli tərəflər haqqında məlumatların açıqlanması halları, əlaqəli 
tərəflərlə əməliyyatlar haqqında açıqlanan məlumatların məzmunu 

- Qanunverciliyə uyğun olaraq, dayandırılmış əməliyyatlar haqqında 
məlumatın mühasibat uçotu (maliyyə) hesabatında açıqlanması: 
dayandırılmış fəaliyyət konsepsiyası, dayandırılmış əməliyyatların tanınması 
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üçün şərait, dayandırılmış əməliyyatlar üçün aktiv və öhdəliklərin 
qiymətləndirilməsi, açıqlanan məlumatın məzmunu 

- Qanunverciliyə uyğun olaraq mühasibat uçotu (maliyyə) hesabatlarında 
təxmin edilən dəyərdəki dəyişikliklər haqqında məlumatın açıqlanması: 
təxmin edilən dəyər konsepsiyası, mühasibat uçotunun təxmin edilən 
dəyəri, açıqlanan məlumatın məzmunu mühasibat uçotu (maliyyə) 
hesabatlarında 

- Qanunverciliyə uyğun olaraq uçotda və hesabatda səhvlərin düzəldilməsi: 
səhv anlayışı, mühasibatda səhvlərin düzəldilməsi proseduru, mühasibat 
uçotu (maliyyə) hesabatlarında düzəliş edilmiş səhvlər barədə məlumat 

- Azərbaycan  mühasibat uçotunun normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq 
səhm üzrə əsas və bölüşdürülmüş mənfəət (zərər): təyinat, hesablama 
proseduru, mühasibat uçotu (maliyyə) hesabatlarının açıqlanması 

Mövzu 4. Təbii ehtiyatların işlənməsi üçün xərc uçotu 
- Qanunvericiliyə uyğun olaraq axtarış xərcləri və aktivlərinin uçotu: 

konsepsiya, tərkibi, qiymətləndirilməsi və uçotda tanınma qaydası 
- Qanunvericiliyə uyğun olaraq maddi və qeyri-maddi aktivlərinin sonrakı 

qiymətləndirilməsi, sonrakı qiymətləndirmə nəticələrinin uçotda əks 
olunması 

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq aktivlərin tanınmasının dayandırılması: 
səbələri, müəssisənin fəaliyyəti, mühasibat sənədlərində əks olunması 

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq aktivlər üzrə mühasibat (maliyyə) 
hesabatlarının açıqlanması  

Mövzu 5. Tədqiqat və inkişaf üçün xərclərin uçotu  
- Qanunvericiliyə uyğun olaraq tədqiqat, inkişaf və iş üçün xərclər: tərkibi, 

mühasibat uçotu üçün qəbul şərtləri, çıxarılma şərtləri və metodları, 
hesablarda və mühasibat (maliyyə) hesabatlarında əməliyyatların əks 
olunması 

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq, maliyyə hesabatlarında elmi tədqiqat, 
təcrübə-konstruktor və texnoloji işlərə çəkilən xərclər haqqında 
məlumatların açıqlanması   

Mövzu 6. Maliyyə qoyuluşlarının uçotu 
- Qanunvericiliyə uyğun olaraq maliyyə investisiyalarının uçotu: maliyyə 

qoyuluşları anlayışı, tərkibi, mühasibat uçotu üçün qəbul şərtləri 
- Qanunvericiliyə uyğun olaraq maliyyə investisiyalarının ilkin 

qiymətləndirilməsi, maliyyə qoyuluşlarının alınması əməliyyatlarının uçotda 
əks olunması 
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- Qanunvericiliyə uyğun olaraq maliyyə investisiyalarının sonrakı 
qiymətləndirilməsi: sonrakı qiymətləndirmə metodları, maliyyə 
qoyuluşlarının dəyərsizləşməsi, sonrakı qiymətləndirmənin nəticələrinin 
uçotda əks olunması 

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq maliyyə investisiyalarının xaric edilməsinin 
uçotu; sərəncamda qiymətləndirmə, maliyyə investisiyalarının xaric edilməsi 
əməliyyatlarının uçotda əks olunması 

- Maliyyə investisiyalarının inventarizasiyası: məqsədi, qaydası, nəticələrin 
mühasibat uçotunda əks olunması 

- Mühasibat uçotu (maliyyə) hesabatlarında maliyyə yatırımları haqqında 
məlumatların Qanunvericiliyə uyğun olaraq açıqlanması. 

Mövzu 7. Hesablamalar və öhdəliklərin uçotu 
- Müştərilər və müştərilərlə hesablaşmaların uçotu: hesablaşma qaydası və 

üsulları, müştərilər və müştərilərlə aparılan əməliyyatların uçotu, debitor 
borclarının qaytarılmasının və silinməsinin uçotu 

- Debitor borclarının qiymətləndirilməsi, şübhəli borclar ehtiyatının 
formalaşdırılması, şübhəli borcların istifadəsi və silinməsi qaydası, 
qiymətləndirmənin nəticələrinin uçot sənədlərində əks olunması 

- Tədarükçülər və podratçı ilə hesablaşmaların uçotu: debitor borcların 
qiymətləndirilməsi, debitor borclarının alınması, geri alınması və silinməsi 
əməliyyatlarının uçotu 

- Əmək haqqı ilə əlaqədar işçilərlə hesablaşmaların uçotu, ödənişlər və 
ayırmalara tələb  

- Vergi və ödənişlər üçün büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmaların 
uçotu 

- İnventarlaşdırma debitor borcları və borcları: aparılma qaydası, nəticələrinin 
uçotda əks olunması 

- Məsul şəxslərlə hesablaşmaların uçotu: "hesabatlı şəxs" anlayışı, 
hesablamaların sənədli icrası, nəticələrinin uçotda əks olunması 

- Təsisçilər, səhmdarlar və iştirakçılar ilə hesablaşmaların uçotu: hüquqi 
şəxsin yaradılması və ləğvi, hesablanmış dividendlər və əməliyyatlar, 
nizamnamə (pay) kapitalının artırılması 

- Alınmış kreditlər, verilmiş kredit borcları üzrə borcların uçotu 
- Kredit və kreditlərin alınması və istifadəsi ilə bağlı xərclər: tərkibi, uçotda 

tanınma qaydası, əməliyyatların uçotda əks olunması 
- Öz vekselləri ilə hesablaşmaların uçotu və öz istiqraz vərəqələrinin uçotu 
- Mühasibat (maliyyə) hesabatlarında hesablamalar və öhdəliklərin 

açıqlanması 
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- Verilmiş kreditlər, kreditlər və öhdəliklər, kreditlər və borclar üzrə xərclər 
barədə mühasibat (maliyyə) hesabatlarında məlumatların açıqlanması 

Mövzu 8. Maliyyə nəticələrinin uçotu 
- Qanunvericiliyə uyğun olaraq mühasibat uçotunda gəlirin tanınması üçün 

tərkibi və şərtləri. 
- Məhsulların (robot, xidmətlər) satışından əldə edilən gəlirlərin 

qanunvericiliyə uyğun olaraq uçotu: mühasibat sənədlərində əks olunan 
tanınma şərtləri 

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq digər gəlirlərin uçotu: tərkibi, tanınma şərtləri, 
mühasibat sənədlərində əks olunan,  

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq mühasibat uçotunda xərclərin tanınması 
tərkibi və şərtləri 

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq adi fəaliyyətlər üçün xərclərin uçotu: 
mühasibat sənədlərində əks olunan tərkibi, tanınma şərtləri 

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq digər xərclərin uçotu: mühasibat sənədlərində 
əks olunan tərkibi, tanınma şərtləri 

- İstehsal xərclərinin (robot, xidmətlər) elementlər və maya dəyəri maddələri 
ilə təsnifatı və uçotu 

- İstehsalın dəyəri, robot, xidmətlər: konsepsiya, istehsal maya dəyərinin 
hesablanması üsulları və onlardan istifadə xüsusiyyətləri 

- Maddi xərclərin tərkibi, onların uçotu və obyektlərin hesablanmasının 
paylanması 

- Əmək xərclərinin tərkibi, onların uçotu və hesablama obyektləri üzrə 
bölüşdürülməsi 

- Satış xərcləri: tərkibi, silinməsi qaydası, mühasibat yazılışında əks etdirilmiş  
- Qeyri-istehsal xərcləri və zərərləri: anlayış, mühasibat uçotu sənədlərində 

əks olunması  
- Tikinti müqaviləsi üzrə gəlirlər, xərclər və maliyyə nəticələri: tanınma şərtləri, 

tikinti müqaviləsi üzrə gəlirin miqdarının müəyyən edilməsi, xərclərin tərkibi 
və dövrlərə görə bölgüsü 

- "hazır olduqda" metodunu tətbiq edərkən gəlirlərin, xərclərin və maliyyə 
nəticələrinin tanınması və uçotu 

- Ticarət təşkilatlarında dövriyyə xərcləri: tərkibi, uçota alınması qaydası, 
uçotda əks olunması 

- Satılmamış malların balansında paylama xərcləri: anlayış, hesablama 
qaydası, mühasibat uçotu sənədlərində və mühasibat (maliyyə) 
hesabatlarında əks olunması 

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq gəlir, xərclər və mühasibat (maliyyə) 
hesabatlarının maliyyə nəticələri haqqında məlumatların açıqlanması 
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Mövzu 9. Birgə fəaliyyətlərin uçotu 
- Müştərək əməliyyatların mühasibat və maliyyə hesabatlarında əks olunması 
- Aktivlərin bölüşdürülməsi zamanı əməliyyatların uçot və mühasibat 

(maliyyə) hesabatlarında əks olunması 
- Sadə ortaqlıq müqaviləsi (ortaq fəaliyyətlər haqqında) əsasında həyata 

keçirilən əməliyyatların uçotu və mühasibat (maliyyə) hesabatlarında birgə 
fəaliyyət haqqında məlumatların qanunvericiliyə uyğun olaraq açıqlanması 

Mövzu 10. Xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatların uçotu 
- Xarici valyutada ifadə olunan aktiv və öhdəliklərin dəyərinin rublla yenidən 

hesablanması şərtləri və qaydası 
- Məzənnə fərqi: anlayış, mühasibat uçotu hesablarında əks olunma  
- Mühasibat uçotu (maliyyə) hesabatlarında xarici valyuta ilə əməliyyatlar 

barədə məlumatların qanunvericiliyə uyğun olaraq açıqlanması 

Mövzu 11. MHBS uyğun olaraq pul vəsaitləri və onların  
ekvivalentlərinin uçotu 

- Kassa əməliyyatlarının aparılması qaydasına olan tələblər 
- Müəssisənin kassa aparatında pul axınının uçotu: sənədləşmə, əməliyyatın 

uçotda əks olunması 
- Müəssisənin bank hesabında pul axınının uçotu: sənədləşmə, əməliyyatın 

uçotda əks olunması 
- Pul ekvivalentləri: anlayış, növləri, mühasibat uçotu və mühasibat (maliyyə) 

hesabatlarında əks olunma qaydası 

Mövzu 12. MHBS uyğun olaraq kapitalın, ehtiyatların və təşkilatın digər 
maliyyələşdirmə mənbələrinin uçotu 

- Nizamnamə (pay) kapitalının formalaşdırılması üzrə əməliyyatların uçotu 
- Ehtiyat və əlavə kapitalın formalaşdırılması və istifadəsi üzrə əməliyyatların 

uçotu 
Bölüşdürülməmiş mənfəətin formalaşdırılması üçün uçot 

- Xalis mənfəətin uçotu 
- Qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət yardımının uçotu: anlayış, təsnifat, 

dövlət yardımının alınması və istifadəsi əməliyyatlarının uçotunda əks 
olunması 

- Qeyri-kommersiya təşkilatlarının qanunvericiliyə  uyğun olaraq hədəf 
maliyyələşdirilməsinin uçotu: anlayışı, tərkibi, mühasibat uçotu və 
mühasibat uçotu (maliyyə) hesabatlarında əks olunması və hədəf 
maliyyələşdirmədən istifadə 

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq mühasibat (maliyyə) hesabatlarında hədəf 
maliyyələşdirmə mənbələri barədə məlumatların açıqlanması. 
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Mövzu 13. MHBS uyğun olaraq gəlir vergisinin uçotu. 
- Hesabat dövrünün vergi tutulan mənfəətinin (zərərinin) uçot mənfəəti 

(zərəri) arasındakı daimi və müvəqqəti fərqlər: anlayışı, səbəbləri və halları 
- Təxirə salınmış vergi aktivləri və təxirə salınmış vergi öhdəlikləri: anlayışı, 

səbəbləri, mühasibat uçotunda əks olunması, mühasibat uçotu (maliyyə) 
hesabatlarında açıqlama 

- Şərti mənfəət vergisi və cari gəlir vergisi: anlayış, mühasibat uçotu 
sənədlərində və mühasibat uçotu (maliyyə) hesabatlarında əks etdirilmiş 
metodlar 

Mövzu 14. MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında məlumatların 
hazırlanması və təqdim edilməsi prinsipləri 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının məqsədi, tərkibi, fərziyyələr 
və onun hazırlanması prinsipləri 

- Maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdim edilməsi anlayışı və onun MHBS-a 
uyğunluğu 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat: məqsədi, 
quruluşu və məzmunu 

- MHBS-a uyğun olaraq dövr üçün mənfəət və zərər və digər məcmu gəlir 
haqqında hesabat: məqsəd, təqdimat variantları, quruluş və məzmun, 
hesabatda xərclərin təsnifatı 

- MHBS-a uyğun olaraq digər ümumi gəlir: anlayış, komponentlərin tərkibi, 
maliyyə hesabatlarında təqdimetmə variantları, digər məcmu gəlir 
komponentlərinin yenidən təsnifləşdirilməsi üçün düzəlişlər 

- MHBS-a uyğun olaraq kapitaldakı dəyişikliklər barədə hesabat: hesabatın 
məqsədi, quruluşu və məzmunu, əlavə məlumatların təqdim edilməsi 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarına qeydlər: məqsəd, quruluş; 
uçot siyasətinin və maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında qeyri-
müəyyənlik mənbələrinin açıqlanması 

- MHBS-a uyğun olaraq pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat: məqsəd, 
quruluş və məzmun, pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin tərkibi, 
fəaliyyət növlərinə görə pul vəsaitlərinin hərəkəti təsnifatı 

- MHBS-na uyğun birbaşa və dolayı metodlarla əməliyyat fəaliyyətindən daxil 
olan pul axınının hərəkətinin təqdimatı 

- MHBS -a uyğun olaraq aralıq maliyyə hesabatları: "aralıq dövr", "aralıq 
maliyyə hesabatı" anlayışları, aralıq maliyyə hesabatlarının forması və 
məzmunu, aralıq maliyyə hesabatlarının minimum komponentləri 

- MHBS-a uyğun olaraq aralıq maliyyə hesabatlarında xüsusi açıqlamalar 
- MHBS-a uyğun olaraq aralıq maliyyə hesabatları: aktivlərin, öhdəliklərin, 

gəlir və xərclərin tanınması və ölçülməsi prinsipləri; mövsümi, dövri və ya 
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qeyri-müntəzəm olaraq alınan gəlirlərin əks olunması; maliyyə ili ərzində 
qeyri-bərabər şəkildə çəkilən xərclərin əks olunması 

- MHBS-ın ilk tətbiqi: "MHBS-a keçid tarixi", "MHBS-lə ilk maliyyə 
hesabatları", "MHBS-lə ilk hesabat dövrü" anlayışlarının tərifi, MHBS-in 
maliyyə vəziyyəti haqqında giriş hesabatının hazırlanması, MHBS-a əsasən 
ilk maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə olunan uçot siyasətinin 
xüsusiyyətləri 

- MHBS-ın ilk tətbiqi: MHBS-ın retrospektiv tətbiqi üçün məcburi istisnalar və 
MHBS tələblərindən azad olmaq, MHBS-a əsasən ilk maliyyə 
hesabatlarında məlumatların təqdim edilməsi və açıqlanması 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında seqment açıqlanması: 
əməliyyat seqmentlərinin, hesabat seqmentlərinin identifikasiyası 
(xüsusiyyətləri) 

- MHBS -a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında seqment açıqlamaları: 
seqment açıqlamalarının məqsədi, hesabat seqmentlərinin ümumi böyük 
göstəricilərinin maliyyə hesabatları ilə uzlaşdırılması 

- seqmentlər üzrə açıqlanmış məlumatların məzmunu və MHBS (İFRS) 8 
“əməliyyat seqmentləri” nin tələblərinə uyğun olaraq bütövlükdə təşkilat 
haqqında açıqlanan məlumatların məzmunu. 

