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Giriş  
 
Bu TTBS-in əhatə dairəsi 
 

1. Bu Təhlil Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standart (TTBS) aşağıdakılardan bəhs edir: 
 
(a) Mütəxəssis-praktik müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditoru olmadıqda, tarixi 

maliyyə hesabatlarının təhlilini yerinə yetirməyə cəlb edildikdə mütəxəssis-
praktikin məsuliyyətlərindən; habelə 
 

(b) Maliyyə hesabatlarına dair mütəxəssis-praktikin hesabatının forma və 
məzmunundan.  
  

2. Bu TTBS müəssisənin maliyyə hesabatlarının müstəqil auditoru olan mütəxəssis-
praktikin müəssisənin maliyyə hesabatlarına və ya aralıq maliyyə məlumatlarına dair  
həyata keçirdiyi  təhlilini əks etdirmir. (İst: Paraq.A2) 
 

3. Bu TTBS müvafiq hallarda uyğunlaşdırılaraq digər tarixi maliyyə məlumatlarının 
təhlillərinə tətbiq edilməlidir. Tarixi maliyyə məlumatlarının təhlili istisna olmaqla 
məhdud təsdiqləmə tapşırıqları 3000 saylı TBS -a1 uyğun olaraq həyata keçirilir.  

 
1 saylı BKNS2 ilə əlaqə 

 
4. Keyfiyyətə nəzarət sistemləri, ümumi prinsipləri və prosedurları şirkətin məsuliyyətinə 

aiddir. 1 saylı BKNS maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə şirkətin tapşırıqları ilə bağlı 
peşəkar mühasiblərin təşkilatlarına şamil olunur.3 Bu TTBS-in fərdi təhlil tapşırıqları 
səviyyəsində keyfiyyətə nəzarətə dair müddəaları ona əsaslanır ki, şirkət 1 saylı 
BKNS-in tələblərinə və ya ən azı onun qədər ciddi olan tələblərə tabedir. (İst: Paraq. 
A3-A5) 

 
Tarixi maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə tapşırıq 
 

5. “Təsdiqləmə tapşırıqları üçün beynəlxalq çərçivələr”də (Təsdiqləmə çərçivələri) təsvir 
olunduğukimi tarixi maliyyə hesabatlarının təhlili məhdud təsdiqləmə tapşırığıdır.4 
(İst.: Paraq. A6-A7) 
 

6. Maliyyə hesabatlarının təhlilində mütəxəssis-praktik subyektin maliyyə hesabatlarının 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanması ilə bağlı 
nəzərdə tutulmuş istifadəçilərin əminlik dərəcəsini artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş 
qənaəti ifadə edir. Mütəxəssis-praktikin qənaəti onun məhdud əminlik əldə etməsinə 
əsaslanır. Mütəxəssis-praktikin hesabatının oxucular tərəfindən başa düşülməsi üçün 
hesabata təhlil tapşırığının xüsusiyyətinin təsviri daxil edilir.  

 
7. Bütövlükdə maliyyə hesabatlarına dair bu TTBS-in tələblərinə uyğun olaraq ifadə 

olunmuş nəticəni əsaslandıran yetərli müvafiq sübutlar əldə etmək üçün mütəxəssis-
praktik bir qayda olaraq sorğu və analitik prosedurları yerinə yetirir.    

 
8. Əgər mütəxəssis-praktikə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olmasına 

dəlalət edən məsələ məlum olarsa, bu TTBS-in tələblərinə uyğun olaraq maliyyə 
hesabatlarına dair nəticə çıxarmaq üçün mütəxəssis-praktik bu halda zəruri hesab 
etdiyi əlavə prosedurları planlaşdırır və həyata keçirir.  

                                                 
1 300 saylı “Keçmiş dövrlərin maliyyə məlumatlarının auditor yoxlamaları və təhlilləri istisna olmaqla  
  təsdiqləmə tapşırıqları” Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standart (TBS). 
2 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə   
  tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət” BKNS, 4-cü paraqraf. 
3 1 saylı BKNS, 4-cü paraqraf.  
4 Təsdiqləmə çərçivələri, 7-ci və 11-ci paraqraflar. 
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Bu TTBS-in tətbiq edilməsi qaydaları 

 
9. Bu TTBS-ə mütəxəssis-praktikin hazırkı standartın tələblərinə riayət etməsinin 

məqsədləri daxildir. Həmin məqsədlər bu TTBS-in tələblərinin yerinə yetirilməsi 
baxımından izah olunur və təhlil tapşırığında həll olunacaq məsələləri başa düşməyə 
mütəxəssis-praktikə kömək etmək üçün nəzərdə tutulur. 
 

10. Bu TTBS-ə “-malı/-məli” şəkilçiləri ilə ifadə edilən və mütəxəssis-praktikə qeyd 
edilmiş məqsədlərə nail olmağa imkan vermək üçün nəzərdə tutulmuş tələblər 
daxildir.  
 

