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İZAHAT VƏRƏQİ
Audit müəssisəsinin mühasibat uçotu məlumatlarının, maliyyə hesabatlarının qanunçuluğa,
təlimata və standartlara uyğunluğunun neytral tərəfin mütəxəssisləri tərəfindən müstəqil qaydada
yoxlanılmasıdır.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu və ya digər qurumların yaranması maliyyə
nəzarəti sisteminin köklü sürətdə yenidən təşkilini tələb edir.Nəzarət bütün iqtisadi sistemlər üçün
ən vacib ünsürlərdən biri olaraq həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edir.Bu baxımdan müstəqil
maliyyə nəzarəti funksiyasını yerinə yetirən auditor xidməti əsas sahədir.
Audit xidməti və onun təşkili proqramı müəssisələrdə audit xidmətinin mahiyyəti,auditin
planlaşdırılması, aparılması, təşkili və tənzimlənməsi metodlarını öyrənmək üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
Orta ixtisas təhsili sahələrində tələbə müəssisənin, hazır məhsulun,pul vəsaitlərinin,dövriyyə
vəsaitlərinin,mənfəətin və

ondan

uçotunun

istifadənin

olunmasında və ehtiyatların aşkara çıxarılmasında

düzgünlüyünə

nəzarətin təmin

audit xidməti və onun təşkilinin rolu və

əhəmiyyətini bilməlidir.
Proqram ‘‘Mühasibat uçotu’’,‘‘Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili’’ ixtisaslarında tədris edilir.Bu
fənnin

öyrənilməsinə 105 saat (60 saat mühazirəyə və 45 saat təcrübə dərslərinə) vaxt

ayrılmışdır. Nəzəri biliyin möhkəmləndirilməsində təcrübə dərslərinin rolu böyükdür.
Təcrübə dərslərində audit xidməti zamanı istifadə edilən sənədlərin (auditin planlaşdırılması
sənədləri,müqavilələrin,aktların auditor rəylərinin, mühasibat sənədlərinin yoxlanılması və s.)
tərtib edilməsinə xüsusi yer vermək lazımdır.
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MÖVZULAR ÜZRƏ SAATLARIN PAYLANMASI

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mövzuların adları
Giriş.Audit anlayışı.Auditin mahiyyəti,növləri və məqsədi.
Auditin metodu.
Auditor standartları və normaları
Auditin təşkili,aparılma qaydası və prinsipləri
Auditor təşkilatları,onların yaranması
Təşkilatın təsisinin sənədləşdirilməsində fəaliyyət növü və
nizamnamə fondunun formalaşdırılmasının auditi
Əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin və maliyyə
qoyuluşlarının auditi

8.

Dövriyyə vəsaitlərinin auditi

9.
10.

İstehsal xərclərinin auditi
Hazır məhsulun istehsalı və satışının auditi

11.

Pul vəsaitlərinin auditi

12.

Hesablaşma əməliyyatlarının auditi
Fondların,ehtiyatların,maliyyə nəticələrinin və mənfəətdən
istifadənin auditi
Kreditin və məqsədli fəaliyyətlərin auditi
Mühasibat uçotu və hesabat göstəricilərinin doğruluğunun auditi
Audit yoxlamasının yekunu
Cəmi: 105 saat

13.
14.
15.
16

Mühazirə

Seminar

2
2
2
4
4

4
2

8

6

4

4

4
6
2

4

6
6

2
2
4
4
6

2

4

4
2
2

2
4
1

MÖVZULAR VƏ ONLARIN İZAHI
Mövzu 1. Giriş.Audit anlayışı. Auditin mahiyyəti, növləri və məqsədi – 2 saat
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində auditin rolu,mahiyyəti.Onun digər iqtisadi elmlərlə qarşılıqlı
əlaqəsi. Auditin növləti və tipləri.Daxili və xarici auditin məqsədi.
Mövzu 2. Auditin metodu – 2 saat
Audit sübutları, onların növləri və əldə edilmə mənbələri. Auditin aparılması üsulları.
Mövzu 3. Auditor standartları və normaları – 2 saat
Milli auditor standartları. Beynəlxalq audit qaydası. Auditin tənzimlənməsinin əsas
prinsipləri.
Mövzu 4. Auditin təşkili, aparılma qaydası və prinsipləri - 8 saat
Audit xidmətinin təşkili. Auditin aparılması üçün öhdəlik məktubu, audit müqaviləsi.
Auditin planlaşdırılması. Auditin aparılması haqqında müqavilə.
Ekspert işindən istifadə. Səhvlərin aşkar edilməsində auditorun fəaliyyəti.
Mövzu 5. Auditor təşkilatları,onların yaranması – 6 saat
Auditor firmaları,onların strukturu və fəaliyyəti. Fərdi, şərikli, payçı və şərikli, MMM və SC
formasında olan auditor firmaları, Auditin keyfiyyətinə nəzarət.
Mövzu 6. Təşkilatın təsisinin sənədləşdirilməsində fəaliyyət növü və nizamnamə
fondunun formalaşdırılmasının auditi – 14 saat
Təşkilatın təsisinin sənədləşməsində fəaliyyət növü. Müəssisənin nizamnamə fondunun
hərəkətinin auditi.
Sənədləşmə, müəssisənin statusu, müəssisənin nizamnaməsi üzrə