- əlaqəli tərəf anlayışı və hesabat təşkilatı ilə əlaqəli bir partiyanın 
müəyyənləşdirilməsi şərtləri 

- əlaqəli tərəflə əməliyyat anlayışı, MHBS-a uyğun olaraq maliyyə 
hesabatlarında əlaqəli tərəflər haqqında məlumatları açıqladı 

- MHBS-a uyğun olaraq hesabat dövrünün başa çatmasından sonrakı 
hadisələrin maliyyə hesabatlarında əks olunması: hesabat dövrünün başa 
çatmasından sonrakı hadisələrin anlayışı və növləri, onların tanınması və 
qiymətləndirilməsi, məlumatların açıqlanması 

- MHBS -a uyğun olaraq səhm üzrə əsas və azaldılmış mənfəət: anlayışlar, 
hesablama məqsədi, istifadə olunan hesablama göstəriciləri və onların 
müəyyən edilməsi qaydaları, maliyyə hesabatlarında məlumatların 
açıqlanması 

- Təşkilatın resurslarında müvafiq dəyişiklik olmadan səhmlərin sayının 
dəyişməsi hallarında MHBS-a uyğun olaraq səhm üzrə əsas qazancın 
əsaslı hesablanması 

Mövzu 15. MHBS-a uyğun olaraq uçot siyasətinin formalaşdırılması 
- MHBS-a uyğun olaraq mühasibat uçotu siyasəti: "mühasibat uçotu siyasəti" 

termininin tərifi, uçot siyasətinin seçimi və tətbiqi, maliyyə hesabatlarında 
uçot siyasəti barədə məlumatların açıqlanması 
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- Uçot siyasətindəki dəyişikliklərin uçotu, retrospektiv tətbiqetmə və onun 
məhdudlaşdırılması, MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında uçot 
siyasətindəki dəyişikliklər barədə məlumatların açıqlanması 

- Mühasibat qiymətləndirməsindəki dəyişiklik: MHBS-a uyğun olaraq maliyyə 
hesabatlarında uçot qiymətləndirməsindəki dəyişiklik barədə məlumatın 
anlayışı, əks olunması və açıqlanması qaydası 

- Maliyyə hesabatlarındakı səhvlər anlayışı, onların düzəldilməsi qaydası, 
BMHS-a uyğun olaraq səhvləri düzəltmək üçün maliyyə hesabatlarının 
retrospektiv təkrarlanması barədə məlumatların açıqlanması 

Mövzu 16. MHBS-a uyğun olaraq əsas vəsaitlərin (torpaq, tikili,  
avadanlıqlar) uçotu qaydası 

- MHBS-a uyğun olaraq əsas vəsaitlərin uçotu: əsas vəsaitin aktiv kimi 
müəyyənləşdirilməsi və tanınması, ilkin tanınmada əsas vəsaitin 
qiymətləndirilməsi 

- MHBS-a uyğun olaraq tanındıqdan sonra əsas vəsaitin qiymətləndirilməsi: 
uçot siyasətində qiymətləndirmə modelinin seçimi, ədalətli dəyər anlayışı 

- Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi qaydası, yenidən 
qiymətləndirmənin nəticələrinin MHBS-a uyğun olaraq maliyyə 
hesabatlarında əks olunması 

- MHBS-a uyğun olaraq əsas vəsaitlərin amortizasiyası: yararlılıq müddəti və 
köhnəlmə metodu, amortizasiyanın hesabda tanınması 

- Əsas vəsaitin MHBS-a uyğun olaraq tanınmasının dayandırılması: əmlak, 
tikili və avadanlıqların xaric edilməsi üsulları, əmlakın satılması zamanı gəlir 
və xərclərin tanınması 

- MHBS-a uyğun olaraq əsas vəsaitlərin sonrakı xərcləri: məsrəflərin növləri 
və məqsədi, əsas vəsaitlərin sonrakı xərclərinin tanınması MHBS-a uyğun 
olaraq maliyyə hesabatlarında əsas vəsaitlər haqqında məlumatların 
açıqlanması 

Mövzu 17. MHBS-a uyğun olaraq qeyri-maddi aktivlərin uçotu 
- MHBS-a uyğun olaraq qeyri-maddi aktivlər: "qeyri-maddi aktiv" anlayışının 

tərifi 
- MHBS -a uyğun olaraq qeyri-maddi aktivin eyniləşdirmə meyarına cavab 

verən şərtlər, misallar 
- MHBS-a uyğun olaraq qeyri-maddi aktivin tanınması və ilkin ölçülməsi: 

tanınma meyarları və onların qeyri-maddi aktivlərə tətbiqi 
- Hökumət subsidiyası hesabına əldə edildikdə, aktivlər mübadiləsi 

aparıldıqda, müəssisələrin birləşməsi hissəsi kimi ayrıca bir alış, MHBS-a 
uyğun olaraq alış üçün qeyri-maddi aktivlərin uçotunun xüsusiyyətləri 
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- MHBS-a uyğun olaraq müstəqil yaradılması ilə qeyri-maddi aktivlərin 
uçotunun xüsusiyyətləri 

- Qeyri-maddi aktivlərin MHBS-a uyğun olaraq tanınmasından sonra 
qiymətləndirilməsi (sonrakı qiymətləndirmə): mühasibat modelləri, yenidən 
qiymətləndirmənin vəziyyəti və qaydası və yenidən qiymətləndirmənin 
nəticələrinin əks olunması 

- MHBS -a uyğun olaraq qeyri-maddi aktivin yararlılıq müddətinin 
müəyyənləşdirilməsi qaydaları və şərtləri MHBS-a uyğun olaraq son faydalı 
istifadə müddəti olan qeyri-maddi aktivin amortizasiyasının hesablanması 
qaydası 

- MHBS-a uyğun olaraq qeyri-maddi aktivin xaric edilməsi üçün tanınması və 
uçotu 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında qeyri-maddi aktivlərin 
açıqlanması 
 
Mövzu 18. MHBS-a uyğun olaraq investisiya əmlakının uçotu 

- MHBS-a uyğun olaraq investisiya əmlakının uçotu: investisiya mülkiyyətinin 
və sahibinin sahib olduğu mülkiyyətin tərifi; investisiya əmlakının uçotda 
tanınması, investisiya mülkiyyətinin ilkin tanınması zamanı qiymətləndirmə 

- MHBS-a uyğun olaraq investisiya əmlakının sonrakı qiymətləndirilməsi: 
investisiya mülkiyyətinin uçotu modelinə dair uçot siyasətinin seçimi, 
mühasibat seçimlərinin hər biri üçün qiymətləndirmənin xarakteri 

- MHBS-a uyğun olaraq investisiya mülkiyyətinin təhvil verilməsi (yenidən 
təsnifləşdirilməsi) və sərəncam verilməsi: təhvil verilməsinin səbəbləri, 
mühasibat və maliyyə hesabatlarında əməliyyatların əks olunması 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında investisiya mülkiyyəti 
haqqında məlumatların açıqlanması: ümumi tələblər, ədalətli maya uçotu 
modelində və maya dəyəri modelində əlavə açıqlama. 

Mövzu 19. MHBS-a uyğun olaraq aktivlərin uçotu 
- aktivlərin dəyərsizləşməsinin uçotunun məqsədi, bərpa olunan dəyər 

anlayışı, dəyərsizləşə bilən aktivlərin eyniləşdirilməsi, MHBS-a uyğun olaraq 
pul yaradan vahid anlayışı 

- Mümkün dəyərsizləşməni müəyyən etmək üçün aktivin və ya bölmələrin 
bərpa edilə bilən dəyərinin qiymətləndirilməsi, MHBS-a uyğun olaraq 
istifadə dəyərinin hesablanması 

- MHBS -a uyğun olaraq qudvil dəyərsizləşməsini uçota alaraq aktiv və ya 
nağd yaradan vahid üzrə dəyərsizləşmə zərərlərinin tanınması və 
qiymətləndirilməsi 

- MHBS-a uyğun olaraq dəyərsizləşmə zərərinin geri qaytarılması 
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- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında aktivlərin və yaradan 
vahidlərin dəyərsizləşməsi barədə məlumatların açıqlanması 

Mövzu 20. MHBS-a uyğun olaraq satış üçün saxlanılan aktivlərin uçotu 
- Dayandırılmış əməliyyatlar anlayışı, MHBS-a uyğun olaraq dayandırılmış 

əməliyyatların maliyyə hesabatlarında təqdim edilməsi 
- Uzunmüddətli aktivlərin (və ya nokaut qruplarının) satış üçün saxlanılma 

təsnifatı, qiymətləndirilməsi, satış planındakı dəyişikliklərin əks olunması, 
MHBS-a uyğun olaraq hesabat və açıqlama 

Mövzu 21. MHBS-a uyğun olaraq icarə müqavilələrinin uçotu 
- İcarə müqaviləsinin BMHS-a uyğun olaraq müəyyənləşdirilməsi: icarə 

anlayışı, icarə müqaviləsi əlamətlərinin mövcudluğunun qiymətləndirilməsi, 
müqavilədə icarə komponentlərinin ayrılması, icarə müddətinin 
qiymətləndirilməsi 

- İcarəçidən icarə haqqının MHBS-a uyğun uçotu: istifadə hüququ və icarə 
öhdəlikləri şəklində aktivin tanınması və qiymətləndirilməsi, dəyişdirilmiş 
icarə müqaviləsinin əks olunması, maliyyə hesabatlarında məlumatların 
açıqlanması 

- Qısamüddətli icarə və baza aktivinin aşağı dəyəri olan icarəyə verilməsi 
anlayışı, icarəçinin MHBS-a uyğun olaraq müvafiq icarə müqavilələri üzrə 
uçotunun xüsusiyyətləri 

- MHBS-a uyğun olaraq icarəçilərdən maliyyə icarələrinin uçotu: maliyyə 
icarələrinin tərifi və xüsusiyyətləri, maliyyə icarəsi və maliyyə sənədinin 
predmeti olan aktivin tanınması və qiymətləndirilməsi, əmlakın 
dəyişdirilməsinin əks olunması, maliyyə hesabatlarında məlumatların 
açıqlanması 

- MHBS-a uyğun olaraq icarəçilərdən əməliyyat icarələrinin uçotu: əməliyyat 
icarələrinin müəyyən edilməsi, əməliyyat icarəsi üzrə gəlir və xərclərin 
tanınması və qiymətləndirilməsi, müqavilələrin dəyişdirilməsinin əks 
olunması, maliyyə hesabatlarında məlumatların açıqlanması 

- Sub icarə anlayışı, MHBS-a uyğun olaraq sənaye icarədarları tərəfindən alt 
icarələrin təsnifatı 

- MHBS-a uyğun olaraq satış və icarəyə vermə əməliyyatlarının maliyyə 
hesabatlarında əks olunması 

Mövzu 22. MHBS-a uyğun olaraq gəlir vergisinin uçotu 
- Cari mənfəət vergisi, gəlir vergisi xərcləri, təxirə salınmış vergi aktivləri və 

öhdəlikləri, müvəqqəti fərqlər, BMHS-a uyğun olaraq aktiv və öhdəliklərin 
vergi əsasları anlayışları 
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- Cari təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərinin tanınması və ölçülməsi, 
bir müəssisə birləşdirilərkən və istifadə olunmamış vergi zərərləri və istifadə 
edilməmiş vergi güzəştləri ilə əlaqədar MHBS-a uyğun olaraq tanınma 
xüsusiyyətləri. 

- Mənfəət və ya zərər, digər məcmu gəlir, gəlir vergisi üzrə gəlir və xərclərin 
tanınması, BMHS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında vergi aktivləri və 
öhdəlikləri, gəlir vergisi xərcləri barədə məlumatların təqdim edilməsi və 
açıqlanması 

Mövzu 23. MHBS-a uyğun olaraq qiymətləndirilmiş öhdəliklərin, şərti 
öhdəliklərin və aktivlərin uçotu  

- Öhdəliklərin qiymətləndirilməsi üçün konsepsiya və əsaslar, MHBS-a uyğun 
şərti öhdəliklərin və şərti aktivlərin maliyyə hesabatlarında konsepsiya və 
əks olunması 

- Qiymətləndirilmiş öhdəliklərin tanınması və ölçülməsi, gözlənilən üçüncü 
tərəfin kompensasiyasının nəzərə alınması, qiymətləndirilmiş öhdəliklərin 
dəyişməsi, qiymətləndirilmiş öhdəliklərin istifadəsi, MHBS-a uyğun olaraq 
maliyyə hesabatlarında məlumatların açıqlanması 

- Gələcək əməliyyat zərərləri, ağır müqavilələr və MHBS-a uyğun olaraq 
yenidən qurulması ilə əlaqədar qiymətləndirilmiş öhdəliklərin tanınması və 
ölçülməsi qaydalarının tətbiqi 

  Mövzu 24. MHBS-a uyğun olaraq işçilərin müavinətlərinin uçotu 
- MHBS-a uyğun olaraq konsepsiya, mənşə əsasları və işçilərə verilən 

müavinət növləri 
- Qısamüddətli ödənişli məzuniyyətlər, mənfəət bölüşdürülməsi və bonus 

sistemləri daxil olmaqla, MHBS-a əsasən işçilərin qısamüddətli 
müavinətlərinin tanınması və ölçülməsi 

- müəyyən edilmiş töhfə pensiya sxemlərinin müəyyən edilmiş pensiya 
pensiya planlarından fərqlənməsi, müəyyən edilmiş töhfə proqramlarının 
uçotu və MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında açıqlama 

- MHBS-a əsasən müəyyən edilmiş pensiya proqramları üzrə uçot 
- MHBS-a uyğun olaraq işçilərin digər uzunmüddətli müavinətlərinin uçotu 
- MHBS-a uyğun olaraq zəmanət ödənişlərinin uçotu 

Mövzu 25. MHBS-da maliyyə alətlərinin uçotu 
- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə aləti, maliyyə aktivi, maliyyə öhdəliyi, kapital 

aləti anlayışları 
- Mürəkkəb maliyyə alətlərinin, səhmdarlardan satın alınmış səhm paylarının 

təsnifatı, maliyyə alətləri üzrə faizlər, dividendlər, mənfəət və zərərlərin 
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təsnifatı, maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin MHBS-a uyğun olaraq 
hesablanması 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə alətlərinin uçotu: tanınmanın dayandırılması 
meyarlarına cavab verən və cavab verməyən maliyyə aktivlərinin tanınması 
və tanınmasının dayandırılması, təhvil verilmiş aktivlərdə davamlı iştirak 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə aktivlərinin və maliyyə öhdəliklərinin təsnifatı 
- törəmə alətinin qəbul edilməsi, MHBS-a uyğun olaraq hibrid müqavilələrin 

uçotu 
- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə alətlərinin uçotu: maliyyə aktivlərinin və 

maliyyə öhdəliklərinin ilkin və sonrakı ölçülməsi, maliyyə aktivlərinin yenidən 
təsnifləşdirilməsi uçotu, maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəlikləri üzrə mənfəət 
və zərərin uçotu 

- MHBS (İFRS9) uyğun olaraq hedc uçotu: "hedcləmə aləti" və "hedcinq 
maddəsi" anlayışlarının tərifi, hedcinq münasibətlərinin üç növü, hedc 
uçotunun tətbiqi üçün zəruri şərtlər 

- MHBS hedc uçotu: ədalətli dəyər hedc uçotu, pul vəsaitlərinin hərəkəti 
hedcinqi uçotu, xarici bölmədə xalis investisiya hedc uçotu 

- Maliyyə alətlərinin maliyyə vəziyyətinə təsiri və MHBS-a uyğun hesabatdakı 
əməliyyatların nəticələri barədə məlumatların açıqlanması: maliyyə hesabatı 
və məcmu gəlir hesabatı ilə bağlı məlumatların açıqlanması məqsədi 

- MHBS-a əsasən hesabat verərkən maliyyə alətləri ilə əlaqəli risklərin 
miqdarı barədə məlumatların açıqlanması: kredit riski, likvidlik riski və bazar 
riskləri də daxil olmaqla risklərin növləri üzrə keyfiyyət və kəmiyyət 
xüsusiyyətlərinin açıqlanması məqsədi 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında maliyyə alətlərinin 
köçürülməsi barədə məlumatların açıqlanması 

Mövzu 26. MHBS-a uyğun olaraq səhmlərə əsaslanan ödəniş 
əməliyyatlarının uçotu 

- MHBS-a əsasən paya əsaslanan əməliyyat, əməliyyatı nəticəsində alınan 
mal və xidmətlərin tanınması və qiymətləndirilməsi 

- Səhm alətlərindən istifadə etməklə hesablanan səhmlərə əsaslanan ödəmə 
əməliyyatları haqqında MHBS hesabatı 

- Nağd hesablanmış pay əsaslı ödəniş əməliyyatlarının MHBS hesabatı 
- Qarşı tərəfin seçimi ilə nağd ödəmə imkanı ilə, səhm əsaslı ödəmə 

əməliyyatları haqqında MHBS hesabatı 
- Hesabat verən təşkilatın seçimi ilə nağd ödəmə imkanı ilə səhmlərə 

əsaslanan ödənişlər barədə MHBS hesabatı 
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Mövzu 27. MHBS-a uyğun olaraq inventarların uçotu 
- MHBS-a uyğun olaraq ehtiyatların uçotu: "ehtiyatlar" anlayışının tərifi, 

mümkün dəyərsizləşmə nəzərə alınmaqla ehtiyatların qiymətləndirilməsi 
üsulları 

- MHBS-a uyğun olaraq inventar dəyərinin qiymətləndirilməsi: inventar 
dəyərinin müəyyən edilməsi; mallar alındıqdan sonra ehtiyatların maya 
dəyərinə daxil olan xərclər; onlardan istifadə edərkən və təqaüdə çıxarkən 
inventar dəyərinin hesablanması üsulları 

- Ehtiyatların xalis satış qiymətində MHBS-a uyğun olaraq qiymətləndirilməsi: 
xalis satış qiymətinin müəyyən edilməsi, xalis satış qiymətinin hesablanması 
qaydası, xalis satış qiymətinə yenidən baxılması 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında məlumatların açıqlanması 

Mövzu 28. MHBS-a uyğun olaraq müştərilərlə bağlanmış 
müqavilələrdən əldə olunan gəlirlərin uçotu 

- MHBS-a uyğun olaraq müştərilərlə bağlanmış müqavilələrdən əldə olunan 
gəlirin tanınması: müqavilənin eyniləşdirilməsi; yerinə yetiriləcək vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi; icraya dair öhdəliklərin yerinə yetirildiyi (və ya yerinə 
yetirildiyi qədər) gəlirin tanınması; performans qiymətləndirmə metodları 

- MHBS-a uyğun olaraq müştərilərlə bağlanmış müqavilələr üzrə gəlirin 
qiymətləndirilməsi: əməliyyat qiymətinin müəyyənləşdirilməsi, əməliyyat 
qiymətinin dəyişməsi, əməliyyat qiymətlərinin icrası öhdəlikləri üçün 
bölüşdürülməsi 

- MHBS-a uyğun olaraq müştərilərlə bağlanmış müqavilələr üzrə xərclər: 
tərkibi anlayışı, sifariş və tanınma meyarları 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə sorğusu haqqında hesabatda müştərilərlə 
müqavilələrin icrası barədə məlumatların təqdim edilməsi 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında müştərilərlə bağlanmış 
müqavilələrin açıqlanması 

Mövzu 29. Valyuta əməliyyatlarının uçotu və maliyyə hesabatlarının 
MHBS-a uyğun olaraq təkrarən hesablanması 