11. Əlavə olaraq, bu standartın düzgün başa düşülməsi üçün əsası təmin edən  TTBS-ə 
giriş müddəaları, anlayışlar, habelə tətbiq üzrə və digər izahedici materiallar daxildir. 
  

12. Tətbiq üzrə və digər izahedici materiallarda tələblər daha təfərrüatlı izah edilir və 
onların yerinə yetirilmləsi üzrə göstərişləri daxil edir. Bu cür göstərişlərin məcburi 
xarakter daşımadığına baxmayaraq, onlar tələblərin düzgün tətbiq edilməsi üçün 
müvafiqdir. Tətbiq üzrə və digər izahedici materiallar tələblərin yerinə yetirilməsinə 
kömək edən, bu TTBS -də əks etdirilən məsələlərə dair əsas məlumatları təmin edə 
bilər. 
 

Qüvvəyə minmə tarixi 
 

13. Bu TTBS 31 dekabr 2013-cü il tarixindən tez olmayaraq başa çatan dövrlər üzrə 
maliyyə hesabatlarının təhlili üçün etibarlıdır. 
 

Məqsədlər 
 

14. Bu TTBS üzrə maliyyə hesabatlarının təhlilində mütəxəssis-praktikin məqsədləri 
aşağıdakılardır: 
 
(a) Bir qayda olaraq sorğu və analitik prosedurlar vasitəsilə bütövlükdə maliyyə 

hesabatların əhəmiyyətli təhriflərdən azad olması haqqında məhdud əminlik əldə 
etmək, bununla mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun 
olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməyə səbəb olan hər hansı bir məsələnin 
mütəxəssis-praktikin diqqətini cəlb edib-etməməsinə dair nəticəni bildirməyə ona 
imkan vermək; habelə 
 

(b) Bu TTBS-ə uyğun olaraq bütövlükdə maliyyə hesabatlarına dair hesabat vermək 
və məlumat vermək.   

 
15. Məhdud əminliyi əldə etmək mümkün olmadığı və həmin şəraitdə mütəxəssis-

praktikin hesabatındakı şərti nəticələr yetərli olmadığı bütün hallarda bu TTBS-ə 
uyğun olaraq mütəxəssis-praktikin tapşırıq üçün təqdim edilmiş hesabatda nəticəni 
ləğv etməsi, yaxud tətbiq edilən qanun və ya qaydalar üzrə bunu etmək mümkün 
olduğu müvafiq hallarda tapşırıqda iştirak etməkdən imtina etməsi tələb olunur. (İst.: 
Paraq. A8-A10, A115-A116) 
 

Anlayışlar 
 

16. Bu Toplunun Terminlər lüğətinə (Lüğət) ardıcıl tətbiq edilməsini və təfsirini 
asanlaşdırmaq məqsədilə bu TTBS-də müəyyən edilmiş terminlər, habelə bu TTBS-də 
istifadə edilmiş digər terminlərin təsvirləri daxildir. Məsələn, bu TTBS-də istifadə 
edilən “rəhbərlik” və “idarəetməyə məsul şəxslər” terminləri Lüğətdə müəyyən 
edildiyi kimidir. (İst.: Paraq.A11-A12) 
 

17. Bu TTBS-in məqsədləri üçün terminlərin mənası aşağıdakı kimidir: 
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(a) Analitik prosedurlar (Analytical procedures) – Həm maliyyə, həm də qeyri-

maliyyə xüsusiyyətli məlumatlar arasında həqiqətə uyğun əlaqələrin təhlili yolu ilə 
maliyyə məlumatlarının qiymətləndirilməsi. Analitik prosedurlar, həmçinin, 
müəyyən edilmiş dəyişikliklərin, habelə digər mühüm məlumatlarla ziddiyyət 
təşkil edən və ya ehtimal olunan nəticələrlə əhəmiyyətli dərəcədə ziddiyyət təşkil 
edən və ehtimal olunan nəticələrdən əhəmiyyətli dərəcədə kənarlaşan əlaqələrin 
tədqiqatını əhatə edir. 

 
(b) Tapşırıq riski (Engagement risk) ― Maliyyə hesabatları əhəmiyyətli dərəcədə 

təhrif olunduğu zaman mütəxəssis-praktikin qeyri-münasib nəticə ifadə etməsi 
riski. 

 
(c) Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları (General purpose financial statements) – 

Ümumi təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmış maliyyə hesabatları. 
 
(d) Ümumi təyinatlı çərçivə (General purpose framework) – Geniş istifadəçi  

kütləsinin maliyyə üzrə ümumi məlumat tələbatını ödəmək üçün nəzərdə tutulmuş 
maliyyə hesabatları çərçivələri. Maliyyə hesabatları çərçivələri ədalətli təqdimat 
çərçivələrindən və ya uyğunluq çərçivələrindən ibarətdir.  
 

