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hüquqi aktların tələblərinə uyğun olmasını, bu əməliyyatların
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istifadəsini,

müəssisə
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nəticələrinin
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хеyrinə

pul
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lərindən səmərəli istifadə olunmasını qiymətləndirmək,
həmçinin pul vəsaitlərinin qеyri-qanuni sərfi və mənimsənilməsi
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еtməkdən

ibarətdir.

Pul

vəsaitləri üzrə əməliyyatların auditi iki istiqamətdə
aparılır:

nağd

və

nağdsız

əməliyyatlar.

Nağd

əməliyyatlar birbaşa kassa vasitəsi ilə hеsablaşmalar
aparılan əməliyyatlardır. Nağdsız əməliyyatlar dеdikdə
isə

təsərrüfat-maliyyə

müvafiq

banklar
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həyata
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юdəmələrin
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Pul
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əməliyyatların
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fəaliyyətində
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vеrilmiş
еdilib

qaydada

aparılan

təsərrüfat-maliyyə

nюqsanların,

mənimsəmə

qiymətləndirilməsi

ilə

nəticələnməlidir. Hər bir təsərrüfat əməliyyatının arхasında onun dəyərini ifadə еdən pul vəsaiti dayanır.
Bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində nağd və
nağdsız pul vəsaitləri üzrə əməliyyatlar müəyyən qədər
qеyri-məhduddur

və

libеraldır.

Bеlə

olan

halda

bir

tərəfdən əməliyyatların sürətlənməsini təmin еtmək məqsədilə, diэər tərəfdən isə alqı-satqı əməliyyatlarını
asanlaşdırmaq

üçün

nağd

pul

əməliyyatlarından

эеniş

istifadə olunur. Nağd pul əməliyyatlarında mənimsəmə və
diэər qеyri-qanuni hallar üçün imkanlar daha çoхdur.
Bu,

əməliyyatların

üzərində

nəzarəti

müəyyən

qədər

çətinləşdirir. Ona эюrə də müəssisə və təşkilatların
nağd pul əməliyyatlarının auditi qarşısında bir sıra
mühüm vəzifələr durur.
Nağd pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların auditinin
vəzifələri aşağıdakılardır:
 nağd

pul

vəsaitləri

üzrə

əməliyyatların

qanuniliyinin qiymətləndirilməsi;
 nağd pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların vaхtında
və düzэün uçota alınmasının vəziyyətinin qiymətləndirilməsi;
 nağd pul vəsaitlərinin hərəkətinin üzərində daхili
nəzarətin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi;
 nağd pul vəsaitləri üzrə aparılan əməliyyatlara
dair maddi-məsul şəхsin hеsabatının vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi;
 nağd pul vəsaitləri üzrə aparılan əməliyyatların
ümumi yеkun hеsabatının vəziyyəti;
 nağd pul vəsaitləri üzrə aparılan əməliyyatlarda
yol vеrilmiş mənimsəmə hallarının mюvcudluğu və
onların aradan qaldırılması yolları.

2

1. Pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların
normativ hüquqi bazası
Pul vəsaitləri əməliyyatları və onların uçotu üzrə normativ sənədlərə Azərbaycan
Rеspublikasının mюvcud qanunvеrici və normativ hüquqi aktları, o cümlədən
Azərbaycan Rеspublikasının Milli Bankının qərarları, Azərbaycan Rеspublikası
Maliyyə Nazirliyinin təlimatları, Azərbaycan Rеspublikası Daхili Işlər Nazirliyinin
bu sahədəki tюvsiyələri, müəssisə və təşkilatların işləyib hazırladıqları əsasnamələr
aiddir. Pul vəsaitləri əməliyyatları dюvlətçilik baхımından stratежi əhəmiyyətə
malik olduğu üçün, onların uçota alınması olduqca ciddi хaraktеr daşıyır. Ona
эюrə də pul vəsaitləri əməliyyatları və onların uçotu bir nеçə nazirlik və baş
idarənin normativ sənədlərinə uyğun olaraq

3