- Xarici valyuta ilə əməliyyatların funksional valyutada MHBS-a uyğun olaraq 
əks olunması: xarici valyutada əməliyyat anlayışı, işlək bir valyutanın 
anlayışı və seçimi, xarici valyutada əməliyyatın funksional valyutada ilkin 
tanınması 

- maliyyə hesabatlarında MHBS maddələrinə uyğun olaraq hesabat 
dövrlərinin sona çatdığı tarixdə xarici valyutada əks olunması, məzənnə 
fərqlərinin tanınması qaydası 

- MHBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında işləyən valyutadan fərqli olan 
təqdimat valyutasının istifadəsi: funksional valyuta və təqdimat valyutası 
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anlayışları, maliyyə hesabatlarının göstəricilərinin təqdimat valyutasına 
çevrilməsi qaydası, məzənnə fərqlərinin əks olunması 

Mövzu 30. MHBS-a uyğun borc xərclərinin uçotu 
- Borc xərclərinin mühasibat uçotu standartlarına uyğun uçotu: "borc xərcləri" 

və "seçmə aktiv" anlayışlarının tərifləri; borc xərclərinin tərkibi və onların 
tanınması qaydası 

- MHBS-a uyğun olaraq kapitallaşdırılmasına icazə verilən borc xərcləri: 
kapitallaşdırılacaq məbləği hesablamaqla borc xərclərini kapitallaşdırma 
qaydaları 

Mövzu 31. MHBS-a uyğun olaraq ədalətli dəyərin ölçülməsi 
- MHBS ədalətli dəyərin ölçülməsi, hesab vahidinin seçimi 
- MHBS-a əsasən qeyri-maliyyə aktivlərinin ədalətli dəyərini 

qiymətləndirməyə yanaşma 
- MHBS-a uyğun olaraq öhdəliklərin və öz kapital alətlərinin ədalətli dəyərinin 

qiymətləndirilməsinə yanaşma 
- MHBS ədalətli dəyərin ölçülməsi: ədalətli dəyərin ölçülməsi metodları, giriş 

məlumatları, daxil edilmiş məlumatlara əsasən ədalətli dəyər iyerarxiyası 
- Ədalətli dəyər ölçmələri ilə əlaqədar MHBS-a uyğun olaraq maliyyə 

hesabatlarında məlumatların açıqlanması 

Mövzu 32. MHBS-a uyğun olaraq dövlət yardımının digər formaları 
barədə məlumatların uçotu və açıqlanması, dövlət subsidiyaları 

- Dövlət yardımı və hökumət subsidiyaları anlayışı, BMHS-a uyğun olaraq 
dövlət subsidiyalarının uçotuna yanaşma 

- Aktivlərə və gəlirlərə aid olan dövlət subsidiyalarının maliyyə hesabatlarında 
BMHS-a uyğun olaraq hökumət subsidiyalarının qaytarılmasını uçotda əks 
etdirməsi 

Mövzu 33. MHBS-a uyğun olaraq mineral ehtiyatların axtarışı və 
qiymətləndirilməsi üzrə fəaliyyətlərin maliyyə hesabatlarında əks 
olunması qaydası 

- Mineral kəşfiyyat və qiymətləndirmə anlayışı, müvafiq standartların əhatə 
dairəsi nəzərə alınmaqla MHBS-a uyğun olaraq mineral ehtiyatların 
kəşfiyyatı və qiymətləndirilməsi ilə bağlı xərclər və aktivlərin əks olunması 
üçün bir yanaşma 

- MHBS-a uyğun olaraq mineral ehtiyatların axtarışı və qiymətləndirilməsi ilə 
əlaqəli aktivlərin təsnifatı, ilkin və sonrakı qiymətləndirilməsi 
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Mövzu 34. MHBS-a uyğun olaraq biznes birləşmələrinin, kapital 
qoyuluşlarının və konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının uçotu 

- MHBS uyğun olaraq biznes birləşməsi: alış metodu ilə biznes 
birləşmələrinin uçotu, alıcının şəxsiyyəti, alış tarixinin müəyyənləşdirilməsi, 
biznes birləşmə əməliyyatları 

- MHBS-ya uyğun olaraq eyniləşdirilmiş qazanılan aktivlərin, qəbul olunmuş 
öhdəliklərin və qazan obyektindəki nəzarətdən kənar hissələrin təsdiq 
olunması və qiymətləndirilməsi. 

- Nəzarətdən kənar hissə anlayışı, qazanc obyektindəki nəzarətdən kənar 
qiymətləndirilməsi metodları, MHBS-ya uyğun olaraq nəzarətdən kənar 
hissələrin sonrakı hesabatı. 

- MHBS-ya uyğun qiymətləndirmə müddətində biznesin birləşdirilməsi 
münasibətlərinə görə qəbul edilmiş ilkin rəyin düzəldilməsi. (korreksiyası) 

- Qudvil anlayışı, qudvilin və ya sərfəli satınalmadan gələn qazancın 
qiymətləndirilməsi, MHBS-ya uyğun olaraq qudvilin sonrakı hesabatı.  

- MHBS-da assosiasiya edilmiş təşkilatlar anlayışı. 
- Assosiasiya edilmiş təşkilatlar və birgə müəssisələrdə investisiyaların 

hesabatı üçün hissə metodunun tətbiq olunması, MHBS -ya uyğun olaraq 
pay hissələri metodundan istifadə olunmasına xitam verilməsi. 

- Hissələrin iştirakı metodu zamanı istifadə olunan hesabatlara və 
prosedurlara verilən tələblər, investisiyaların qiymətdən düşməsi zamanı 
ortaya çıxan ziyanın hesabatı MHBS -ya uyğun olaraq satış üçün nəzərdə 
tutulmuş kimi təsnif olunan investisiyanın hesabatı, pay hissələri metodunun 
tətbiq olunmasından azadolma. 

- Möhkəmləndirilmiş maliyyə hesabatı anlayışı, qruplar, ana və törəmə 
təşkilatlar, MHBS-ya uyğun olaraq investisiya obyekti üzərində nəzarətin 
mövcudluğunun müəyyən edilməsi. 

- MHBS-ya uyğun olaraq möhkəmləndirilmiş hesabatın tərtibi zamanı 
aparılan qeydiyyata verilən tələblər. 

- MHBS-ya uyğun olaraq möhkəmləndirilmiş hesabatın tərtibində 
möhkəmləndirmə prosedurları, nəzarətin itirilməsinin dəf edilməsi. 

- MHBS-ya uyğun (müvafiq) olaraq ayrıca (əlahiddə) maliyyə hesabatı 
anlayışı, törəmə təşkilatlara qoyulmuş investisiyaların qiymətləndirilməsi və 
qeydiyyatı qaydaları, birgə (əlahiddə) maliyyə hesabatlarında məlumatların 
üzə çıxarılması. 

- Birgə sahibkarlıq anlayışı, MHBS-ya uyğun olaraq birgə sahibkarlığın 
növləri. 

- Birgə müəssisələrin qeydiyyatı və MHBS-ya uyğun olaraq birgə 
əməliyyatların maliyyə hesabatlarındakı əksi. 
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- MHBS-ya uyğun olaraq qurulmuş təşkilatlarda pay hissələri anlayışı. Başqa 
təşkilatlarla şəriklik haqqında məlumatların üstünün açılmasının məqsədi. 

- MHBS-ya uyğun olan törəmə təşkilatlarda şərik olması məlumatların 
üstünün açılması. 

- MHBS-ya uyğun olan assosiasiya təşkilatları ilə birgə fəaliyyət haqqında 
məlumatların üstünün açılması. 

- MHBS-ya uyğun olan birləşdirilməmiş struktur təşkilatlarla şərik olma 
haqqında məlumatların üstünün açılması. 

Mövzu 35. İqtisadiyyatın maliyyə sektoru təşkilatlarının mühasibat 
formalaşdırılmasının xüsusiyyətləri. 

- Sığorta təşkilatlarının illik mühasibat (maliyyə) hesabatı, tərtibi, göstəricilərin 
xüsusiyyətləri, tərtib və təqdim olunması qaydaları. 

- Sığorta  mənbələri və sığorta olunnanların payları haqqında məlumatları 
sığorta təşkilatının mühasibat  (maliyyə) hesabatlarında aydınlıq gətirilməsi. 

- Sığorta təşkilatı gəlirlərinin tərkibi və onların maliyyə nəticələri hesabatında 
əks olunması. 

- Sığorta mükafatalrı, maliyyə vasitələri əməliyyatlarından gələn gəlirlər 
haqqında məlumatlara sığorta təşkilatının illik mühasibat (maliyyə) 
hesabatında aydınlıq gətirilməsi. 

- Sığorta təşkilatı xərclərinin tərkibi və maliyyə nəticələri hesabatında onların 
əksi. 

- Həyat sığortası müqavilələrinin ödənilməsi və həyat sığortasına nisbətən 
digər sığortalara görə yaranan zərərlər haqqında məlumatlara sığorta 
təşkilatının illik mühasibat (maliyyə) hesabatında aydınlıq gətirilməsi. 

- Zərərin tənzimlənməsinə yönəldilmiş xərclərin sığorta müqavilələrinə və 
sığortalanma zamanı qəbul edilmiş digər müqavilələrin akvizion xərclərinin 
sığorta təşkilatının illik mühasibat (maliyyə) hesabatında əksi. 

- Sığorta təşkilatı maliyyə nəticələrinin formalaşdırılmasının xüsusiyyətləri, 
illik mühasibat (maliyyə) hesabatında maliyyə nəticələrinin əsas tərkibinə 
aydınlıq gətirilməsi. 

- Sığorta təşkilatının şəxsi kapitalında dəyişikliklər barədə hesabatı, şəxsi 
kapitalın elementləri hesabat dövründə şəxsi kapital dəyişdirilməsinin 
səbəbləri barədə məlumatların açıqlanması. 

- Kredit təşkilatının illik mühasibat (maliyyə) hesabatı : tərkibi, göstəricilərinin 
xüsusiyyətləri, tərtibat və təqdimat qaydaları. 

- Kredit təşkilatlarında maliyyə yatırımlarının hesabatının (qeydiyyatı) 
səviyyəsi xüsusiyyətləri, qiymətli kağızlar və onların hesabatına 
(qeydiyyatına) müxtəlif yanaşmalar. 

 30 



- Qiymətli kağızlarla aparılan əməliyyatlar haqqında məlumatların kredit 
təşkilatının illik mühasibat (maliyyə) hesabatında aydınlıq gətriliməsi. 

- Kredit müqavilələrində pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsi üsulları və kredit 
təşkilatının illik mühasibat (maliyyə) hesabatında onların qeydiyyatının və 
xüsusiyyətlərinin əks olunması. 

- Kredit təşkilatının illik mühasibat (maliyyə) hesabatında gəlirlər haqqında 
məlumatların açıqlanması. 

- Kredit təşkilatının illik mühasibat (maliyyə) hesabatında kreditlərin haqqında 
məlumatlara aydınlıq gətirilməsi. 

- Kredit təşkilatının illik mühasibat (maliyyə) hesabatında aktivlərin qiymətdən 
düşməsi məlumatlarına aydınlıq gətirilməsi. 

- Kredit təşkilatları aktivlərinin mümkün itkilərini önləyən ehtiyat mənbələrinin 
yaradılmasına yanaşma. 

- Kredit təşkilatının illik mühasibat (maliyyə) hesabatlarında maliyyə vasitələri 
qiymətləri metallar və xarici valyuta əməliyyatlarından ələdə olunan gəlirlər 
və xərclər barədə məlumatlara aydınlıq gətirilməsi. 

- Kredit təşkilatının maliyyə yekunlarının formalaşdırılmasının xüsusiyyətləri, 
illik mühasibat (maliyyə) hesabatında maliyyə yekunlarının əsas tərkibinin 
göstərilməsi. 

- Kredit təşkilatının şəxsi vəsaitləri (kapital): 
- Şəxsi vəsaitlərin mənbələrinin tərkibi və onların hesablanması metodikası. 
- Risklərin yerini doldurmaq üçün kapitalın səviyyəsinin kifayət qədər olduğu 

haqqında ssuda və digər aktivlərə dair mümkün zərərlərin qarşısını almaq 
üçün ehtiyatlarının həcmi haqqında hesabat. 

- Kredit təşkilatının illik mühasibat (maliyyə) hesabatında şəxsi kapitala edilən 
dəyişikliklər haqqında məlumatların göstərilməsi. 

- Pul vasitələrinin dövriyyəsi haqqında hesabatın formalaşdırılmasının 
xüsusiyyətləri və əməliyyat, investisiya və maliyyə fəaliyyəti zamanı pul 
vasitələrinin axını haqqında məlumatın göstərilməsi. 

- Vacib normativlər, maliyyə vasitələrinin göstəriciləri və qısamüddətli satın 
ala bilmə, pula çevrilə bilmə qabiliyyəti normativləri haqqında məlumat: bank 
üçün vacib normativlərin, bank olmayan kredit təşkilatının və bank 
qrupundan olan qabaqcıl kredit təşkilatlarının tərkibi xüsusiyyətləri. 

- Kredit təşkilatının  illik mühasibat (maliyyə) hesabatında aydınlaşdırıcı 
məlumatın formalaşdırılması və xüsusiyyətləri. 

- Qeyri-dövlət təqaüd fondunun mühasibat balansının formalaşdırılması 
xüsusiyyətləri. 

- Qeyri-dövlət təqaüd fondunun maliyyə nəticələrinin formalaşdırılması 
xüsusiyyətləri, illik mühasibat (maliyyə) hesabatında maliyyə nəticələrinin 
tərkibinin göstərilməsi. 
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IV Bölmə. Vergi  Qanunvericiliyi 

Mövzu 1. Vergi toplama sistemi. Vergi hüquqi münasibətlərinin 
subyektləri. 

- Vergi kodeksinə uyğun olaraq Vergi və toplanması anlayişı və təsnifatı. 
- Regional və yerli vergilər—tərkibi və ümumi xüsusiyyətləri. Azərbaycan 

Respublikasında sığorta üzvlük haqları: anlayış: məcəllənin ümumi şərtləri. 
- Vergi kodeksinə uyğun olaraq vergiqoyma məqsədilə əmtəə (iş, xidmət) 

satışı anlayışı. 
- Vergiqoymanın əsas elementləri və xüsusiyyətləri. 
- Vergilərin və vergiyığımının qanunvericiliklə tənzimlənən münasibətlərin 

iştirakçıları: vergiödəyicilərinin (yığım ödəyiciləri, sığorta üzvlük haqlarının 
ödəyiciləri)  və vergi müvəkkillərinin siyahısı,  xüsusiyyətləri, hüquqları,və 
öhdəlikləri. 

- Qanunvericiliklə tənzimlənən vergi və vergi yığımı ilə münasibətdə 
vergiödəyənin təmsil olunma hüquqları, vergiödəyənin qanuni nümayəndəsi 
və vergiödəyənin səlahiyyətli nümayəndəsi. 

- Vergi orqanları: hüquqları və öhdəliklərivəzifəli şəxslərin cavabdehliyi. 
- Xarici şirkətlərə nəzarət və nəzarət edən şəxslər anlayışı. 

 
Mövzu 2. Vergi öhdəlikləri və onun yerinə yetirilməsi. 

- Vergi kodeksi tərəfindən nəzərdə tutulmuş sığorta  haqlarının ödənilməsi 
öhdəlikləri,və vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə qoyulmuş ümumi 
tələblər; sığorta haqlarının və vergilərin ödənməsinə dair öhdəliklərin 
yaranması, dəyişdirilməsi və başa çatması.                                                         

- Vergilərin, sığorta üzvlük haqlarının (cərimə, müamilə) alınmasının ümumi 
qaydaları: bank hesablarında olan pul vəsaiti və təşkilatın vergi ödəyicisinin, 
vergi müvəkkilinin, sığorta üzvlük haqqı ödəyicisinin əmlakı hesabına. 

- Təşkilatların yenidən qurulması və ləğv olunması zamanı vergilərin, 
yığımların və sığorta üzvlük haqlarının (cərimə, müamilə) ödənilməsi 
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi. 

- Vergilərin, yığımların,və sığorta haqlarının müamilələrin, cərimələrin ödənişi 
zamanı artıq ödənmiş məbləğin hesablanması, qaytarılması şərtləri və 
qaydaları, vergilərin, sığorta haqlarının,müamilələrin, cərimələrin artıq 
alınmış məbləğin qaytarılması prosedurları. 

- Vergi və sığorta haqları qalıqlarının , cərimələr və müamilələr üzrə alınması 
qeyri—mümkün olan borcların silinməsi və təsdiq olunması. 

- Vergilər, sığorta haqları, müamilələr və cərimələrin ödənişinə dair 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üsullarının ümumi xüsusiyyətləri. 
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- Vergilərin və sığorta haqlarının ödənməsinin vaxtının uzadılması və ya 
qısaldılması qaydaları. 

- İnvestisiya vergi krediti: anlayış, ümumi xüsusiyyətləri, verilməsi qaydaları 
və şərtləri. Vergilər, yığımlar və sığorta haqları üzrə imtiyazlar: yaranması 
və istifadə olunması qaydaları. 
 

Mövzu 3.  Vergi nəzarəti. Vergi qanunlarının pozulması və bu 
pozuntulara görə cavabdehlik. 

- Səyyar vergi yoxlanışı: aparılması prosedurları və şərtləri. 
- Kameral vergi yoxlanışı: aparılması qaydaları və şərtləri. 
- Vergi yoxlamaları nəticələrinin tərtibatı qaydaları və vergi yoxlamaları 

materiallarının  nəzərdən keçirilməsinin nəticələrinə dair qərarın verilməsi;  
vergi orqanının vergi ödəyicisinin vergi qanunlarını pozduğuna görə 
məsuliyyətə cəlb olunmasına dair qərarının yerinə yetirilməsi. 

- Vergi orqanının vergi ödəyicisi və sığorta haqları ödəyicisinin vergi 
qanunlarını pozduğuna görə məsuliyyətə cəlb olunması qərarındn şikayət 
etməqaydaları və prosedurları. 

- Qarşılıqlı asılılıq vəziyyətində olan şəxslər arasında bağlanmış sazişə 
vergiqoyma: ümumi vəziyyət, Vergi Qanunvericiliyində “qarşılıqlı asılı 
şəxslər” anlayışı . 