(e) Sorğu (Inquiry) – Məlumat əldə etmək məqsədilə müəssisə daxilində və ya 
kənarda məlumatlı şəxslərə müraciət etməkdən ibarətdir. 
 

(f) Məhdud təsdiqləmə (Limited assurance) ― Tapşırıq şəraitlərində tapşırıq riski 
qənaətbəxş dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaldıldığı, lakin bu cür risk məntiqi 
təsdiqləmə tapşırığı ilə müqayisədə yüksək olduğu hallarda bu TTBS-in tələblərinə 
uyğun olaraq nəticəni ifadə etmək üçün əsas qismində əldə edilən təsdiqləmə 
səviyyəsidir. Sübut toplama prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi 
birlikdə mütəxəssis-praktikin əhəmiyyətli təsdiqləmə səviyyəsini əldə etməsi üçün 
ən azı kifayətdir. Əhəmiyyət kəsb etmək üçün mütəxəssis-praktikin əldə etdiyi 
təsdiqləmə səviyyəsi nəzərdə tutulan istifadəçilərin maliyyə hesabatlarına dair 
əminliklərini artıra bilər. (İst.: Paraq.A13) 

 
(g) Mütəxəssis-praktik (Practitioner) — İctimai sektorda çalışan peşəkar mühasib. Bu 

termin tapşırıq üzrə tərəfdaşı və ya tapşırıq qrupunun, yaxud müvafiq hallarda 
şirkətin digər üzvlərini  əhatə edir. Bu TTBS-də bir mənalı olaraq tələbin və ya 
vəzifənin tapşırıq üzrə tərəfdaş tərəfindən yerinə yetiriləcəyi nəzərdə tutulduğu 
hallarda “mütəxəssis-praktik” termini əvəzinə “tapşırıq üzrə tərəfdaş” termini 
istifadə edilir. “Tapşırıq üzrə tərəfdaş” və “şirkət” terminlərini müvafiq hallarda 
ictimai sektora aid ekvivalentləri kimi başa düşmək lazımdır. 

 
(h) Peşəkar mühakimə (Professional judgment) — Təhlil tapşırığının yerinə 

yetirilməsi şəraitinə uyğun fəaliyyət qaydaları haqqında əsaslandırılmış qərarlar 
qəbul edərkən təsdiqləmə, mühasibat uçotu və etika standartları çərçivələrində 
müvafiq təlim, bilik və təcrübənin tətbiq olunması. 

 
(i) Müvafiq etik normalar (Relevant ethical requirements) —Tapşırıq qrupu təhlil 

tapşırıqlarını yerinə yetirərkən tabe olduğu etik normalar. Bu normalar bir qayda 
olaraq, Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar 
Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nin (IESBA Məcəlləsi) A və B hissələrindən ibarət 
olub, daha sərt milli normalarla məcmu halındadır. 

 
(j)  Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları (Special purpose financial statements) – 

Xüsusi təyinatlı çərçivə əsasında hazırlanmış maliyyə hesabatları. 
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(k) Xüsusi təyinatlı çərçivə (Special purpose framework) – Xüsusi istifadəçilərin 
informasiya ehtiyaclarını ödəmək üçün hazırlanmış maliyyə hesabatları 
çərçivələri. Maliyyə hesabatları çərçivələri ədalətli  təqdimat çərçivələrindən və 
uyğunluq çərçivələrindən ibarətdir. 
 

Tələblər 
 
Təhlil tapşırığının TTBS-ə uyğun olaraq yerinə yetirilməsi 
 

18. Mütəxəssis-praktik bu TTBS-in bütün mətni, o cümlədən onun əlavəsi və digər 
izahedici materialları haqqında anlayışı olmalıdır, o, onun məqsədlərini başa düşməli 
və tələblərini düzgün tətbiq etməlidir. (İst.:Paraq.A14) 

 
Münasib tələblərə riayət etmə 
 

19. Tələb təhlil tapşırığına aid olmadığı hallar istisna olmaqla, mütəxəssis-praktik bu 
TTBS-in hər bir tələbinə riayət etməlidir. Hər hansı tələb təhlil o zaman tapşırığına aid 
hesab edilir ki, tələbdə əks etdirilən şərtlər mövcud olsun.  
 

20. Mütəxəssis-praktik bu TTBS-in  təhlil tapşırığına aid olan bütün tələblərinə riayət 
etmədikdə, mütəxəssis-praktik öz hesabatında TTBS-in tələblərinə riayət etməsini əks 
etdirməməlidir.  