fəaliyyətinin auditi.

Nizamnamə fondunun hərəkəti üzrə hesabların müxavirləşmələrinin yoxlanılması.
Mövzu 7.

Əsas vəsaitlərin,qeyri-maddi aktivlərin və maliyyə qoyuluşlarının auditi

- 8 saat
Əsas vəsaitlərin mədaxil və məxarici üzrə təsərrüfat əməliyyatlarının uçotunun yoxlanması
Əsas vəsaitlərin yoxlanılması üçün proqram. Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi amortizasiyasının
məxaric uçotunun yoxlanılması.Əsas vəsaitlərin təmiri uçotunun auditi.
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Qeyri material aktivlərin hərəkət uçotunun yoxlanılması. Qeyri material aktivlərin
amortizasiyasının auditi. Maliyyə qoyuluşlarının auditi
Mövzu 8. Dövriyyə vəsaitlərinin auditi - 6 saat
Əmtəə material qiymətlərinin auditi. Materialların təsnifləşdirilməsinin hesablaşma tədiyyə
sənədlərinin

yoxlanılması.

Materialların

daxil

olması

və

qiymətləndirilməsinin

yoxlanılması.Materialların uçotu üzrə hesabların müxavirləşməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması.
Materialların silinməsinin doğruluğunun yoxlanılması.Materiallardan istifadənin yoxlanılması. Az
qiymətli tez köhnələn əşyaların uçotunun auditi.
Mövzu 9. İstehsal xərclərinin auditi – 8 saat
İstehsal xərclərinin auditinin ümumi metodolagiyası. İstehsal prosesinin və istehsal
xərclərinin uçotu üzrə daxili nəzarətin təşkili. Məhsulun maya dəyərini
qruplaşdırılmasının yoxlanılması. Xərclərin tərkibinin

təşkil edən xərclərin

yoxlanılması. Xərclərin uçotu üzrə

hesabların müxavirələşmələrinin düzgünlüyünün yoxlanılması. Bitməmiş istehsalın auditi.
Mövzu 10. Hazır məhsulun istehsalı və satışının auditi – 6 saat
Məhsul istehsalının auditi. Hazır məhsulun hərəkətinin auditi. Məhsul yüklənməsi və
satışının auditi. Məhsul satışı üzrə sənədləşmə və hesabların müxavirləşməsinin auditi.Məhsul
satışının və sair satışı üzrə daxili nəzarət.
Mövzu 11. Pul vəsaitlərinin auditi - 10 saat
Kassa əməliyyatlarının auditi. Bank əməliyyatlarının auditi. Əməyin ödəmə formaları və
növlərinin auditi.
Mövzu 12. Hesablaşma əməliyyatlarının auditi - 12 saat
Avans üzrə hesablaşmaların auditi. Mal alan və sifarişçilərlə hesablaşmaların auditi. Büdcə
ilə hesablaşmaların auditi. Təhtəl hesab şəxslərlə hesablaşmaların auditi. Debitor və kreditorlarla
hesablaşmaların auditi.
Mövzu 13. Fondların, ehtiyyatların maliyyə nəticələrinin və mənfəətdən istifadəsinin
auditi – 6 saat
Maliyyə nəticələrinin auditi. Müəssisə mənfəətinin və zərərinin hesablanmasının auditi.
Fondların auditi.Mənfəətdən istifadənin auditi.Mənfəətdən ayırmalar
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Mövzu 14. Kreditin və məqsədli fəaliyyətlərin auditi – 6 saat.
Kreditin auditi. Kreditin formaları və məqsədi. Məqsədli fəaliyyətlərin auditi.
Mövzu 15. Mühasibat uçotu və hesabatı göstəricilərinin doğruluğunun auditi - 6 saat
Mühasibat uçotu göstəricilərinin auditi. Mühasibat hesabatı göstəricilərinin auditi. Mühasibat
balansının audit yoxlanması.
Mövzu 16. Audit yoxlamasının yekunu - 3 saat
Auditor aktı. Auditor aktının bölmələri və müzakirəsi. Auditor rəyi. Auditor rəyinin yazılış
qaydası və onun imzalanması.
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Kollecinin ixtisas fənn
müəllimi
(Ad,Soyad,Ata adı) orta ixitsas müəssisələrində
təhsil alan tələbələr üçün “Tətbiqi
proqramlar”
fənnindən hazırladığı proqrama