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq vergi qanununun pozulmasına görə 
məsuliyyətə cəlb etmənin ümumi qaydaları; 

- Vergi qanunlarının pozulması anlayışı, vergi qanununun pozulmasının əsas 
növləri və buna görə cavabdehlik vergi qanununun pozulmasına görə 
məsuliyyətə cəlb olunmanin müddəti, vergi qanunlarının pozulmasına görə 
cərilənmənin qaydaları və müddəti. 

- Nəzarət olunan sazişlər: təsdiq olunmanın kriteriyaları, vergi nəzarəti 
məqsədilə sənədlərin hazırlanması və təqdim olunması, nəzarət olunan 
sazışlər barədə bildiriş. 

- Qiymətqoyulma barədə anlaşma: ümumi vəziyyət, tərəfləri, fəaliyyət 
müddəti. 

- Vergi monitorinqi şəklində olan vergi nəzarəti: aparılma qaydaları və şərtləri, 
vergi orqanının əsaslandırılmış rəyi,qarşılıqlı anlaşma proseduru. 

Mövzu 4. Təşkilatın gəlirinə qoyulmuş vergi. 
- Təşkilatın gəlirinə qoyulmuş vergi:  vergi ödəyiciləri, vergi qoyulan obyektlər, 

vergi bazaları 
- Təşkilatın gəlirinə vergi təyin edilməsi məqsədilə gəlirlərin müəyyən 

olunması və onların təsnifatı qaydaları; təşkilat gəlirlərinə qoyulan vergilərə 
dair vergi bazasının müəyyənləşdirilməsində hesaba alınmayan gəlirlər. 
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- Təşkilatın gəlirlərinə qoyulan vergilərin hesablanması məqsədilə çəkilən 
xərclər və onların qruplaşdıırılması, təşkilatın gəlirlərinə qoyulan vergidə 
nəzərdə tutulmayan xərclər. 

- Təşkilatın gəlirlərinə vergi qoyulması zamanı əmlakın amortizasiyasına 
(qiymətdən düşməsinə)  ayrılan xərclər:qiymətdən düşmüş əmlak anlayışı, 
qiymətdən düşmənin hesablanması qaydaları və metodları,  qiymətdən 
düşmənin əlavə xərc kimi qəbul edilməsi. 

- Qiymətdən düşmüş əmlakın çıxarılması əməliyyatının vergi hesabatı 
qaydaları: əmlakın satılması, zərərlə olsa da;  

- Əsas vəsaitlərin bərpasına ayrılmış xərclərvə təşkilatın gəlirlərinə vergi təyin 
olunmasında əsas vəsaitlərin bərpası zamanı gözlənilən xərclər ehtiyatının 
formalaşdırılması qaydaları. 

- Təşkilatların gəlirlərinə vergi təyin olunmasına görə elmi araşdirmalar və 
təcrübi—konstruktor işləmlərinə ayrılmış xərclər. 

- Təşkilatların gəlirlərinə vergi təyin olunmasında əmlakın məcburi və könüllü 
sığortalanmasına dair xərclərin təsdiq olunması. 

- Təşkilatların gəlirlərinə verginin hesablanması məqsədi üçün torpaq sahələri 
üzərində  hüququn əldə edilməsinə sərf olunan xərclər.  

- Təşkilatların gəlirlərinə vergi hesablanması məqsədi üçün satqıdankənar 
xərclər. 

- Təşkilatların gəlirlərinə vergi hesablanması məqsədi üçün şübhəli borc 
ehtiyatlarının istifadəsi və formalaşdırılması qaydaları. 

- Təşkilatların gəlirlərinə vergi hesablanması məqsədi üçün zəmanət 
xidmətinin və zəmanətin bərpası ehtiyatlarının formalaşdırılmasına görə 
xərclər. 

- Təşkilatların gəlirlərinə vergi hesablanması məqsədi üçün ayrılan xərclərdə 
borc öhdəlikləri faizlərinin təsdiqi xüsusiyyətləri. 

- Təşkilatların gəlirlərinə vergiqoyma məqsədi üçün hesablama metodunda 
gəlirlərin və xərclərin təsdiqi qaydaları. 

- Təşkilatların gəlirlərinə vergi qoyma məqsədi üçün kassa metodunda 
gəlirlərin və xərclərin müəyyənləşdirilməsi qaydaları. 

- Təşkilatın gəlirlərinə qoyulmuş verginin vergi bazasının müəyyənləşdirilməsi 
xüsusiyyətləri-əmlakın vəkalətlə idarə edilməsinə görə bağlanmış 
müqavilənin iştirakçıları. 

- İstehsala və təsərrüfata xidmət göstərən obyektlərin istifadəsi ilə bağlı 
fəaliyyətə görə təşkilatların gəlirlərinə qoyulan verginin vergi bazasının 
müəyyənləşdirilməsi xüsusiyyətləri. 

- Gəlirlərə qoyulan verginin hesablanmasızamanı qiymətli kağızlarla 
əməliyyatlara görə vergi bazasının müəyyənləşdirilməsi xüsusiyyətləri. 
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- Başqa təşkilatlarda olan pay hissələrindən gələn gəlirlərə vergi qoymaq 
üçün təşkilatın gəlirlərinə vergi qoymaq üçün vergi bazasının 
müəyyənləşdirilməsi xüsusiyyətləri.   

- Vergi ödəyicilərinin birləşdirilmiş qrupları üzvlərinin gəlirlərinə vergi qoymaq 
məqsədi üçün təşkilatın gəlirlərinə qoyulan verginin vergi bazasının 
müəyyənləşdirilməsi xüsusiyyətləri 

- Təşkilatların gəlirlərinə qoyulan vergi:  vergi və hesabat dövrü, vergi əsasları 
(istinadı) avans ödənişləri və vergi hesablanması qaydaları, vergi ödənişinin 
müddəti və qaydaları. 

- Xüsusiləşmiş bölmələrə malik vergiödəyicisi tərəfindən  təşkilatın gəlirlərinə 
qoyulmuş vergini ödəməsi və verginin hesablanması qaydaları. 

- Təşkilatın gəlirlərinə qoyulmuş verginin hesablanması məqsədi üçün vergi 
hesabatınin təşkili.   

- Təşkilatların gəlirlərinə qoyulmuş vergilərin hesablanması məqsədi üçün 
satış əməliyyatlarının vergi hesabatı qaydaları. 

- Təşkilatın gəlirlərinə qoyulmuş vergilərin hesablanması üçünqiymətli 
kağızlarla əməliyyatların vergi hesabatı qaydaları. 

- Təşkilatın gəlirlərinə qoyulmuş verginin hesablanması üçün tələb hüququnu 
başqasına  (öz qiymətilə) satma (vermə, bağışlama) əməliyyatlarının vergi 
hesabatı qaydaları. 

- Təşkilatın gəlirlərinə qoyulan verginin hesablanması məqsədi üçün 
zərərlərin və onların gələcək zamana köçürülməsinin vergi hesabatı 
qaydaları. 

- Nəzarət olunan xarici şirkətlərin gəlirlərinə vergi qoyulması qaydaları. 
- Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən və göstərməyən 

xarici təşkilatlara vergi qoyulmqsının xüsusiyyətləri. 

Mövzu 5. Əlavə dəyərə  qoyulmuş vergi. 
- Əlavə dəyərə qoyulmuş vergi: vergiqoyma obyekti ,vergi ödəyiciləri, vergi 

bazasının müəyyənləşdirilməsi qaydaları,vergi əsasları. 
- Əlavə dəyər vergisinin hesablanması məqsədi üçün əmtəənin, işin (xidmət) 

satılması yerlərinin müəyyənləşdirilməsi. 
- Əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin vəzifələrini yerinə yetirməkdən azad 

edilməsi və əlavə dəyər vergisindən kənarda qalan əməliyyatlar. 
- Əmlak hüquqlarının başqasına verilməsə zamanı əlavə dəyər vergisinin 

vergi bazasının müəyyənləşdirilməsi qaydaları. 
- Həvalə etmə (tapşırma) müqavilələri, komisiya müqavilələrə, müvəkkil 

müqavilələri əsasında gəlir əldə edən   vergi ödəyicilərinin əlavə dəyər 
vergisinin vergi bazasının müəyyənləşdirilməsi xüsusiyyətləri. 
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- Şəxsi istifadə üçün tikinti-montaj işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı əlavə 
dəyərvergisinin miqdarı və vergi bazasının müəyyənləşdirilməsi qaydaları. 

- Əlavə dəyər vergisinin ödənməsi və hesablanması məqsədilə ayrıca vergi 
hesabatının aparılması tələb olunan əməliyyatlar. 

- Faktura hesabları: tərtibi qaydaları, aşkar olunan səhvlərin düzəldilməsi, 
düzəldilmiş hesab-fakturalar və satıcı tərəfindən aşkarlanması halları. 

- Satıcı tərəfindən alıcıya  təqdim olunmuş istesala və əmtəənin satışına 
cəkilmiş xərclərin  əlavə dəyər vergisinin məbləğinin ödənməsi qaydaları 

- Əlavə dəyər vergisinə vergi tutulması: ümumi səciyyəvi xüsusiyyətləri, 
ümumi dəyər vergisinə vergi tutulması qaydaları. 

- Əlavə dəyər vergisinin büdcədən ödənilməsi proseduru: adi və 
məlumatlandırıcı  (bildirişli) qaydalar. 

- Əlavə dəyər vergisinin hesablanması zamanı istifadə olunan alğı-satqı 
kitablarının aparılması qaydaları. 

- İdxal əməliyyatlarına (Gömrük İttifaqı ölkələridən idxal istisna olmaqla) əlavə 
dəyər vergisinin alınması qaydaları: vergi tarifi (əsasları), imtiyazlar, vergi 
bazasının müəyyənləşdirilməsi qaydaları. 

- Gömrük İttifaqı ölkələrindən əmtəənin idxalı və ixracı zamanı əlavə dəyər 
vergisinin alınması qaydaları. 

- İdxal olunan mallara tətbiq olunan əlavə dəyər vergisinə qoyulan verginin 
hesablanması qaydaları. 

- İxrac əməliyyatlarına tətbiq olunan əlavə dəyər vergisinə sıfır vergi tarifinin 
tətbiqi, şərtləri və qaydaları. 

- İxrac əməliyyatları zamanı əlavə dəyər vergisindən vergi tutulmasının 
xüsusiyyətləri. 
 

Mövzu 6. Aksizlər. 
- Aksizlər: vergi ödəyiciləri, aksizləşdirilmiş malların siyahısı, vergi qoyulan 

obyektlər. 
- Aksizlərlə vergi qoyuluşuna aid olmayan əməliyyatlar ( aksizlərlə vergi 

qoyuluşundan azad olan) 
- Aksizləşdirilmiş malların alınması və satılması zamanı aksizlərin 

hesablanması üçün vergi bazasının müəyyənləşdirilməsi qaydaları. 
- Satıcı tərəfindən alıcıya təqdim olunmuş aksiz məbləği 
- Aksizlər: vergi müddəti, vergi tarifləri, aksizlərin hesablanması qaydaları və 

və aksizlərə avans ödənişi, ödəniş qaydaları və müddəti. 
- Aksizlərə görə vergi tutulması və tətbiqi qaydaları. 
- Azərbaycan Respublikası ərazisində aksizləşdirilmiş malların daşınması 

zamanı aksizlərin ödənməsi qaydaları. 
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Mövzu 7. Fiziki şəxslərin gəlirlərinə qoyulan vergilər. 
- Fiziki şəxslərin gəlirlərinə qoyulan vergilər: vergi ödəyiciləri, vergi qoyulan 

obyektlər, vergi bazası, vergi tarifi. 
- Fiziki şəxslərin gəlirlərinə qoyulan verginin hesablanması məqsədi üçün 

gəlirlərin mənbələri və alınmasının təsnifatı: fiziki şəxslərin vergi tutulmasına 
aid olmayan (vergidən azad olan) gəlirləri. 

- Fiziki şəxslərin maddi mənfəət şəklində və xalis formada olan gəlirlərinə 
verginin hesablanması zamanı vergi tutulması tətbiqi qaydaları. 

- Fiziki şəxslərin gəlirlərinə vergi hesablanması zamanı vergi tutulması tətbiqi 
qaydaları: standart, sosial, əmlak və peşə vergi tutulmaları. 

- Vergi müvəkkilləri tərəfindən fiziki şəxslərin gəlirlərinə qoyulan verginin 
hesablanması və ödənməsi qaydaları, vergi müvəkkillərinin vergi hesabatı. 

Mövzu 8.  Əmlak vergiləri. 
- Nəqliyyat vergisi: ümumi vəziyyət, vergi ödəyiciləri, vergi qoyulmuş 

obyektlər, verginin hesablanması və ödənməsi qaydaları.  
- Nəqliyyat vergisi: vergi bazasının müəyyənləşdirilməsi qaydaları, ümumi 

vəziyyət, vergi tarifləri, vergi və hesabat dövrü. 
- Təşkilatın əmlakına qoyulan vergi: vergi ödəyiciləri, vergi qoyulmuş 

obyekt,vergi məbləğinin hesablanması qaydaları. 
- Təşkilatın əmlakına qoyulan vergi: vergi bazasının müəyyənləşdirilməsi 

qaydaları, vergi tarifləri, vergi və hesabat dövrü. 
- Təşkilatın və ya onun ayrı-ayrı( xüsusiləşmiş) bölmələrinin yerləşdiyi yerdən 

kənarda yerləşən tərpənməz əmlak obyektlərinə və təşkilatın  ayrı-ayrı 
bölmələrinin əmlakına qoyulan verginin hesablanması və ödənməsi 
qaydaları. 

- Torpaq vergisi: ümumi vəziyyət , vergi ödəyiciləri, vergi qoyulan obyektlər. 
- Torpaq vergisi: vergi və hesabat dövrü, vergi tarifi, torpaq vergisinə görə 

imtiyazlar. 
- Torpaq vergisi: vergi bazasının müəyyənləşdirilməsi, verginin hesablanması 

müddəti və qaydaları və vergiyə görə avans ödənişləri. 

Mövzu 9. Mədən vergisi. 
- Faydalı qazıntıların çıxarılmasına qoyulan vergi: vergi ödəyiciləri, vergi 

qoyulmuş obyekt, verginin hesablanması və ödənməsi qaydaları. 
- Faydalı qazıntıların çıxarılmasına qoyulan vergi: vergi bazasının 

müəyyənləşdirilməsi qaydaları, çıxarılmış faydalı qazıntının miqdarının 
müəyyənləşdirilməsi, vergi tarifləri, vergi və hesabat dövrü. 
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Mövzu 10. Sığorta haqları. 
- Sığorta haqları: sığorta haqlarının növləri, sığorta haqları ödəyiciləri, vergi 

qoyulan obyekt, vacib sığorta növləri üzrə sığorta haqlarının təyin olunmuş 
tarifləri. Hesablama və hesablanma dövrü. 

- Hesablama qaydaları, sığorta haqları ödəyicilərinin fiziki şəxslərə sığorta 
ödənişlərini və digər mükafatların ödənişini təmin edən  sığorta haqlarının  
ödənmə müddəti və qaydaları. 

- Analığa görə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi zamanı vacib sosial 
sığorta haqlarının verilməsi qaydaları. 

- Sığorta haqlarının qoyulmasına aid olmayan məbləğlər. 
- Sığorta haqları haqqında qanunvericliyinin pozulması  və buna görə 

cavabdehlik: Azərbaycan Respublikası sığorta haqları haqqında 
qanunvericiliyinin pozulması anlayışı, qanun pozuntusunun növləri və 
fəsadları, məsuliyyətə cəlb olunma qaydaları. 

Mövzu 11. Yol vergisi. 
- Vergitutma obyekti 
- Vergi ödəyiciləri 
- Yol vergisinin dərəcələri 
- Bəyənnamələrin təqdim edilməsi 
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V Bölmə. Maliyyə, maliyyə təhlili, maliyyə menecmentinin əsasları risklərin 
idarə edilməsi, daxili nəzarət 

Mövzu 1.  Təşkilatin maliyyəsi. 
- Təşkilatın təsərüffat fəaliyyətində maliyyənin rolu. 
- Kommersiya təşkilatının maliyyə konsepsiyası: anlayış, əsas məzmunu. 
- Təşkilatların maliyyə ehtiyatları: məzmunu, strukturu. 
- Maliyyələşdirmənin növləri və formaları: şəxsi və borc alınmış kapital 
- Kontraqentli (müqavilə üzrə müəyyən təəhhüd götürən şəxs və ya idarə) 

təşkilatların  qarşılıqlı maliyyə münasibətləri və hesablamaları  
- Büdcəli təşkilatların büdcədənkənar fondlarla, banklarla və sığorta 

təşkilatları ilə qarşılıqlı maliyyə münasıbətləri. 
- Təşkilatların maliyyə ehtiyatlarına daxil olma (girmə) formaları. 
- Fond bazarlarında kommersiya təşkilatlarının əməliyyat strukturu. 
- Məqsədli maliyyələşdirmə və dövlət köməyi: alınması və istifadəsi qaydaları. 

Mövzu 2. Maliyyəni idarəetmə sistemində büdcələşdirmə. 
- Büdcələşdirmə (smeta planlaşdırması) - maliyyə ehtiyatlarının 

balanslaşdırılmasının (tarazlaşdırılmasının) əsası kimi.  
- Biznes-planın maliyyə bölməsinin məzmunu və strukturu. 
- Satış büdcəsi (smetası) və istehsal büdcəsi: ümumi səciyyəvi xüsusiyyətlər 

və qarşılıqlı əlaqə. 
- Birbaşa maddi xərclər (məxariclər) büdcəsi, birbaşa əmək xərcləri 

(məxaricləri) büdcəsi: ümumi  səciyyəvi xüsusiyyətləri, satışın maya 
dəyərinin büdcəsi ilə əlaqə. 

- Ümumistehsal xərclərinin büdcəsi: ümumi səciyyəvi cəhətləri,satışın maya 
dəyərinin büdcəsi ilə əlaqə. 