 
Etik normalar 

   
21. Mütəxəssis-praktik müvafiq etik normalara, o cümlədən müstəqilliyə aid olan 

normalara riayət etməlidir. (İst.: Paraq. A15-A16) 
 
Peşəkar inamsızlıq və peşəkar mühakimə 
 

22. Mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərə səbəb olan şərtlərin 
mövcud ola biləcəyini qəbul edərək, tapşırığı peşəkar inamsızlıqla planlaşdırmalı və 
yerinə yetirməlidir. (İst.: Paraq. A17-A20) 
 

23. Mütəxəssis-praktik təhlil tapşırığını yerinə yetirərkən peşəkar mühakimə yürütməlidir. 
(İst.: Paraq.A21-A25)  

 
Tapşırıq səviyyəsində keyfiyyətə nəzarət 
 

24. Tapşırıq üzrə tərəfdaş tapşırığın şərtlərinə uyğun olan əminliyi təmin edən bacarıqlar 
və vərdişlərə səriştəyə, habelə maliyyə hesabatlarının verilməsində səriştəyə malik 
olmalıdır. (İst.: Paraq. A26) 
 

25. Tapşırıq üzrə tərəfdaş aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyır: (İst.: Paraq. A27-A30) 
 
(a) Tərəfdaşın təyin olduğu təhlil tapşırığının hər birinin ümumi keyfiyyətinə; 

 
(b) Təhlil tapşırığının peşə standartlarına və müvafiq qanun və normativlərin 

tələblərinə uyğun olaraq istiqamətləndirilməsi, nəzarət edilməsi, planlaşdırılması 
və yerinə yetirilməsinə; (İst.: Paraq.A31) 
 

(c) Mütəxəssis-praktikin hesabatının tapşırıq şəraitlərində uyğun olmasına; habelə 
 

(d) Tapşırığın şirkətin keyfiyyətə nəzarət prinsiplərinə uyğun olaraq yerinə 
yetirilməsinə, o cümlədən: 
 
(i) Müştəri və tapşırıq qəbulu və davamlılığı ilə bağlı müvafiq prosedurlara 

riayət etmənin, habelə əldə edilmiş nəticələrin münasib olmasının təmin 
edilməsinə, o cümlədən tapşırıq üzrə tərəfdaşın rəhbərliyin dürüst 
olmaması haqqında nəticəyə gəlməsinə səbəb olan məlumatların olub-
olmamasının nəzərdən keçirilməsinə; (İst.: Paraq.A32-A33) 
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(ii) Aşağıdakıları yerinə yetirmək üçün tapşırıq qrupunun bütövlükdə maliyyə 
hesabatlarının verilməsində müvafiq səriştəyə və bacarıqlara, o cümlədən 
təsdiqləmə bacarıqlarına və təcrübəsinə malik olmasının təmin edilməsinə:   

 
a. Təhlil tapşırığını peşə standartlarına və müvafiq qanun və normativlərin 

tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirmək; habelə 
 

b. Tapşırıq şəraitində münasib olan hesabatın verilməsini təmin etmək; 
habelə 

 
(iii) Tapşırıq sənədləşdirməsinin müvafiq qaydada aparılmasına görə 

məsuliyyət. 
 

Tapşırıq qəbul olunduqdan sonrakı münasib mülahizələr  
 

26. Əgər tapşırıq üzrə tərəfdaş əvvəl məlum olduğu halda tapşırığın qəbul olunmamasına 
səbəb olan məlumat əldə edərsə, tapşırıq üzrə tərəfdaş həmin məlumatı dərhal şirkətə 
çatdırmalıdır ki, şirkət ilə tapşırıq üzrə tərəfdaş zəruri tədbir görə bilsinlər.  
 

Münasib etik normalara riayət etmə 
 

27. Tapşırıq yerinə yetirilən zaman tapşırıq üzrə tərəfdaş müşahidə, zəruri hallarda isə 
tapşırıq qrupunun üzvlərinin münasib etik normalara riayət etməməsinin sübutları 
üçün sorğu vasitəsilə sayıqlıq nümayiş etdirməlidir. Əgər şirkətin keyfiyyətə nəzarət 
sistemi sayəsində və ya digər üsulla tapşırıq qrupunun üzvlərinin münasib etik 
normalara riayət etməməsi  tapşırıq üzrə tərəfdaşa məlum olarsa, tapşırıq üzrə tərəfdaş 
şirkətin digər nümayəndələri ilə birlikdə müvafiq tədbir müəyyən etməlidir.  

  
Monitorinq 
 
28. Şirkətin səmərəli keyfiyyətə nəzarət sisteminə - şirkəti keyfiyyətə nəzarət sisteminə 

aid olan prinsiplər və prosedurların münasib, yetərli olmasına və səmərəli işləməsinə 
dair ağlabatan əminliklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş monitorinq prosesi 
daxildir. Tapşırıq üzrə tərəfdaş şirkətin və müvafiq hallarda şəbəkənin digər üzvlərinin 
yaydığı ən son məlumatlarda təsdiqlənmiş monitorinq nəticələrini və məlumatlarda 
qeyd edilən çatışmazlıqların təhlil tapşırığına təsir edə biləcəyini nəzərdən 
keçirməlidir. 
 