Rəy
“Tətbiqi proqramlar” fənni üzrə tərtib olunmuş proqram 60 saatı əhatə edir. Bura həm
nəzəri, həm də praktiki saatlar daxildir. Proqramda ayrı-ayrı mövzularda mətnlərin daxil edilməsi,
ofis sənədlərinin yaradılması, hesabat cədvəllərinin yaradılması, diaqramların qurulması,
prezentasiyaların yaradılması və s. kimi məsələlər açıqlanır. Müəllim (Ad,Soyad,Ata adı) “Tətbiqi
proqramlar” fənni üzrə tərtib etdiyi proqramın tədrisini mümkün hesab edirəm.

Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin
fənn ixtisas müəlimi

(Ad,Soyad)
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Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin ixtisas
fənn
müəllimi (Ad, Soyad, ata adı) orta ixitsas
müəssisələrində
təhsil alan tələbələr üçün
“Tətbiqi
proqramlar” fənnindən hazırladığı
proqrama

Rəy
Kollecin fənn-ixtisas müəllimi K.M.Rzayevanın tərtib etdiyi proqramda kompyuterin
proqram təminatının vacib komponentləri, mətnlərin daxil edilməsi, ofis sənədlərinin yaradılması,
mətnlərin formatlaşdırılması, orfoqrafiyanın yoxlanılması, axtarılması, əvəz edilməsi, cədvəllərin
qurulması, şəkillərlə iş, formalı yazıların yaradılması və s. kimi məsələlər, diaqramların qurulması,
prezentasiyaların təqdimatı, nəşriyyat işlərinin görülməsi kimi mövzular öz əksini tapmışdır.
Müəllim Ad, Soyad, ata adı hazırladığı bu proqramın orta ixtisas təhsili müəssisələrində
tədris olunmasını məqsədəuyğun hesab edirəm.

Az TU “Informasiya texnologiya
və proqramlaşdırma”
kafedrasının dosenti

Ad, Soyad
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AZƏRBAYCAN
BAKI

RESPUBLİKASI

TƏHSİL

NAZİRLİYİ

İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA KOLLECİ

Kollecin “_____________________________” fənn birləşmə komissiyasının
“__________” _____________201_-ci il tarixli ___ saylı

PROTOKOLUNDAN ÇIXARIŞ
Iştirak etdilər:
1.____________
2._____________
3.______________
4.______________ .......
Eşidildi: _______________ qızı (oğlu) tərəfindən yazılmış “__________” fənni üzrə tədris
proqramının müzakirəsi və təsdiqi

Qərar:
“____________” fənni üzrə ____________________ tərtib etdiyi proqram tədris üçün
məqsədəuyğun hesab edilərək bəyənilsin. Proqram təsdiq olunmaq üçün Kollecin pedaqoji
şurasının müzakirəsinə verilsin.

“_______________________”
fənn birləşmə komissiyasının sədri:

________
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI

İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA

KOLLECİ

Pedaqoji şuranın “_____” ________201_-ci il tarixli__________saylı

PROTOKOLUNDAN ÇIXARIŞ

Gündəlik məsələ:
“_____________” fənn birləşmə komissiyasının üzvü ____________ qızı(oğlu) tərəfindən
yazılmış “____________” fənni üzrə tədris proqramının müzakirəsi və təsdiqi.

Qərar:
Kollecin müəllimi __________________ qızı(oğlu) tərəfindən yazılmış “_____________” fənni
üzrə proqrama qrif almaq üçün rəy verilməsini Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyindən
xahiş edirik.

Bakı İdarəetmə və Texnologiya kollecinin
direktoru:

____________

Pedaqoji Şuranın katibi:

Ruxsarə Nəsibova
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