- Hasilatın (məhsulun) satışının maya dəyərinin büdcəsi. 
- Maliyyə nəticələrinin büdcəsi. 
- Pul vəsaitləri (pul axınları) hərəkətinin (qalxıb-düşməsi) büdcəsi. 
- İnvestisiyalar büdcəsi 
- Aktivlər və passivlər büdcəsi tələbin hesablanması metodları. 
- Dövriyyə vəsaitlərində və qısamüddətli maliyyəşdirmə mənbələrində tələbin 

hesablanması metodları. 

Mövzu 3. Maliyyə təhlili və onun metodlari 
- İqtisadi analiz idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinin bazası kimi 
- İqtisadi analiz: mahiyyəti, məqsədi, metodları. 
- Maliyyə, idarəetmə və istesalat analizi: ümumi səciyyəvi cəhətləri, qarşılıqlı 

əlaqəidarəetmə qərarlarının qəbuledilməsində rolu. 
- Birləşdirilmiş hesabat analizinin xüsusiyyətləri. 
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- Audit olunan şəxsin maliyyə-təsərüffat nəticələrinin qiymətləndirilməsində 
maliyyə analizinin rolu. 

- Mühasibat hesabatı təhlilinin məqsədi və mərhələləri. 
- Analitik informasiyanın istifadəçiləri maliyyə təhlilinin subyektləri kimi. 
- Maliyyə təhlilinin göstəricilər sistemi: səciyyəvi xüsusiyətləri, qarşılıqlı 

əlaqələri 
- Təşkilatın aktivlərinin maliyyə analizinin göstəriciləri. 
- Şəxsi kapitalın maliyyə analizinin göstəriciləri. 
- Təşkilatın öhdəliklərinin maliyyə təhlilinin göstəriciləri sistemi. 
- Təşkilatın gəlirlərinin göstəricilərivə onların maliyyə təhlilində istifadəsi. 
- Təşkilatın xərclərinin göstəriciləri və onlarınmaliyyə təhlilində istifadəsi. 
- Mühasibat (maliyyə) hesabatı analizinin standart yolları: hesabatın tam 

göstəricilərinin analizi, üfüqi, şaquli, trend, koeffisientvə faktor analiz. 
- Üfüqi təhlil təşkilatın fəaliyyətinin effektliliyinin əsas səciyyəvi 

xüsusiyyətlərinin dinamikasını təhlilinin əsası kimi. 
- Şaquli təhlil. Təşkilatın aktivlərinin və öhdıliklırinin qiymətləndirilməsinin 

əsası kimi. 
- Koeffisient təhlil təşkilatın maliyyə- təsərüffat fəaliyyətinin ekspres-təhlili kimi 
- Trend təhlil: məqsədi, mahiyyəti, əsas üsulları. 
- Faktor təhlil: məqsədi, istiqamətləri, üsulları 
- Çoxfaktorlu iqtisadi təhlilin metodları. 

Mövzu 4. Təşkilatın gəlirlərinin analizi (təhlili) və qiymətləndirilməsi. 
- Təşkilatın gəlirlərinin strukturunun və dinamikasının təhlili. 
- Fəaliyyətin sadə növləri üzrə gəlirlərin təhlili 
- Təşkilatın digər gəlirlərinin təhlili 
- İstesalın və satışın həcmini səciyyələndirən göstəricilər, onların 

hesablanması metodikası. 
- Satışdan gələn mədaxilin formalaşdırılması amilləri, satışdan gələn 

mədaxilin faktor təhlili 
- Məhsulun qiymət sistemi: qiymətlərin analitik əsaslandırılması metodları, 

qiymətlərin səviyyəsinin təhlili 
- İstifadə olunan istehsal, maddi və əmək ehtiyatlarının satışın hıcminə 

təsirinin qiymətləndirilməsi və təhlili 
- Məhsul satışı həcminin satışdan əldə olunnan gəlirin dəyişməsinə təsirinin 

təhlili 

Mövzu 5. Təşkilatin gəlirlərinin və satişin maya dəyərinin 
qiymətləndirilməsi və təhlili. 

- Təşkilatın xərclərinin dinamikasının və strukturunun təhlili. 
- Fəaliyyətin sadə növləri üzrə xərclərin təhlili. 
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- Təşkilatın digər xərclərinin təhlili 
- Satışın maya dəyərinin faktor təhlili. 
- Dövri xərclər və onların təhlilinin metodikası. 
- İstifadə olunan istehsal, maddi və əmək ehtiyatlarının satışın tam maya 

dəyərinə təsirinin qiymətləndirilməsi və hesablanması. 
- Satış , gəlirin həcmi və maya dəyəri arasında qarşılıqlı əlaqə və xərclərin 

hərəkət təhlili  
- Marjinal gəlirlərin hesablanması və onun maliyyə təhlilindəki rolu. 
- Satışın gəlirlilik (səmərəlilik) həddinin və maliyyə maliyyədavamlılığı 

ehtiyatlarının hesablanması metodları. 
- Əməliyyat vasitəsi: anlayış, əməliyyat vasitəsi səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi. 

Mövzu 6. Maliyə nəticələrinin qiymətləndirilməsi və təhlili. 
- Gəlirin analizi təsərüffat fəaliyyəti effektliliyinin və təşkilatın kapital mənbəyi 

artımının göstəricisi kimi. 
- Maliyyə nəticələri haqqında verilmiş hesabata görə yekun maliyyə 

nəticələrinin dinamikası və səviyyəsi təhlili. 
- Satışdan alınan gəlirlərin faktor təhlili. 
- Təmiz gəlirin faktor təhlili. 
- Birgə fəaliyyətin maliyyə nəticələrinin təhlili. 
- Gəlirin “keyfiyyət” analizi, hesaba alma siyasəti və digər amillərin gəlirə 

təsiri.  
- Satış və xərclərin gəlirliliyinin  (səmərəliliyi) faktor təhlili. 
- Paylanmamış gəlirin istifadəsinin təhlili. 
- Təmiz gəlir və pul vəsaitlərini hərəkəti arasındakı qarşılıqlı əlaqənin təhlili. 
- Bir aksiyanın gəlirinin və bir aksiya dividendlərinin təhlili. 
- Vergiyə və faizlərin çıxıldığı dövrə qədər gəlirlərin göstəriciləri və faizlər, 

vergi, amortizasiyaya (burada: borcun tədricən odənməsi) gədərki gəlir: 
mahiyyəti, maliyyə təhlili məqsədi üçün istifadəsi. 

Mövzu 7. Dövriyyədənkənar aktivlərin qiymətləndirilməsi və təhlili. 
- Dövriyyədənkənar aktivlərin strukturunun və tərkibinin təhlili. 
- Dövriyyədənkənar aktivlərin hərəkəti və dinamikası təhlili. 
- Dövriyyədənkənar aktivlərin istifadəsinin effeklilik göstəricilərinin 

qiymətləndirilməsi və hesablanması. 
- Əsas vəsaitlərin tərkibinin və tərkibinin təhlili. 
- Əsas vəsaitlərin istifadəsinin effektliliyi təhlili. 
- Əsas vəsaitlərin artma mənbələrinin təhlili. 
- Qeyri-maddi aktivlərin strukturu və tərkibinin təhlili. 
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- Qeyri-maddi aktivlərin strukturunun dəyişməsinin təşkilatın maliyyə-
təsərüffat fəaliyyətinin effektliliyinə təsirinin təhlili. 

- Başaçatmamış (yarımçıq) tikintinin hərəkət və vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi və təhlili. 

- Maddi dəyərlərə qoyulan gəlir yatırımlarının tərkibinin , strukturunun və 
dinamikasının təhlili. 

- Uzunmüddətli maliyyə yatırımlarının tərkib və strukturunun təhlili. 
- Uzunmüddətli maliyyə yatırımlarının struktur dəyişikliklərinin təşkilatın 

maliyyə-təsərüffat fəaliyyətinin effektliliyinə təsiri. 

Mövzu 8. Dövriyyə aktivlərinin qiymətləndirilməsi və analizi. 
- Təşkilatın dövriyyə kapitalı: dövretmənin və dövriyyənin səciyyəvi 

xüsusiyyətləri. 
- Dövriyyə aktivlərinin struktur və tərkibinin təhlili. 
- Dövriyyəni müəyyənləşdirən aktivlərin və faktorların dinamikasının analizi. 
- Şəxsi dövriyyə kapitalının analiz və hesablama metodları. 
- Dövriyyə kapitalı mənbələrinin və borc vəsaitlərinin cəlb edilməsi 

effektliliyinin təhlili. 
- Xalis dövriyyə aktivlərinin böyüklüyünün qiymətləndirilməsi və təhlili. 
- Dövriyyə kapitalının istifadəsi effektivliliyi göstəricilərinin təhlili. 
- Dövriyyə aktivlərinin dövriyyə qabiliyyəti göstəricilərinin təhlili və hesablama 

metodları. 
- Maddi- istehsal ehtiyatlarının dövriyyə qabiliyyətinin göstəricilərinin təhlili. 
- Debitor borcların dövriyyə qabiliyyətini göstəricilərinin təhlili. 
- Kreditor borcların dövryyə qabiliyyətini gğstəricilərinin təhlili. 
- Pul vəsaitlərinin dövriyyə qabiliyyəti göstəricilərinin təhlili. 
- Pul vəsaitləri hərəkəti hesabatının təhlili. 
- Dövriyyə aktivləri istifadəsinin effektliliyinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri. 
- Təşkilatın şəxsi dövriyyə vəsaitləri ilə təmin olunmasının göstəricilərinin 

qiymətləndirilməsi və hesablanması. 
- Debitor və kreditor borcların tərkibi, strukturu və dinamikasının qarşılıqlı 

münasibətinin təhlili. 
- Hazır məhsul ehtiyatının dinamikası və debitor borclarının qarşılıqlı 

münasibətlərinin təhlili. 

Mövzu 9. Şəxsi kapital və aktivlərin dəyərliliyinin (səmərəliliyinin) 
qiymətləndirilməsi və analizi. 

- Şəxsi kapital və aktivlərin dəyərliliyi (səmərəliliyi) təşkilatın təsərüffat 
fəaliyyətinin dəyərlilik göstəricisi kimi. 

- Şəxsi kapital və aktivlərin dəyərlilik (səmərəliik) göstəriciləri sistemi və 
onların təhlili qaydaları. 
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- Şəxsi kapitalın və aktivlərinin dəyərlilik (səmərəlilik) göstəricilərinin 
modelləşdirilməsi və hesablanması qaydaları. 

- Şəxsi kapitalın və aktivlərin dəyərliliyinin (səmərəliliyinin) qaldırılmasının 
əsas amilləri və yolları. 

- Satış səmərəliliyinin və işgüzar fəallığın aktivlərin  (aktivlərin səmərəliliyinin 
ikifaktorlu multiplikativ (çoxüzlü) modeli) səmərəliliyinə təsirinin təhlili. 

- Aktivlərin səmərəlilik təhlili. 
- İşgüzar fəallığın (kapital qoyuluşu) göstəriciləri və onların yaxşılaşdırılması 

yolları. 
- Aktivlərin səmərəliliyinin (satış səmərəliliyi, əsas kapitala görə məhsulun 

fond həcmi) üçfaktorlu multiplikativ modelinin təhlili. 
- Şəxsi kapitalın səmərəliliyinin təhlili 
- Şəxsi kapitalın səmərəliliyinin üçfaktorli multiaktiv modelinin təhlili metodları. 

(Du-Pont şirkəti) 
- İqtisadi (aktivlərin səmərəliliyi) və maliyyə (şəxsi kapitalın səmərəliliyi) 

səmərəliliyi arasında qarşılıqlı əlaqə. 
- Maliyyə vasitələrinin effekti (leverj) 
- Əməliyyat və maliyyə vasitələrinin bir-birinə bağlı effektləri. 

Mövzu 10. Təşkilatin maliyyə vəziyyətinin analizi və qiymətləndirilməsi. 
- Təşkilatın maliyyə vəziyyəti: anlayış və əsas amillər. 
- Təşkilatın ödəmə qabiliyyəti və maliyyə vəziyyətinin idarə olunması 

vəzifələri. 
- Satılmasına (pula çevrilə bilmə qabiliyyətinə) görə onların qruplaşması 

əsasında aktivlərin dinamıkasının və strukturunun analizi. 
- Vəzifələrin( öhdəliklərin) təcili olmasına görə onların qruplaşması əsasında 

passivlərin dinamikasının və strukturunun analizi. 
- Təşkilatın xalis aktivlərinin dinamikliyinin analizi və kəmiyyətinin (həcminin) 

hesablanması. 
- Verilmiş mühasibat balansına görə təşkilatın maliyyə vəziyyətinin analizi. 
- Maliyyə koeffisientlərindən istifadə olunmaqla təşkilatın maliyyə vəziyyətinin 

analizi. 
- Şəxsi kapitalın və aktivlərin səmərəliliyinin maliyyə koeffisientləri təskilatın 

maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi vasitəsi kimi. 
- Maliyyə sabitliyi koeffisientlərinin analizi və hesablanması. 
- Satılma (pula çevrilə bilmə) koeffisientlərinin analizi və hesablanması. 
- Ödəmə (alıcılıq) qabiliyyəti koeffisientlərinin hesablanması və təhlili. 
- Ödəmə (alıcılıq) qabiliyyəti balansının təhlili. 
- Bazar fəallığı maliyyə koeffisientlərinin qiymətləndirilməsi və hesablanması. 
- Təşkilatın pul axınları:anlayış, əsas növləri və göstəriciləri. 
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- Xalis pul axını və onların hesablanması yolları. 
- Xalis pul axını və xalis gəlir arasında qarşılıqlı əlaqə. 
- Təşkilatın kredit qabiliyyətinin analizi. 
- Təşkilatın Ödəmə (alıcılıq) qabiliyyətinin olmamasının (maliyyə müflisliyi) 

amilləri və göstəriciləri. 
- Maliyyə müflisliyi şəraitində təhlilin xüsusiyyətləri. 

Mövzu 11. Kompleks maliyyə təhlili və biznesin effektivliyinin 
qiymətləndirilməsi metodları. 

- Təşkilatin təsərüffat fəaliyyəti göstəricilərinin təhlili. 
- Təşkilatın fəaliyyətinin effektivliyinə təsir edən amillər. 
- Təsərüffat fəaliyyətinin kompleks qiymətləndirmə metodları. 
- İdentensifikasiya göstəricilərinə əsaslanmış təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks 

şəkildə qiymətləndirilməsi. 
- Təşkilatın reytinq qiymətləndirilməsi: əsas kriteriyalar və qiymətləndirmə 

qaydaları. 
- Kompleks maliyyə analizinə əsaslanan emitentlərin müqayisəli reytinq 

qiymətləndirilməsi. 
- Biznesin dəyərinin qiymətləndirilməsi:yanaşmalar və qiymətləndirmə 

metodları. 
- Qeyri-maliyyə hesabatı (sabit inkişaf sahəsində hesabat, birləşmiş hesabat): 

analizin prinsipləri, məzmunu, əsas istiqamətləri. 

Mövzu 12. Maliyyə menecmentinin əsasları. 
- Maliyyə menecmenti: məzmunu, rolu, funksiyaları. 
- Maliyyə menecmenti sistemində istifadə olunan vasitələr. 
- Maliyyə hesablamalarının əsasları: sadə və mürəkkəb faizlər. 
- Pul axınlarının diskont (veksellərin uçotu) edilməsi: vəzifələri, diskont edilmə 

koeffisientlərinin əsaslandırılması, hesablamalar sxemi. 
- Kapitalla idarə olunma və kapitalın ortaçəkili (средневзвешенной) 

qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi. 
- Dövriyyə aktivləri ilə idarə olunmanın xüsusiyyətləri:  ehtiyatlarla, debitor 

borclarla, pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri ilə. 
- Təşkilatın vəzifələrinin idarə olunmasının xüsusiyyətləri (uzunmüddətli və 

qısamüddətli) 
- Pul dövriyyələrinin idarə olunması xüsusiyyətləri, maliyyənin idarə 

olunmasında pulun müvəqqəti dəyərinin hesablanması. 
- Təşkilatın qiymətli kağızlar portfelinin optimallaşdırılması kriteriyaları. 
- İnvestisiya qərarlarının effektivlik kriteriyaları. 
- İnvestisiya effektivliyinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri sistemi. 
- Maliyyə nəticələrinin və təşkilatın maliyyə vəziyyətinin monitorinqi. 
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Mövzu 13.  Risklərin idarə olunması. 
- İqtisadi subyektin təsərüffat fəaliyyəti riskləri: risklərin növləri, onların 

əmələgəlmə səbəbləri, ümumi xüsusiyyətləri. 
- Xarici risklər və onların təsnifatı. 
- Daxili risklər və onların təsnifatı. 
- Maliyyə riskləri: anlayış, və ümumi səciyyəvi xüsusiyyətləri. 
- İqtisadi subyektin təsərüffat fəaliyyətində risklərin idarə olunması 

mexanizmi. 
- Təşkilatın illik hesabatında maliyyə riskləri (bazar, kredit və satılma riskləri) 

haqqında məlumatların açıqlanması. 
- Təşkilatən illik hesabatında qeyri- maliyyə riskləri ( hüquqi, olkə, regional, 

etibarlılıq, sosial və ekoloji risklər) haqqında məlumatların açıqlanması. 
 

Mövzu 14. Təşkilat və iqtisadi subyekt tərəfindən daxili nəzarətin və 
daxili auditin həyata keçirilməsi.  

- Təşkilatda idarəetmə hesabatı: anlayış, subyektlər, obyektlər. 
- Daxili nəzarət: subyektlər və obyektlər, onların səciyyəvi xüsusiyyətləri. 
- Təşkilatda daxili nəzarət sistemi. 
- Təşkilatda daxili nəzarətin əsas prosedurları. 
- Daxili nəzarətin sənədləşdirilməsi: daxili sənədlərin növləri və formaları, 

sənədlərin yenilənməsi və qorunması. 
- İqtisadi subyektin daxili nəzarətinin effektivliyinin qiymətlədirilməsi: 

monitorinq və dövri qiymətləndirmə. 
- Daxili audit: mahiyyəti, təşkilat , əsas vəzifələr. 
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VI Bölmə.   Auditor fəaliyyəti 
Mövzu 1. Auditor fəaliyyəti anlayışı və məzmunu. 