Müştəri və təhlil tapşırıqlarının qəbulu və davamlılığı 
  
Müştəri və təhlil tapşırıqlarının qəbulu və davamlılığına təsir edən amillər  

 
29. Qanun və ya normativlərlə tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, mütəxəssis-praktik 

aşağıdakı hallarda təhlil tapşırığını qəbul etməməlidir: (İst.: Paraq.A34-A35) 
 

(a) Mütəxəssis-praktiki aşağıdakılardan əmin deyil: 
 
(i) Tapşırığın ağlabatan səbəbinin olmasından; yaxud (İst.: Paraq.A36)  

 
(ii) Təhlil tapşırığının həmin şəraitlərdə münasib olmasından;  (İst.: Paraq.A37) 
 

(b) Mütəxəssis-praktikin müvafiq etik normalara, o cümlədən müstəqilliyə riayət 
edilməsini təmin edilməyəcəyini ehtimal etməyə əsası var; 
 

(c) Mütəxəssis-praktikin tapşırıq şərtlərinə dair ilkin anlayışına əsasən təhlil tapşırığını 
yerinə yetirmək üçün zəruri məlumatların əlçatan və ya etibarlı olmaması ehtimal 
edilir;  (İst.: Paraq.A38) 
 

(d) Mütəxəssis-praktikin əsası var ki, rəhbərliyin dürüstlüyünü şübhə altına qoysun, bu da 
təhlilin düzgün yerinə yetirilməsinə təsir edə bilər; (İst.: Paraq.A37(b)) 
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(e) Rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər təklif edilmiş təhlil tapşırığının baxımından 
mütəxəssis-praktikin iş həcminə məhdudiyyət qoyur, bu da mütəxəssis-praktikin 
fikrincə onun maliyyə hesabatlarına dair nəticəsinin ləğv etməsinə səbəb olacaqdır. 
 

Təhlil tapşırığının qəbul edilməsi üçün ilkin şərtlər 
 

30. Təhlil tapşırığını qəbul etməzdən əvvəl mütəxəssis-praktik aşağıdakıları etməlidir:  
(İst.: Paraq. A39) 
 
(a) Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilən maliyyə hesabatları 

çərçivələrinin münasib olub-olmadığını müəyyən etməlidir, o cümlədən xüsusi 
təyinatlı maliyyə hesabatları üçün maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının və 
nəzərdə tutulmuş istifadəçilərin məqsədini öyrənməlidir; habelə (İst.: Paraq.A40-
A46) 
 

(b) Rəhbərlikdən aşağıdakı məsuliyyətlərini qəbul etməsi və başa düşməsi haqqında 
razılığını əldə etməlidir: (İst.: Paraq. A47-A50) 

 
(i) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq 

hazırlanmasına, o cümlədən müvafiq olduğu hallarda onların ədalətli 
təqdim edilməsi üzrə; 
 

(ii) Maliyyə hesabatlarının dələduzluq və ya səhv nəticəsində yaranan 
əhəmiyyətli təhriflərsiz hazırlanmasına imkan verən, rəhbərliyin zəruri 
hesab etdiyi daxili nəzarət üzrə; habelə 

 
(iii) Mütəxəssis-praktiki aşağıdakılarla təmin etmək üzrə: 

 
a. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı rəhbərliyə məlum olan 

bütün məlumatlara, məsələn, qeydlərə, sənədlərə və digər məsələlərə 
çıxış; 

b. Təhlil üçün mütəxəssis-praktikin rəhbərlikdən tələb edə biləcəyi əlavə 
məlumatları; habelə 
 

c. Sübutların əldə edilməsi üçün mütəxəssis-praktikin zəruri hesab etdiyi 
müəssisənin daxilindəki şəxslərə məhdudiyyətsiz çıxışı. 
 

31. Təhlil tapşırığını qəbul etmək üçün yuxarıda ilkin şərtlər kimi müəyyən edilmiş 
məsələlərdən hər hansı biri mütəxəssis-praktiki qane etmədiyi təqdirdə, mütəxəssis-
praktik həmin məsələni rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər ilə müzakirə 
etməlidir. Həmin məsələlər ilə bağlı mütəxəssis-praktiki qane edən dəyişiklikləri 
etmək mümkün olmadıqda, qanun və ya qaydalarla bunu etmək tələb olunmadığı 
halda mütəxəssis-praktik təklif edilən tapşırığı qəbul etməməlidir. Bununla belə bu 
şərtlərlə həyata keçirilən tapşırıq hazırkı TTBS-in tələblərinə cavab vermir. Müvafiq 
olaraq, mütəxəssis-praktik öz hesabatında bu TTBS-ə uyğun olaraq həyata keçirilən 
təhlilə istinad etməməlidir. 
 

32. Tapşırıq qəbul olunduqdan sonra yuxarıda qeyd edilən ilkin şərtlərin hər hansı birinin 
mütəxəssis-praktiki qane etmədiyi aşkar oldunduqda, mütəxəssis-praktik həmin 
məsələni rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər ilə müzakirə etməli və 
aşağıdakıları müəyyən etməlidir: 
 
(a) Məsələni həll etmək mümkündürmü; 
 
(b) Tapşırığı yerinə yetirməyə davam etmək məqsədəuyğundurmu; 
 
(c) Məsələ haqqında mütəxəssis-praktikin hesabatında məlumat verilməlidirmi, 

verilməlidirsə bu necə edilməlidir. 
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Mütəxəssis-praktikin hesabatının mətni qanun və ya qaydalarla nəzərdə tutulduğu halda əlavə 
mülahizələr 
 

33. Yalnız hesabat 86-cı paraqrafın tələblərinə cavab verdiyi təqdirdə mütəxəssis-
praktikin təhlil tapşırığı üçün hazırlanmış hesabatında bu TTBS-ə istinad olunmalıdır. 

 
34. Təhlil yurisdiksiyadakı tətbiq olunan qanuna və ya qaydalara uyğun olaraq həyata 

keçirildiyi bəzi hallarda müvafiq qanun və ya qayda ilə bu TTBS-in tələblərindən 
əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olan şəkildə və ya ifadələrlə verilmiş mütəxəssis-praktikin 
hesabatının strukturu və ya mətni nəzərdə tutula bilər. Bu hallarda mütəxəssis-praktik 
maliyyə hesabatlarının təhlili nəticəsində əldə edilmiş əminliyin istifadəçilər 
tərəfindən yanlış başa düşülə biləcəyini, yanlış başa düşülə biləcəyi təqdirdə isə yanlış 
başa düşülmə ehtimalının mütəxəssis-praktikin hesabatında əlavə izahatla aradan 
qaldırılacağını qiymətləndirməlidir. (İst.: Paraq. A51, A142) 

 
35. Əgər mütəxəssis-praktik yanlış başa düşülmə ehtimalının mütəxəssis-praktikin 

hesabatında əlavə izahatla aradan qaldırılmasının mümkün olmadığına dair qənaətə 
gələrsə, qanun və ya qaydalar ilə tələb olunmadığı halda, mütəxəssis-praktik həmin 
təhlil tapşırığını qəbul etməməlidir. Belə qanun və ya qaydalara uyğun olaraq həyata 
keçirilmiş təhlil bu TTBS-in tələblərinə cavab vermir. Müvafiq olaraq, mütəxəssis-
praktik bu TTBS-ə uyğun olaraq həyata keçirilən təhlilə öz hesabatında istinad 
etməməlidir. (İst.: Paraq. A51, A142) 

 
Tapşırıq şərtlərinin razılaşdırılması 
 

36. Mütəxəssis-praktik tapşırığı yerinə yetirməzədən əvvəl tapşırıq şərtlərini rəhbərlik və 
ya müvafiq hallarda  idarəetməyə məsul şəxslər ilə razılaşdırmalıdır.  
 

37. Tapşırığın razılaşdırılmış şərtləri məktub-sazişdə və ya hər hansı münasib yazılı saziş 
şəklində qeyd olunmalıdır və aşağıdakıları ehtiva etməlidir: (İst.: Paraq. A52-A54, 
A56) 
 
(a) Maliyyə hesabatlarının nəzərdə tutulan istifadəsi və paylanması və müvafiq 

hallarda istifadə və ya paylanmaya qoyulan məhdudiyyətlər; 
 
(b) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin müəyyən edilməsi; 
 
(c) Təhlil tapşırığının məqsədi və həcmi; 
 
(d) Mütəxəssis-praktikin məsuliyyətləri; 
 
(e) Rəhbərliyin məsuliyyətləri, o cümlədən 30(b) paraqrafında daxil edilənlər; (İst.: 

Paraq. A47-A50, A55) 
 
(f) Tapşırığın audit olmadığı və mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarına dair 

auditor rəyini ifadə etməyəcəyi haqqında bəyanat; habelə 
 
(g) Mütəxəssis-praktikin hazırlayacağı hesabatın forması və məzmununa istinad və 

hesabatın nəzərdə tutulduğu forma və məzmunundan fərqli ola biləcəyi halların 
mövcud ola biləcəyinin bəyan edilməsi. 