- Auditor fəaliyyəti ( auditor xidməti) anlayışı, audit anlayişi, auditlə əlaqədar 
xidmətlər anlayışı və onun növləri , “Auditor fəaliyyəti” haqqında Qanuna 
uyğun olaraq auditor fəaliyəti ilə bağlı digər xidmətlər. 

- Auditin beynəlxalq standartlarla nizama salınmış vəzifələr anlayışı və növləri 
(BAS), beynəlxalq standartlarla aparılan xülasə şəklində yoxlamalar, 
etibarlılığı təmin edən beynəlxalq standartlara uyğun vəzifələr, ötən 
dövrlərin maliyyə məlumatlarının auditdən fərqli xülasə şəklində yoxlanması 
beynəlxalq standartlarla əlaqədar xidmətlər 

- Mühasibat hesabatının vacib(mütləq) auditi: mahiyyəti, təşkilatların siyahısı, 
vacib (mütləq) auditə aid olan mühasibat (maliyyə) hesabatı, “Auditor 
xidməti haqqında” Qanunda  əksini tapmış auditorlar və auditor təşkilatları 
üçün mütləq auditin keçirilməsinin məhdudlaşdırılması. 

- Audit rəyi:anlayış,auditor təşkilatı tərəfindən təqdim olunan qaydalar, 
“Auditor xidməti haqqında” Qanuna uyğun olaraq saxta (yalan) auditor 
rəyinin qabaqcadan müəyyənləşdirilməsi. 

- Auditorlar və auditorlar təşkilatları: anlayış, “Auditor fəaliyyəti haqqında” 
Qanununa uyğun olaraq auditor fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ. 

- Auditor sirri: anlayış, auditor sirini təşkil edən  məlumatların məxfiliyinin 
təminatı haqqında tələblər, “Auditor xidməti haqqında” Qanunla müəyyən 
olunmüş audit sirrini təşkil edən sənədlərin və məlumatların verilməsi 
şərtləri. 

- “Auditor xidməti haqqında “Qanuna uyğun olaraq auditor xidməti göstərdiyi 
zaman auditor təşkilatının (fərdi auditin) vəzifələri və hüquqları. 

- “Auditor fəaliyyəti haqqında” Qanuna uyğun olaraq auditor xidməti 
göstərilməsi üçün müqavilə bağlamiş audit olunan şəxsin auditor xidməti 
göstərilən zaman vəzifələri və hüquqları.  

Mövzu 2. Auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsi. 
- Auditor fəaliyyətinin nizamlanması:  nizamlama subyektləri, dövlət və qeyri-

dövlət nizamlama subyektlərinin funksiyaları, auditor fəaliyyətinin həyata 
keçirildiyi vaxt ictimai maraqların təmin olunması. 

- Ərazisində auditor fəaliyyətinin tətbiqi vacib olan standartları: auditin 
beynəlxalq standartları və özünizamlanan auditor təşkilatlarının standartları. 
Auditin beynəlxalq standartlar sistemi; tərkib və qarşılıqlı əlaqə; standartlara 
qoyulan tələblər; onların qüvvəyə minməsi qaydaları. Auditorların peşə 
etikası kodeksi və auditorların və auditor təşkilatlarının  müstəqilliyi 
qaydaları tətbiqi vacib olan sənədlər kimi. 

- Auditorun təkmilləşmə attestatı: alınma şərtləri, əsasları və ləğvi qaydaları. 
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- Auditorların və auditor təşkilatlarının məsuliyyəti: intizam, inzibati, mülki-
hüquqi, cinayət. Qəsdən yalan auditor rəyi verməyə görə məsuliyyət. 

- Auditorlara və auditor təşkilatlarına təsir tədbirləri: növləri, tətbiqetmə 
qaydaları, məsul orqanlar, hüquqi nəticələr. 

Mövzu 3. Auditorların peşə etikasi. 
- Auditorların peşə etikası kodeksi: etikanın əsas prinsipləri, onlara riayət 

olunmasına konseptual yanaşma. 
- Auditor fəaliyyəti həyata keçirilərkən peşə etikası prinsiplərinin pozulması 

təhlükəsi: şəxsi maraqlar, özünənəzarət, tərəfkeşlik, yaxın tanışlıq, şantaj 
bu təhlükələrin yaranma şəraiti və ümumi səciyyəvi xüsusiyyətləri. 
Təhlükələrə qarşı auditorun gördüyü  ehtiyat tədbirləri. 

- Etik konfliktlərin həll olunması: konfliktlərin yaranma şəraiti və onların 
aradan qaldırılması cəhdləri. 

- Auditorun öz xidmətlərini təklif və icra edən zaman peşə davranışı 
prinsiplərinə riayət etməsi. 

- Etikanın əsas prinsiplərinə riayət olunmasına konseptual yanaşmanın 
tətbiqi: auditor xidmətləri göstərmək üçün müqavilənin bağlanması, peşə 
xidməti təklifi və reklamı, hədiyyələr və diqqət əlamətləri, qərəzsizlik 
(obyektivlik) prinsiplərinə riayət olunması. 

- Auditor xidməti göstərmək üçün müqavilənin bağlanması: müştəri ilə 
münasibətlərin münasibliyi, tapşırıqların (vəzifələrin) münasibliyi,auditorun 
dəyişdirilməsi, ikinci rəy (mülahizə), maraqlar, auditorun 
mükafatlandırılması. Yenidən təzələnən vəzifələrə (tapşırıqlara) görə 
müştəri ilə münasibətlərə dövri baxış. 

- Normativ hüquqi aktlara riayət olunmamasısının aşkara çıxarılması zamanı 
və ya normativ hüquqi aktlara riayət olunmamasına şübhə yaranan zaman 
auditorun vəzifələri. 

Mövzu 4. Auditorlarin və auditor təçkilatlarinin müstəqilliyi qaydalari. 
- “Auditor xidməti haqqında” Qanuna uyğun olaraq auditorların və auditor 

təşkilatlarının müstəqilliyinə qoyulan tələblər. 
- Auditorların və auditor təşkilatlarının müstəqilliyi Qaydaları ilə 

müəyyənləşən müstəqilliyə konseptual yanaşma. 
- Auditorların və auditor təşkilatlarının müstəqilliyi Qaydaları nizamnaməsinin 

pozulması: səbəblər, nəticələr və onların əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi, 
pozulmanın nəicələrini aradan qaldırmağa yönəlmiş tədbirlər. 

- Auditor təşkilatları şəbəkəsi: auditor təşkilatlarının şəbəkə şəklində 
birləşməsinin təsdiqi şərtləri və anlayışı. Birləşmənin məqsədi və 
müstəqilliyə riayət olunması. 
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- Audit olunan şəxsdə maliyyə maraqlarının yaranması zamanı müstəqilliyə 
riayət olunmasına konseptual yanaşmanın tətbiq olunması. 

- Audit olunan şəxsdən borc və zəmanət alındıqda müstəqilliyə riayət 
olunmasına konseptual yanaşmanın tətbiq olunması. 

- Audit olunan şəxslə sıx qarşılıqlı əlaqə zamanı müsrəqilliyə riayət 
olunmasına konseptual yanaşmanın tətbiqi. 

- Audit olunan şəxsin rəhbərliklə qohumluq və ya şəxsi qarşılıqlı 
münasibətləri zamanı müstəqilliyə riayət olunmasına konseptual 
yanaşmanın tətbiqi. 

- Direktor və başqa vəzifəli şəxslər də daxil olmaqla audit olunan şəxslə əmək 
münasibətləri zamanı müstəqilliyə riayət olunmasına koseptual yanaşmanın 
tətbiqi. 

- Yaxın keçmişdə audit olunan şəxsə göstərilən xidmətlər zamanı müstəqilliyə 
riayət olunmasına konseptual yanaşmanın tətbiqi. 

- Baş auditor personalının audit olunan şəxslə sürəkli qarşılıqlı təsiri (rotasiya 
sualları da daxil olmaqla) zamanı müstəqilliyə riayət olumasına konseptual 
yanaşmanın tətbiqi. 

- Auditor xidməti göstərmək üçün müqavilənin bağlanması: müştəri ilə 
münasibətlərin münasibliyi, tapşırıqların (vəzifələrin) münasibliyi,auditorun 
dəyişdirilməsi, ikinci rəy (mülahizə), maraqlar, auditorun 
mükafatlandırılması. Yenidən təzələnən vəzifələrə (tapşırıqlara) görə 
müştəri ilə münasibətlərə dövri baxış. 

- Normativ hüquqi aktlara riayət olunmamasısının aşkara çıxarılması zamanı 
və ya normativ hüquqi aktlara riayət olunmamasına şübhə yaranan zaman 
auditorun vəzifələri. 

- İctimai əhəmiyyətə malik təsərüffatla məşğul olan subyektlərin mühasibat 
hesabatı auditinin aparılması zamanı auditorların və auditor təşkilatlarının 
müstəqilliyi  Qaydalarının tətbiqi: ictimai əhəmiyəyətə malik təsərüffatla 
məşğul olan subyektlər anlayışı, müstəqilliyin təhlükələri, baş auditor 
personalının audit olunan şəxslə sürəkli qarşılıqlı təsiri (əlaqəsi) mükafat və 
inam təmin etməyən tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı göstərilən 
xidmətlərin xüsusiyyətləri. 
 

Mövzu 5. Auditor və auditor təşkilatlarinin işinin keyfiyyətinə nəzarət. 
- Auditorların və auditor təşkilatlarının işinin keyfiyyətinə xarici nəzarət. 
- “Auditor xidməti haqqında Qanun—auditor xidmətinin keyfiyyətini təmin 

olunması üçün auditorlar və auditor təşkilatlarının işinin keyfiyyətinə  xarici 
nəzarət sistemi. 

- Auditorların və auditor təşkilatlarının işinin keyfiyyətinə xarici nəzarətin 
həyata keçirilməsi prinsipləri. BKKP-in təşkil olunmasına və aparılmasına 
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qoyulan əsas tələblər. BKKP-nin tədqiqat obyekti (mövzusu). Xarici 
yoxlamaların keçirilməsinin dövriliyi. 

- BKKP subyektləri. 
- BKKP-nin nəticələri. 
- Yoxlanan obyektin BKKP-nin nəticələrinə reaksiyası. 
-  Audit aparan  və maliyyə hesabatının xülasə yoxlamalarını keçirən , İnam 

təmin edən digər tapşırıqları  və əlaqədar xidmətlərin yerinə yetirən auditor 
təşkilatlarında keyfiyyətə nəzarət. 

- Auditor təşkilatının keyfiyyətə nəzarət sisteminə münasıbətdə məqsədi. 
- Auditor təşkilatının keyfiyyətinə nəzarət sistemi: uyğun tələblərin tətbiqi və 

onlara riayət olunması. 
- Auditor təşkilatinin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin elementləri və onun 

keyfiyyətinin təmin olunmasına görə rəhbərliyin cavabdehliyi. 
- Müştərilərlə münasibətin qəbul edilməsi və davam etməsi, konkret 

vəzifələrin qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi. Kadr ehtiyatları və auditor 
qruplarının təyin edilməsi. 

- Tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı keyfiyyətə nəzarət:  siyasət və 
prosedurlar; konsultasiyalar; keyfiyyətin yoxlanmasını  həyata keçirən 
şəxslər; fikir ayrılığı; monitoriq. 

- Tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı keyfiyyətə nəzarət: aşkara çıxarılan 
çatışmazlıqların qiymətləndirilməsi, onlar barədə məlumat verilməsi və 
aradan qaldırılması. 

- Keyfiyyət nəzarət sistaminin sənədləşdirilməsi. 
- Maliyyə hesabatı auditi aparılan zaman keyfiyyətə nəzarət 
- Auditor təşkilatının keyfiyyətə nəzarət sistemi, auditor tapşırığı səviyyəsində 

keyfiyyətə nəzarət prosedurunun tətbiqi zamanı auditorun məqsədləri. 
- Auditin keyyfiyyətinə görə rəhbər işçinin cavabdehliyi: müvafiq etik tələblərə 

riayət edilməsi, müştərilərlə münasibətin qəbul olunması və davam 
etdirilməsi , müəyyən tapşırıqların qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi,  
auditor qruplarının təyin edilməsi. 

- Auditin aparılması zamanı keyfiyyətə nəzarət: rəhbərlik,  tapşırığın 
aparılması və ona nəzarət, xülasə  (gözdən keçirmək) yoxlamalar, 
konsultasiyalar,  rəylərin üst-üstə düşməməsi. 

- Yerinə yetirilmiş tapşırıqların monitorinqi və auditor sənədləşməsi. 

Mövzu 6. Maliyyə hesabatı auditinin ümumi prinsipləri və auditorun 
vəzifələri. 

- Müstəqil auditin əsas məqsədləri və Beynəlxalq audit standartlarına müvafiq 
olaraq auditin aparılması. 
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- Mühasibat (maliyyə) hesabatının auditi: auditin təyin olunması və 
mühasibat(maliyyə) hesabatının auditi aparıldığı zaman auditorun əsas 
məqsədləri, rəhbərliyin vəzifələrinə aid olan başlıca ehtimallar (fərziyyələr). 

- Mühasibat(maliyyə) hesababatının auditi aparılarkən peşəkar şübhə: 
anlayış, audit müddətində ayıqlığın və peşəkar şübhənin qorunması, 
saxlanması. Auditor sübutlarının, istifadə olunan məlumatların etibarlılığının, 
rəhbərliyi düzlüyünün (vicdanlılığı) qiymətləndirilməsi zamanı peşəkar 
şübhənin tətbiqi. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatının auditi zamanı reşəkar mülühizələr 
(mühakimələr): anlayış, audit müddətində əsas məsələlərə tətbiq olunması; 
auditordan gözlənilən peşəkar mülahizələrin fərqli cəhətləri və onun 
qiymətləndirilməsi; peşəkar mülahizələrin tətbiqinin həddi. 

- Lazımi auditor sübutlarının kifayət qədər olması və auditor riski, auditin 
ayrılmaz məhdudiyyətləri. 

- Auditin Beynəlxalq standartlarına müvafiq olaraq auditin aparılması (BAS): 
konkret tapşırıqlara görə BAS-ya riayət olunması, tapşırıqlar, BAS-nın vacib 
tələblərinə riayət edilməsi və məqsədlərə nail olmaq; BAS-da nəzərdə 
tutulmuş məqsədlərə nail olunmadıqda auditorun fəliyyəti. 

- Auditor tapşırıqlarında şərtlərin uzlaşması 
- Auditor tapşırıqları şərtlərinin uzlaşması zamanı auditorun məqsədləri: 

auditin aparılması üçün vacib şərtlərin müəyyən edilməsi (qoyulması), iş 
həcminin məhdudiyyəti və auditin aparılması haqqında təklifin qəbul 
edilməsinə təsir edən digər amillər. 

- Auditor tapşırıqlarının şərtləri barədə razılaşma: auditin aparılmasına dair 
məktub-razılaşma, təkrar auditor tapşırıqları. 

- Auditor tapşırıqlarının şərtlərində dəyişiklərin qəbul edilməsi. 
- Auditor sənədləşməsi. 
- Auditor sənədləşməsinin xarakteri və təyinatı, onun hazırlanmasında 

auditorun məqsədləri. 
- Toplanmış auditor sübutları və yerinə yetirilmiş auditor prosedurları barədə 

iş sənədləşməsinin forması, məzmunu və  həcmi. 
- Auditor faylının son (qəti) formalaşması: auditor rəyi verildiyi tarixdən sonra 

yaranan suallar, sənədləşmənin dəyişilməsi və tamamlanması. 
- Maliyyə hesabatının auditi aparıılan zaman qeyri-vicdanı hərəkətlərə qarşı 

auditorun vəzifələri. 
- Qeyri-vicdani hərəkətlər: səciyyəvi cəhətləri, onların aşkara çıxarılması və 

aradan qaldirilmasına görə cavabdehlik, mühasibat (mühasibat) hesabatının 
auditi aparılan zaman qeyri-vicdani hərəkətlərə qarşı auditorun vəzifələri və 
məqsədləri. 
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- Qeyri-vicdani hərəkətlər nəticəsində mövcud olan iddialar riskinin 
qiymətləndirilməsi və bununla bağlı auditorun fəaliyyəti: Təşkilatın 
rəhbərliyindən məlumat tələb olunması, gözlənilməz və qeyri-adi 
münasibətlərin (əlaqələrin) aşkar olunması, qeyri-vicdani hərəkətlərin risk 
amillərinin qiymətləndirilməsi. 

- Qeyri-vicdani hərəkətlər nəticəsində mövcud olan iddialar riskinə qarrşı 
cavab olaraq keçirilən auditor prosedurları: auditor prosedurları, auditor 
sübutlarının qiymətləndirilməsi, yazılı məlumat və korporativ idarəetməyə 
cavabdeh olan rəhbərliyin və şəxslərin məlumatlandırılması, Hüquq-
mühafizə və tənzimləmə orqanlarının məlumatlandırılması. 

- Qeyri-vicdani hərəkətlər riski faktoru  (mühasibat (maliyyə) hesabatina  
iddialara və aktivlərin qeyri-qanuni mənimsənilmsinə aid olan). 

- Maliyyə hesabatının auditi gedişində qanunlara və normativ aktalara 
baxılması. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatının auditi gedişində qanunlara və normativ 
aktlara baxılmasına görə auditorun məqsədləri; Mühasibat (maliyyə) 
hesabatında məlumatların aşkara çıxarılmasına və mövcud göstəricilərin 
müəyyən olunmasına bilavasitə təsir göstərən və ya təsir göstərməyən 
qanunların və normativ aktların kateqoriyaları və auditorun bunların hər 
birinə görə cavabdehliyi. 

- Auditor tərəfindən riayət olunan qanunların, normativ aktların və bunların 
riayət olunmamasının aşkara çıxarilmasına yönəlmiş auditor prosedurlarının 
analizi. Qanunlara  və normativ aktlara riayət olunmamasinin və ya riayət 
olunmamasına dair şübhələrin aşkara çıxarılması zamanı auditor 
prosedurları. 