  
Təkrar tapşırıqlar 
 

38. Təkrar tapşırıqlarda mütəxəssis-praktik şəraitlər, o cümlədən tapşırığın qəbuluna dair 
mülahizələr üçün tapşırığın şərtlərinin qiymətləndirilməsinə yenidən baxılmasının 
tələb olunub-olunmadığını və rəhbərliyə, zəruri hallarda isə idarəetməyə məsul 
şəxslərə tapşırığın mövcud şəraitlərini xatırlatmaq zərurətinin olub-olmadığını 
müəyyən etməlidir. (İst.: Paraq. A57) 
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Təhlil tapşırığının şərtlərində edilən dəyişikliyin qəbul olunması 
 
39.   Ağlabatan əsaslandırma olmadığı halda mütəxəssis-praktik tapşırığın şərtlərində 

dəyişikliyin edilməsinə razılaşmamalıdır. (İst.: Paraq. A58-A60) 
 

40. Təhlil tapşırığının tamamlanmasından əvvəl mütəxəssis-praktikdən bu tapşırığı 
əminlik əldə edilməyən tapşırığa dəyişməsi tələb olunduğu halda, mütəxəssis-praktik 
bunun ağlabatan əsaslandırılmasının olub-olmadığını müəyyən etməlidir. (İst.: Paraq. 
A61-A62) 
 

41. Tapşırıq yerinə yetirilərkən tapşırıq şərtləri dəyişdirildiyi halda mütəxəssis-praktik və 
rəhbərlik və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslər tapşırığın yeni şərtlərini 
məktub-sazişdə və ya digər münasib yazılı saziş formasında razılşadırmalı və qeydə 
almalıdır.  
 

Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər ilə əlaqə 
 

42. Təhlil tapşırığı yerinə yetirilərkən mütəxəssis-praktik öz peşəkar mühakiməsinə əsasən 
rəhbərliyin və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslərin diqqətini cəlb edəcək 
dərəcədə ciddi olan təhlil tapşırığına aid bütün məsələlər haqqında rəhbərliyə və 
müvafiq hallarda  idarəetməyə məsul şəxslərə vaxtlı-vaxtında məlumat verməlidir. 
(İst.: Paraq. A63-A69) 
 

Tapşırığın yerinə yetirilməsi 
 

Maliyyə hesabatlarının təhlilində əhəmiyyətlilik 
 

43. Mütəxəssis-praktik bütövlükdə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətliliyini müəyyən 
etməli, habelə prosedurların layihələndirilməsində və həmin prosedurların həyata 
keçirilməsindən sonra əldə edilən nəticələrin qiymətləndirilməsində bu əhəmiyyətliliyi 
tətbiq etməlidir. (İst.: Paraq. A70 – A73) 
 

44. Mütəxəssis-praktikə əvvəl məlum olduğu təqdirdə onun fərqli əhəmiyyətlilik 
səviyyəsini müəyyən etməsinə səbəb olacaq məlumatlar təhlil zamanı məlum olduğu 
halda mütəxəssis-praktik bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün  əhəmiyyətlilik 
səviyyəsini yenidən müəyyən etməlidir. (İst.: Paraq. A74) 
  

Mütəxəssis-praktik tərəfindən müəssisənin və onun mühitinin öyrənilməsi 
 

45. Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin yaranma ehtimalı olan sahələri 
müəyyən etmək, bununla da həmin sahələri araşdırmaq məqsədilə prosedurların 
layihələndirilməsi üçün əsası təmin etmək üçün mütəxəssis-praktik müəssisəni, onun 
mühitini və maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini öyrənməlidir. (İst.: 
Paraq. A75-A77) 
 

46. Mütəxəssis-praktik aşağıdakıları öyrənməlidir: (İst.: Paraq. A78, A87, A89) 
 

(a) Müvafiq sənaye, normativ hüquqi və digər kənar amilləri, o cümlədən maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini; 

 
(b) Müəssisənin xüsusiyyətini, o cümlədən: 
 

(i) onun əməliyyatlarını; 
 

(ii) onun mülkiyyət və idarəetmə strukturunu; 
 

(iii) müəssisənin etdiyi və etməsini planlaşdırdığı investisiyaların növlərini; 
 

(iv) müəssisənin strukturunu və necə maliyyələşdirilməsini; habelə 
 

(v) müəssisənin məqsədlərini və strategiyalarını; 
 



TARİXİ MALİYYƏ HESABATLARININ TƏHLİLİ ÜZRƏ TAPŞIRIQLAR 

2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS                             15                 

(c) Müəssisənin mühasibat uçotu sistemini və uçot sənədlərini; habelə 
 
(d) Müəssisənin uçot siyasətinin seçim və tətbiqetmə qaydasını. 
 

Prosedurların layihələndirilməsi və həyata keçirilməsi 
 

47. Bütövlükdə maliyyə hesabatlarına dair nəticə üçün əsas qismində yetərli müvafiqaudit 
sübutlarını əldə edərkən mütəxəssis-praktik aşağıdakı məqsədlər üçün sorğu və 
analitik prosedurlarını layihələdnirməli və həyata keçirməlidir: (İst.: Paraq. A79-A83, 
A87, A89) 
 
(a) Maliyyə hesabatlarındakı bütün əhəmiyyətli maddələri, o cümlədən açıqlamaları 

araşdırmaq üçün; habelə 
 

(b) Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin yaranma ehtimalı olan sahələri 
araşdırmaq üçün.  