-  Mühasibat (maliyyə) hesabatına dair verdiyi auditor rəyində qanunlara  və 
normativ aktlara riayət olunmamasına və ya riayət olunmamasına dair 
şübhələrin aşkara çıxarilması barədə korporativ idarəetməyə cavabdeh olan 
şəxslərə və hüquq-mühafizə orqanlarınavə tənzimləmə orqanlarına 
auditorun məlumat verməsi. 

- Auditor fəaliyyəti subyektlərinin korrupsiyaya, cinayətkar (çirkli) gəlirlərin 
yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə iştirakı. 

- Auditorun audit etdiyi şəxsin qanunvericiliyin korrupsiyaya, cinayət yolu ilə 
əldə olunmuş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulması) və terrorixmin 
maliyyələşdirilməsinə qarşı übarizəsinin tələblərinə uyğun gəlməsinə diqqət 
yetirməsi. 

- Audit olunan şəxsin cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlərə, terrorizmin 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə qanunvericiliyə riayət etməsinin 
yoxlanmasına dair auditor prosedurlarının planlaşdirilması və keçirilməsi. 
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- Audit olunan şəxsin korrupsiyaya qarşı mübarizədə qanunveriyiciliyə riayət 
olunmasının yoxlanmasına dair auditor prosedurlarının planlaşdırılması və 
keçirilməsi. 

- Xarici vəzifəli şəxslərin pulla aldadılması ilə bağlı ola biləcək maliyyə 
əməliyyatlarının və sövdələşmələrin aşkara çıxarılması ilə bağlı tətbiq 
olunan auditor prosedurları. 

- Audit olunan çəxsin rəhərliyinə, audit olunan şəxsin sahibkarının 
nümayəndəsinə və səlahiyyətli dövlət orqanlarına auditorun məlumat 
verməsi. 

- Korporativ idarəetməyə cavabdeh olan şəxslərlə məlumat mübadiləsi. 
- Korporativ idarəetməyə cavabdeh olan şəxslərlə məlumat mübadiləsini 

həyata keçirərkən auditorun məqsədləri, Mühasibat (maliyyə) hesabatının 
auditi zamanı məlumat mübadiləsinin rolu. 

- Auditor tərəfindən korporativ idarəetməyə cavabdeh olan lazımi şəxslərin 
müəyyən edilməsi və onlarla məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsinə 
dair məsələlər:  auditorun vəzifılıri, auditin keçirilməsinin planlaşdırılmış 
həcmi və müddəti, auditin gedişində aşkara çıxarılan əhəmiyyətli məsələlər, 
auditorun müstəqilliyi. 

- Məlumat mübadiləsi prosesi: prosesin təşkili, forması, müddəti, kafiliyi və 
sənədləşməsi. 

- Korporativ idarəetməyə cavabdeh olanşəxslərin və rəhbərliyin daxili nəzarət 
sistemində olan çatışmazlıqlar barəsində  məlumatlandırılması. 

- Korporativ idarəetməyə cavabdeh olan şəxslərin və rəhbərliyin daxili 
nəzarət sistemində olan çatışmazlıqlar barəsində məlumatlandırılması 
zamanı auditorun məqsədləri və vəzifələri, əhəmiyyətli (çoxlu, xeyli) 
çatışmazlıqlar anlayışı. 

- Korporativ idarəetməyə cavabdeh olan şəxslərin və rəhbərliyin daxili 
nəzarət sistemində əhəmiyyətli (çoxlu, xeyli) çatışmazlıqlar barəsində 
auditor tərəfindən məlumatlandırılması: məlumatın forması və məzmunu, 
rəhbərliyin əhəmiyyətli dərəcədə (çoxlu, xeyli) çatışmazlıqlara görə 
cavabdehliyi (məsuliyyət daşıması) 

Mövzu 7. Auditin planlaşdırılması risklərin qiymətləndirilməsi və 
qiymətləndirilmiş risklərə cavab olaraq auditor prosedurları. 

- Maliyyə hesabatı auditinin planlaşdırılması. 
- Auditorun məqsədi, auditin planlaşdırılmasının rolu və müddəti, auditor 

qruplarının əsas (mövqeli) üzvlərinin iştirakı. 
- Tapşırıqlar üzrə hazırlıq (qabaqcadan görülən) işləri. 
- Planlaşdırma üzrə işlər: audit planının və auditin ümumi strategiyasının  

yenidən işlənməsi və sənədləşməsi. 
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- İlk dəfə olaraq yerinə yetiriləcək auditor tapşırığının yerinə yetirilməsi. 
- Təşkilatı və onun əhatəsini öyrənmək vasitısilə mövcud səhvlər riskinin 

aşkara çıxarılması və qiymətləndirilməsi. 
- Təşkilatı və onun əhatəsini öyrənmək vasitəsilə mövcud səhvlər riskinin 

aşkara çıxarılması və qiymətləndirilməsinə görə auditorun məqsədi: risklərin 
qiymətləndirilməsi proseduru və bununla bağlı fəaliyyət: növləri və 
məzmunu. 

- Audit olunan təşkilat və onun əhatəsi anlayışı: nəzərdən keçırilən 
məsələlərin həcmi və xarakteri. 

- Təşkilat və onun komponentlərinin daxili nəzarət sistemi: nəzarət mühiti və 
təşkilatda risklərin qiymətləndirilməsi prosesi: mühasibat (maliyyə) hesabatı 
ilə əlaqədar məlumat sistemi: keçirilən audit üçün əhəmiyyətli olan 
nəzarətfəaliyyəti və nəzarət vasitələrinin monitorinqi anlayışı. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatı səviyyəsində və  əməliyyatların növləri 
barəsində ilkin şərtlər səviyyəsində mövcud səhvlər riskinin və hesablarda 
qaliqların aşkara çıxarılması və qiymətləndirilməsi, məlumatın açıqlanması. 

- Auditin planlaşdırılması və keçırilməsində zərurilik. 
- Auditin planlaşdırılması və keçirilməsi zamanı zərurilik prinsipinin tətbiq 

edilməsində auditorun məqsədi. 
- Bütövlükdə mühasibat hesabatı üçün və audit planlaşdılmsı zamanı auditor 

prosedurlarının yerinə yetirilməsi üçünzərruriliyin müəyyənləşdirilməsi, 
auditin gedişatında və sənədləşmədə zəruriliyə yenidən baxılması. 

- Qiymətləndirilmiş risklərə cavab olaraq  auditor prosedurları. 
- Qiymətləndirilmiş risklərə cavab olaraq auditor prosedurlarının tətbiqində 

auditorun məqsədləri və auditor prosedurlarının növləri. 
- İlkin şərtlər səviyyəsində qiymətləndirilmiş mövcud səhvlər riskinə cavab 

olaraq auditor prosedurları: nəzarət vasitələrinin testdən keçirilməsi. 
- İlkin şərtlər səviyyəsində qiymətləndirilmiş mövcud səhvlər riskinə cavab 

olaraq auditor prosedurları: zəruriliyə görə yoxlama prosedurları. 
- Məlumatın təqdim olunmasında və açılmasinda adekvatlıq (eynilik, 

uyğunluq), auditor sübutlarının və sənədləşmənin lazımi xarakterinin və 
kafiliyinin qiymətləndirilməsi. 

- Xidmət edən təşkilatın xidmətlərindən faydalanan audit təşkilatının 
xüsusiyyətləri. 

- Xidmət göstərən təşkilatın təqdim etdiyi xidmətlərdən faydalanan təşkilatın 
mühasibat (maliyyə) hesabatının auditi zamanı auditorun məqsədləri. 

- Daxili nəzarət sistemi də daxil olmaqla, xidmət göstərən təşkilat tərəfindən 
təqdim olunan xidmətlərin alınması anlaşılması. 

- Qiymətləndirilmiş mövcud səhvlər riskinə cavab fəaliyyəti. 
- Auditin gedişatında aşkara çıxarılmış səhvlərin qiymətləndirilməsi. 
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- Aşkara çıxarılmış səhvlərin toplanması və analizi; səhvlər barədə 
məlumatlanma və onların düzəldilməsi. 

- Düzəldilməmiş səhvlərin təsirinin qiymətləndirilməsi; yazılı məlumat və 
sənədləşdirmə. 

Mövzu 8. Auditor sübutları. 
- Auditor sübutları 
- Auditor sübutları; auditorun məqsədləri, auditor sübutlarının lazımi xarakteri 

və kafiliyi, auditor sübutları kimi istifadə olunan informasiyalar. 
- Auditor sübutlarının əldə olunması məqsədilə test aparmaq üçün elementlər 

seçilməsi. 
- Auditor sübutlarında uyğunsuzluq və ya onların etibarlılığına şübhə. 
- Konkret hallarda auditor sübutlarının əldə olunması xüsusiyyətləri 
- Konkret hallarda auditor sübutlarının əldə olnmasına görə auditorun 

məqsədi. 
- Mühasibat (maliyyə) hesabatı əhəmiyyətli olduğu hallarda ehtiyat kimi 

auditor sübutlarının əldə olunması. 
- Mövcud səhvlər riskini yaradan iddialar və məhkəmə çəkişmələrinə görə 

auditor sübutlarının əldə olunması. 
- Seqmentlərə barəsində məlumatlara görə auditor sübutlarının əldə 

olunması. 
- Xarici dəlillər (sübutlar, əsaslar) 
- Auditor sübutlarını əldə etmək üçün xarici dəlillər prosedurundan istifadə 

edərkən auditorun məqsədi. 
- Xarici sübutlar (təsdiq, dəlil) prosedurlar və  rəhbərlik auditora məlumatın 

təsdiqi üçün sorğu göndərməyə icazə verməkdən imtina edən zaman 
auditorun fəaliyyəti. 

- Xarici sübutlar prosedurunun yerinə yetirilməsinin nəticələri və onların 
qiymətləndirilməsi: cavabların həqiqiliyi,  cavabların olmaması, pozitiv və 
neqativ dəlillər, ziddiyətlər. 

- İlk dəfə olaraq yerinə yetirilən auditor tapşırıqları: müddətin əvvəlinə olan 
qalıqlar. 

- İlk dəfə olaraq yerinə yetirilən auditor tapşırıqlarının keçirilməsi zamanı 
müddətin əvvəlinə olan qalıqların analizi zamanı auditorun məqsədi. 

- İlk dəfə əlaraq yerinə yetirilən auditor tapşırıqlarının keçırılməsi zamanı 
müddətin əvvəlinə olan qalıqlara 

- görə auditor prosedurları: hesabat siyasəti prinsiplərinin tətbiqinin ardıcıllığı; 
əvvəlki auditorun auditor rəyindəki məlumatlar. 

- İlk dəfə olaraq yerinə yetirilən auditor tapşırıqlarının keçirilməsi zamanı 
müddətin əvvəlinə olan auditor qalıqları barədə auditor nəticələri və rəyi: 
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hesabat siyasəti prinsiplərinin tətbiqinin ardıcıllığı; əvvəlki auditorun auditor 
qərarında  modifikasiya (şəkli dəyişdirilmiş) edilmiş rəy. 

- Analitik prosedurlar. 
- Analitik prosedurlar keçirilərkən auditorun məqsədi. 
- Həqiqi (əsl) yoxlamaların analitik prosedurları. 
- Ümumi nəticənin formalaşmasına səbəb olan (kömək edən) analitik 

prosedurlar. 
- Analitik prosedurların keçirilməsi nəticələrinin tədqiqi. 
- Auditor çıxarışı 
- Audit çıxarışından istifadə edərkən auditorun məqsədi: çıxarışa yanaşma, 

test keçırılməsi üçün elrmentlərin seçilməsi. 
- Auditor prosedurlarının yerinə yetirilməsi, yayınmaların və səhvlərin 

xarakteri və səbəbləri, səhvlərin ekstrapolyasiyası (kənarlanması, kənar 
qiymətlənməsi) auditor çıxarışları nəticələrinin qiymətləndirilməsi. 

- Ədalətli dəyər qiyməti də daxil olmaqla, qiymət əhəmiyyətinin (ifadəsinin) və 
məlumatların müvafiq açıqlanmasının auditi. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatının auditi zamanı qiymət əhəmiyyətinə 
(ifadəsinə) görə auditin məqsədi və auditdə qiymət əhəmiyyətinin xarakteri. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatının auditi zamanı risklərin qiymətləndirilməsi 
prosedurları və qiymət əhəmiyyətinə (ifadəsinə) görə onlarla əlaqədar olan 
fəaliyyətlər. 

- Qiymət ifadəsinin mövcud səhvlər riskinin aşkara çıxarılması və 
qiymətləndirilməsi. 

- Qiymət ifadəsində mövcud səhvlərin qiymətləndirilmiş risklərinə cavab 
tədbirləri. 

- Qiymət ifadəsində mövcud səhvlərin böyük riskinin səviyyəsinin aşağı 
salınması üçün əlavə həqiqi yoxlamalar proseduru. Yazılı məlumat və 
sənədləşmə. 

- Əlaqədar tərəflər. 
- Mühasibat (maliyə) hesabatı zamanı əlaqədar tərəflər arasındakı 

əməliyyatlara görə auditorun məqsədi və cavabdehliyi. 
- Əlaqədar tərəflər arasındakı əməliyyatlar və qarşılıqlı əlaqələrlə bağlı 

mühasibar (maliyyə) hesabatında mövcud səhvlər riskinin aşkara 
çıxarılması üçün əlaqədar əməliyyatlar və risklərin qiymətləndirilməsi 
prosedurları. 

- Əlaqədar tərəflər arasındakı əməliyyatlar və qarşılıqlı münasibətlərlə bağlı 
mühasibat (maliyyə) hesabatında mövcud səhvlər riskinin aşkara 
çıxarılması və qiymətləndirilməsi və auditorun bu risklərə qarşı cavab 
tədbirləri. 

- Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr.   
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- Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr: anlayış hesabat tarixi və auditor rəyi 
tarixi  arasındakı dövrdə yer alan hadisələrə görə auditorun məqsədi və 
cavabdehliyi. 

- Əlaqədar tərəflər arasında üzəçıxarılmış əməliyyatların və qarşılıqlı 
münasibətlərin hesabatının və açıqlanmasının qiymətləndirilməsi, yazılı 
məlumat, korporativ idarəetməyə və sənədləşməyə cavabdeh olan şəxslərlə 
məlumat mübadiləsi. Auditora auditor rəyinin tarixindən sonra,   ancaq 
mühasibat (maliyyə) hesabatın buraxılışının tarixindən əvvəl  məlum olan 
faktlara görə auditorun fəaliyyəti. 

- Mühasibat (maliyyə)  hesabatının buraxılışından sonra auditora məlum olan 
faktlara görə auditorun fəaliyyəti. 

- Fəaliyyətin fasiləsizliyi.  
- Mühasibat hesabatında fasiləsizlik prinsipi: anlayış, təşkilatın öz fəaliyyətinin 

fasiləsiz davam etdirmək qabiliyyətinin qiymətinə cavabdehlik; auditorun 
məqsədi və vəzifələri. 

- Təşkilatın öz fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirmək qiymətləndirilməsinə dair 
auditoryn əlaqədar fəaliyyəti və risklərin qiymətləndirilməsi prosedurları. 

- Təşkilatın öz fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirmək qabiliyyətinə dair 
rəhbərliyin yerinə yetirdiyi qiymətləndirmənin nəzərdən keçirilməsi: 
rəhbərliyin yerinə yetirdiyi qiymətləndirmə hüdudundan kənardakı dövr; 
müəyyən hadisələrin və şəraitin (şərtlərin) aşkara çıxarıldığı vaxt keçirilən 
auditor prosedurları. 

- Təşkilatın öz fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirmək qabiliyyətinə dair mövcud 
olan qeyri-müəyyənlik zamanı auditor çıxarışları və auditor rəyinin nəticələri: 
fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin qanunauyğunluğu, auditorun korporativ 
idarəetməyə cavabdeh olan şəxslərlə informasiya mübadiləsi   (qarşılıqlı 
əlaqə). 

- Yazılı məlumat. 
- Auditor sübutları kimi olan yazılı məlumatlarçn alıdıqda auditorun məqsədi. 

Rəhbərlikdən tələb olunan və rəhbərliyin vəzifələrinə aid olan yazılı 
məlumatlar. 

- Yazılı məlumatların forması, tarixi və onun əhatə etdiyi dövr. 
- Yazılı məlumatların həqiqiliyinə dair şübhələr və tələb olunan yazılı 

məlumatlarçn təqdim olunmaması. 
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Mövzu 9. Başqa şəxslər tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərdən istifadə 
olunması. 

- Qrupların (auditor tərkibləri də daxil olmaqla) maliyyə hesabatı auditinin 
xüsusiyyətləri 

- Qrupun mühasibat (maliyyə) hesabatı zamanı auditorun məqsədi və 
cavabdehliyi  

- Qrupun mühasibat (maliyyə) hesabatı auditinin planlaşdırılması: müştəri ilə 
münasibətlərinin başlanması və davam etdirilməsi haqqında qərarın qəbul 
edilməsi, qrupun, onun tərkibinin və əhatəsinin fəaliyyətinin anlayışı, tərkib 
auditoru fəaliyyəti anlayışı. 

- Qrupun mühasibat (maliyyə) hesabatının auditi zamanı risklərin mövcudluğu 
və qiymətləndirilməsi: qrup və komponentlər üçün risklərin mövcudluğunun 
müəyyənləşdirilməsi, risklə 

- Riskin qiymətləndirilməsi və əhəmiyyətli komponentlərə və əhəmiyyəti 
olmayan komponentlərə dair qiymətləndirilmiş risklərə cavab tədbirlərinin 
qəbul edilməsi; konsolidasiya prosesinə dair auditor prosedurları. 

- Qrupun mühasibat (maliyyə) hesabatı auditi zamanı audit qrupu 
komandasının audit komponenti arasında informasiya mübadiləsi: 

- Qoyulmuş tələblər barədə məlumatlandırılma və audit qruplarının 
yekunlarına dair çıxarışlar üçün əhəmiyyət kəsb edən məlumatlar sorğusu, 
alınmış auditor sübutlarının qiymətləndirilməsi. 

- Auditor qrupu komandasının rəhbərlik və korporativ idarəetməyə cavabdeh 
olan şəxslərlə informasiya mübadiləsi. 

- Daxili auditorların işinin istifadə olunması 
- Daxili auditorların işinin istifadəsi zamanı xarici auditorun məqsədi və 

cavabdehliyi. 
- Daxili auditorların işinin istifadə olunması: istifadə olunmuş daxili audit 

xidməti işlərinin imkanları, həcmi,və xarakterinin qiymətləndirilməsi. 
- Mühasibat (maliyyə) hesabatında daxili auditorların bilavasitə iştirakı: 

İstifadə olunmuş işlərin imkanları, xarakteri və həcminin qiymətləndirilməsi. 
-  Ekspert auditorun işlərinin istifadə olunması. 
- Ekspertin işlərindən istifadə edən zaman auditorun məqsədi və cavabdehliyi 

və ekspertin cəlb olunmasının vacibliyi  və mümkünlüyünün 
qiymətləndirilməsi; ekspertlə razılaşma və onun işinin uyğunluğunun 
qiymətləndirilməsi. 

Mövzu 10. Auditor qərarının tərtib olunması və nəticələri. 
- Maliyyə hesabatı haqqında rəyin formalaçması və qərarın tərtib olunması. 
- Auditorun məqsədi və mühasibat (maliyyə) hesabatı haqqında rəyin 

formalaşması. 
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- Auditor qərarı: forması, strukturu, məzmunu; imza, tarix və auditorun 
ünvanının göstərilməsi tələbi. Mühasibat hesabatı ilə birgə təqdim olunmuş 
əlavə məlumata görə auditorun cavabdehliyi. 

- Auditor qərarında auditin açar (əsas) məsələləri (sualları) haqqında 
məlumatlandırma. 

- Auditin açar (əsas) suallarının (məsələlərinin) müyyənləşdirilməsi və auditin 
açar (əsas) sualları (məsələləri haqqında məlumatlandırılma: auditin bəzi 
açar suallarının təsviri; auditin açar sualı kimi müəyyənləşdirilmiş, ancaq 
auditor qərarında haqqında məlumat verilməyən açar sual haqqında 
məlumat zamanı şərait; auditin açar suallarının təsviri və auditor qərarına 
daxil edilmiş digər elementlərin qarşılıqlı əlaqəsi. 

- Korporativ idarəetməyə cavabdeh olan şəxslərlə informasiya mübadiləsi. 
Mübadilənin sənədləşməsi. 

- Auditor qərarında modifikasiya olunmuş (şəkli dəyişdirilmiş) rəy. 
- Auditor qərarında modifikasiya olunmuş rəy: auditorun məqsədi və 

modifikasiya olunmuş rəylərin növləri; auditorun modifikasiya olunmuş 
rəyinin ifadəsini (bildirilməsini) tələb edən şərait.(səbəb) 

- Auditorun modifikasiya olunmuş rəyinin növünün müəyyənləşdirilməsi: 
düzəlişli  (səhv, yanlış)                     

- (с оговоркой) rəy; mənfi rəy; rəyin ifadəsinə (bildirilməsinə) etiraz; auditor 
tapşırıqlarının qəbul edilməsindən sonra rəhbərlik tərəfindən qoyulmuş 
məhdudiyyətlər sayəsində lazımi qədər auditor sübutlarının alınmasının 
qeyri-mümkünlüyünün nəticələri.  

- Auditor rəyinin modifikasiya edildiyi halda auditor qərarinin forması və 
məzmunu: rəyin ifadəsi (bildirilməsi)  üçün əsaslar, rəy, auditorun 
cavabdehliyinin təsviri. 

- Auditor qərarında “Vacib şərait(səbəblər)” və “Digər (başqa) məlumatlar” 
bölmələri . 

- Auditor qərarına “Vacib şərait (səbəblər)”, “Digər (başqa) məlumatlar” 
bölmələrinin salınması zamanı auditorun məqsədləri, bölmələrin 
strukturunun və məzmununun təqdim edilməsinə qoyulan tələblər. 

- Müqayisəli məlumat—müqayisə eduilə bilən göstəricilər və müqayisəli 
maliyyə hesabatı. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatında müqayisəli məlumat: auditorun məqsədi 
və tətbiq edilmiş auditor prosedurları. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatında göstərilmiş müqayisə oluna bilən 
göstəricilərə görə auditor qərarının tərtib edilməsinə qoyulan tələblər. 

- Müqayisəli mühasibat (maliyyə) hesabatına görə auditor qərarının tərtib 
edilməsinə qoyulan tələblər. 
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- Audit olunmuş maliyyə hesabatını təşkil edən sənədlərdə başqa 
məlumatlara aid olan auditor vəzifələri. 

- Audit olunmuş mühasibat (maliyyə) hesabatını təşikl edən sənədlərdə 
başqa məlumatlara görə auditorun məqsədi: alınması, tanış olma və başqa 
məlumatlarçn nəzərdən keçirilməsi. Audit olunmuş mühasibat(maliyyə) 
hesabatını təşkil edən sənədlərdəki başqa məlumatlar mövcud səhvlər və 
mümkün mövcud uyğunsuzluq hallarında və ya bunların aşkara çıxarılması 
zamanı auditor tərəfindən keçirilən prosedurlar.  

 
Mövzu 11. Auditin xüsusi sahələri. 

- Xüsusi təyinat konsepsiyasına uyğun hazırlanmış maliyyə hesabatı auditinin 
xüsusiyyətləri. 

- Xüsusi təyinatlı mühasibat (maliyyə) hesabatının auditinə görə auditorun 
məqsədi, tapşırığın qəbul edilməsinin xüsusiyyətləri. 

- Xüsusi təyinatlı mühasibat (maliyyə) hesabatı auditinin keçirilməsi və 
planlaşdırılması xüsusiyyətləri. 

- Xüsusi təyinatlı mühasibat (maliyyə) hesabatı auditi haqqında qərarın tərtib 
edilməsinin və rəyin formalaşdırılmasıın xüsusiyyətləri. 

- Maliyyə hesabatının  bəzi hesabatlarının və bəzi elementlərinin,  dərəcə 
(maddə) qrupları  və ya maliyyə hesabatı dərəcələri (maddələri) auditinin 
xüsusiyyətləri. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatı tərkibindıki bəzi hesabatların və ya bəzi 
elementlərin, dərəcə qrupları və ya mühasibat (maliyyə) hesabatı 
dərəcəsinin  auditi zamanı auditorun məqsədi. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatı tərkibindəki bəzi hesabatların və ya bəzi 
elementlərin, dərəcə qrupları və ya mühasibat (maliyyə) hesabatı 
dərəcəsinin auditi taşırığının qəbul edilməsi, planlaşdırılması və keçirilməsi 
zamanı nəzərə alınan məsələlər. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatı tərkibindəki bəzi hesabatlar və ya bəzi 
elementlər, dərəcə qrupları və ya mühasibat (maliyyə) hesabatı dərəcəsi 
haqqında qərarın tərtib edilməsi və rəyin formalaşdırılması zamanı nəzərə 
alınan məsələlər. 

- Ümumiləşdirilmiş maliyyə hesabatı haqqında təqdim olunan qərara dair 
tapşırıqlar. 

- Ümumiləşdirilmiş mühasibat (maliyyə) hesabatı haqqında qərarın təqdim 
olunmasına dair  tapşırıqların qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsində 
auditorun məqsədi. 
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- Ümumiləşdirilmiş mühasibat (maliyyə) hesabatı haqqında qərarın təqdim 
olunmasına dair və auditor tərəfindən yerinə yetirilən tapşırıqların yerinə 
yetirilməsi zamanı auditor prosedurları. 

- Ümumiləşdirilmiş mühasibat (maliyyə) hesabatı haqqında auditor qərarı: 
audit olunmuş mühasibat (maliyyə) hesabatı haqqında auditor qərarının 
tarixindən sonrakı işlərin və hadisələrin həlli müddəti; ümumiləşdirilmiş 
mühasibat (maliyyə) hesabatı haqqında auditor qərarının strukturu və 
məzmunu. 

- Ümumiləşdirilmiş mühasibat (maliyə) hesabatı haqqında qərarın təqdim 
olunması üzrə tapşırıqları yerinə yetirdiyi zaman auditorun assosiasiya 
yarada bilməsi. 

Mövzu 12. Xülasə (icmal) şəkilli yoxlamaların keçirilməsinə dair 
tapşırıqlar. 

- Ötən dövrlərin mühasibat (maliyyə) hesabatlarının xülasə şəkilli 
yoxlamalarına dair tapşırıqlar. 

- Ötən dövrlərin mühasibat (maliyyə) hesabatlarının xülasə şəkilli 
yoxlamalarına dair tapşırıqlar anlayışı və əsas məzmunu. Mühasibat 
(maliyyə) hesabatının xülasə şəkilli yoxlanmasının keçirilməsi zamanı 
təcrübəçi mütəxssisin məqsədi. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatının icmai şəkilli yoxlanmasına dair 
tapşırıqların yerinə yetirilməsinə dair peşə mülahizələri, peşə skeptisizmi 
(şübhəsi) və etik tələblər. 

- Ötən dövrlərin mühasibat (maliyyə) hesabatının xülasə şəkilli yoxlanmasına 
dair tapşırıqlar səviyyəsində keyfiyyətə nəzarət. 

- Müştərilərlə münasibətlərin qəbul edilməsi və davam etdirilməsi və xülasə 
şəkilli yolamalara dair tapşırıqların qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatının xülasə şəkilli yoxlanmasına dair 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi.  

- Mühasibat (maliyə) hesabatının xülasə şəkilli yoxlanmasına dair 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı yaranan xüsusi hallara görə 
prosedurlar. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatının xülasə şəkilli yoxlanmasına dair 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı hesabat tarixindən sonrakı hadisələr. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatının xülasə şəkilli yoxlanmasına dair  
tapşırıqlar yerinə yetirilərkən rəhbərliyin yazılı məlumatı. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatının xülasə şəkilli yoxlamasına dair 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı prosedurların yerinə yetirilməsinin 
nəticələrində alınmış sübutların qiymətləndirilməsi  və təcrübəçi 
mütəxəssisin mühasibat (maliyyə) hesabatı haqqında nəticələri (çıxarışları). 
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- Mühasibat (maliyyə) hesabatının xülasə şəkilli yoxlanmasına dair təcrübəçi 
mütəxəssisin qərarı. 

- Mühasibat (maliyyə) hesabatının xülasə şəkilli yoxlanmasına dair 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı sənədləşmə.  

- Təşkilatın müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilən araliq maliyyə 
məlumatlarının xülasə şəkilli yoxlanması. 

- Aralıq maliyyə məlumatlarının  xülasə şəkilli yoxlamaiarına dair tapşırıqların 
ümumi prinsipləri və məqsədi. Aralıq maliyyə məlumatlarının xülasə şəkilli 
yoxlamalarına dair tapşırıqların şərtlərinin uzlaşması. 

- Aralıq maliyyə məlumatlarının xülasə şəkilli yoxlamalarına dair tapşırıqların 
yerinə yetirilməsi zamanı daxili nəzarət sistemi də daxil olmaqla təşkilatın və 
onun əhatəsinin öyrənilməsi. 

- Sorğular, aralıq maliyyə məlumatlarının xülasə şəkilli yoxlamasının analitik 
və başqa prosedurları, səhvlərin qiymətləndirilməsi. 

- Aralıq maliyyə məlumatlarının xülasə şəkilli yoxlamasına dair tapşırıqların 
yerinə yetirilməsi zamanı rəhbərliyin yazılı məlumatı. 

- Aralıq maliyyə məlumatlarının xülasə şəkilli yoxlamasına air tapşırıqların 
yerinə yetirilməsi zamanı əlavə edilmiş məlumata görə auditorun 
cavabdehliyi. 

- Aralıq maliyyə məlumatlarının xülası şəkilli yoxlamasına dair tapşırıqların 
yerinə yetirilməsi zamanı rəhbərliyin auditor tərəfindən məlumatlandırılması. 

- Aralıq maliyyə məlumatlarının xülasə şəkilli yoxlamasının xarakteri, həcmi 
və nəticələri barədə qərarın çıxarılması.  Mühasibat (maliyyə) hesabatı 
hazırlığında tətbiq edilmiş konsepsiyada kənara çıxmalar (pozulmalar). 

- Aralıq maliyyə məlumatlarının xülasə şəkilli yoxlaması zamanı 
nəzərəçarpacaq qeyri-müəyənlik, fəaliyyətin fasiləsizliyi və həcminin 
məhdudlaşdırılması. 

Mövzu 13. Etimadi təmin edən, maliyyə məlumatlarının auditindən və 
xülasə şəkilli yoxlamalarından fərqlənən tapşırıqlar. 

- Ötən dövrlərin maliyyə məlumatlarının xülasə şəkilli yoxlamalarından və 
auditin dən fərqlənən və etimadı təmin edən tapşırıqlar.  

- Etimadı təmin edən tapşırıqların növlərivə onların yetirilməsi zamanı 
təcrübəçi auditorun məqsədi.  Standartların nəzərəçarpan əhəmiyyətli) 
tələblərinə və etik tələblərə riayət etmək. 

- Müştərilərlə münasibətlərin qəbul edilməsi və davam etdirilməsi, etimadı 
təmin edən konkret tapşırıqların qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi. 

- Etimadı təmin edən tapşırıqları yerinə yetirərkən keyfiyyətə nəzarət. 
- Tapşırıqların planlaşdırilması: peşə skeptisizmi (şübhəsi), peşə 

mülahizələri, etimadın təminatı bacarıqları və metodları; mövcudluq;                                                    
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- Tapşırıqların qiymətləndirilmiş obyekləri və məhdud etimadı təmin edən 
tapşırqlar üçün tapşırıqların başqa halları və məntiqi ( səmərəli ) etimadı 
təmin edən tapşırıqlar anlayışı. 

- Məhdud etimadı təmin edən tapşırıqların və məntiqi etimadı təmin edən 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı sübutların alınması. 

- Etimadı təmin edən tapşırığa dair nəticənin formalaşdırılması və qərarın 
hazırlanması. 

- Məlumatın verilməsinə dair digər vəzifələr və etimadı təmin edən 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı sənədləşmə. 

- Maliyyə məlumatı proqnozunun yoxlanması. 
- Maliyyə məlumatı proqnozu anlayışı və onun yoxlanmasına dair 

tapşırıqların məqsədi. Maliyyə məlumatı proqnozuna görə auditorun 
etimadı. 

- Maliyyə məlumatı proqnozunun yoxlanmasına dair tapşırıqların auditor 
tərəfindən qəbul edilməsi: tapşırığın şərtlərinin uzlaşması, biznes biliyi, 
əhatə olunmuş dövr. 

- Maliyyə məlumatı proqnozunun yoxlanması proseduru. Maliyyə məlumatı 
proqnozunun təqdim olunması və açıqlanması. 

- Maliyyə məlumatı proqnozu yoxlaması haqqında qərar. 
- Xidmət göstərən təşkilatın nəzarət vasıtələri haqqında etimadı təmin edən 

xidmət göstərən təşkilatın auditorunun qərarı. 
- Xidmət göstərən təşkilatın nəzarət vasitələrinə dair etimadı təmin edən 

tapıırıqların yerinə yetirilməsi zamanı auditorun məqsədi. 
- Müştərilərlə münasibətin qəbul edilməsi və davam etdirilməsi və xidmət 

göstərən təşkilatın nəzarət vasıtələrinə dair etimadı təmin edən tapşırıaların 
qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi. 

- Sisteminin təsviri zamanı xidmət göstərən təşkilatın tətbiq etdiyi 
kriteriyaların yararlılığının xidmət göstərən auditor tərəfindən 
qiymətləndirilməsi. 

- Xidmət göstərən təşkilatın nəzarət vasıtələrinin əməliyyat effekttivliyi  
strukturu və sistemin təsvirinə dair sübutların xidmət göstərən təşkilatın 
auditoru tərəfində alınması. 

- Xidmət göstərən təşkilatın nəzarət vasitələrinə dair etimadı təmin edən 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı xidmət göstərən təşkilatın daxili audit 
xidmətinin işi anlayışı və onun istifadəsi. 

- Xidmət göstərən təşkilatın nəzarət vasitələrinə dair etimadı təmin edən 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı hesabat tarixindən sonrakı hadisələr , 
başqa məlumatlar və yazılı məlumatlar. 

- Xidmət göstərən  təşkilatın auditoru tərəfindən etimadı təmin edən qərarın 
hazırlanması. 
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Mövzu 14. Auditi müşayiət edən xidmətlər. 
- Maliyyə məlumatlarına dair razılaşdırılmış (uyğunlaşdırılmış ) prosedurun 

yerinəyetirilməsinə görə tapşırıqlar. 
- Razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsinə görə tapşırıqlar anlayışı və 

ümumi prinsipləri, onun yerinə yetirilməsinin məqsədi. 
- Maliyyə məlumatlarına dair razılaşdırılmış prosdurların yerinə yetirilməsində 

şərtlərin müəyyənləşdirilməsi, planlaşdırma, sənədləşmə prosedurlar və 
sübutlar. 

- Razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsinə dair tapşırıqların 
hesabatının hazırlanması. 

- Kompilyasiya üzrə tapşırıqlar 
- Kompilyasiya üzrə tapşırıqlar anlayışı və təcrübəçi mütəxəssisin onu yerinə 

yetirərkən məqsədi.Kompilyasiyaya görə tapşırıqların yerinə yetirilməsinə 
dair tələblər, etik tələblər və peşə mülahizələri, tapşırıq səviyyəsində 
tapşırığa nəzarət. 

- Müştərilərlə münasıbətin kompilyasiyası və davam etdirilməsinə görə 
tapşırıqların qəbul edilməsi. 

- Kompilyasiya üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsi, sənədləşmə, rəhbərlik və 
korporativ idarəetməyə cavabdeh olan şəxslər arasında informasıya 
mübadiləsi. 

- Kompilyasiya tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin nəticələrinə dair təcrübəçi 
mütəxəssisin hesabatı. 
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