 
48. Mütəxəssis-praktikin rəhbərliyə və müvafiq hallarda müəssisədəki digər şəxslərə 

göndərdiyi sorğulara aşağıdakılar daxil edilməlidir: (İst.: Paraq. A84 - A87) 
 
(a) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri üzrə tələb edilən əhəmiyyətli uçot 

qiymətləndirmələrinin rəhbərlik tərəfindən edilmə qaydası; 
 

(b) Əlaqəli tərəflərin və əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların, o cümlədən həmin 
əməliyyatların məqsədlərinin müəyyən edilməsi; 

 
(c) Müəssisənin maliyyə hesabatlarına təsir göstərmiş və ya təsir göstərə bilən 

əhəmiyyətli, qeyri-adi və ya mürəkkəb əməliyyatların, hadisələrin və ya 
məsələlərin, o cümlədən aşağıdakıların olub-olmaması: 

 
(i) müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində və ya əməliyyatlarında əhəmiyyətli 

dəyişikliklərin; 
 

(ii) müəssisənin maliyyə hesabatlarında, o cümlədən maliyyə və ya borc 
müqavilələrində və ya borclar üzrə məhdudlşadırıcı şərtlərdə edilən 
dəyişikliklərin; 

 
(iii) əhəmiyyətli mühasibat yazılışları və ya maliyyə hesabatlarına edilən digər 

düzəlişlərin; 
 

(iv) hesabat dövrünün sonuna yaxın baş vermiş və ya tanınmış əhəmiyyətli 
əməliyyatların; 

 
(v) əvvəlki tapşırıqlar zamanı müəyyən edilən düzəliş edilməmiş təhriflərin 

statuslarının; habelə 
 

(vi) əlaqəli tərəflərlə aparılan əməliyyatların və ya əlaqələrin müəssisəyə təsiri 
və ya müəssisə üçün mümkün nəticələrinin; 

 
(d) Faktiki, ehtimal edilən və ya ittiham edilən: 

 
(i) müəssisəyə təsir göstərən dələduzluğun və y qeyri-qanuni hərəkətlərin; 

habelə 
 

(ii) maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli məbləğlərin və açıqlamaların müəyyən 
edilməsinə bilavasitə təsir göstərməsi hamı tərəfindən tanınan qanun və 
qaydaların müddəalarına riayət etməmənin 

 
  mövcudluğu; 
 

(e) Rəhbərlik tərəfindən maliyyə hesabatlarının tarixi ilə mütəxəssis-praktikin 
hesabatının tarixi arasında baş verən, maliyyə hesabatlarına düzəlişin edilməsini və 
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ya maliyyə hesabatlarında məlumatların açıqlanmasını tələb edən hadisələrin aşkar 
edilib-edilməməsi və araşdırılıb-araşdırılmaması; 
 

(f) Rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinin 
       qiymətləndirməsi üçün əsas; (İst.: Paraq. A88) 

 
(g) Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini şübhə altına 

alması ehtimal edilən hadisələrin və ya şərtlərin olub-olmaması; 
 

(h) Müəssisənin maliyyə hesabatlarına, o cümlədən açıqlamalarına təsir göstərmiş və 
ya təsir göstərə bilən gələcək əməliyyatlara dair əməliyyatlar üzrə əhəmiyyətli 
öhdəliklər, müqavilə üzrə öhdəliklər və ya şərti öhdəliklər; habelə 
 

(i) Pulsuz aparılan əhəmiyyətli əməliyyatlar və ya pul ilə hesablaşmalar nəzərdə 
tutulmayan, baxılan hesabat dövründə aparılmış əməliyyatlar. 

 
49. Analitik prosedurların layihələndirilməsində mütəxəssis-praktik müəssisənin uçot 

sistemindən və uçot sənədlərindən əldə edilmiş məlumatların analitik prosedurlarını 
həyata keçirmək üçün yetərli olub-olmamasını nəzərdən keçirməlidir. (İst.: Paraq. A89 
– A91) 
 

Xüsusi hallara aid olan prosedurlar 
 

Əlaqəli tərəflər 
 

50. Təhlil zamanı mütəxəssis-praktik rəhbərliyin əvvəl müəyyən etmədiyi və ya ona 
açıqlamadığı əlaqəli tərəflə əlaqənin və ya əməliyyatların mövcud olmasının əlaməti 
ola bilən sövdələşmənin və ya məlumatların mövcud olmasına sayıqlıq göstərməlidir. 
  

51. Əgər təhlil həyata keçirən zaman mütəxəssis-praktik müəssisənin normal 
fəaliyyətindən kənara çıxan əhəmiyyətli əməliyyatlar müəyyən edərsə, mütəxəssis-
praktik rəhbərliyə aşağıdakılar haqqında sorğu göndərməlidir: 
 
(a) Həmin əməliyyatların xüsusiyyəti; 
 
(b) Əlaqəli tərəflərin iştirak etmə ehtimalı; habelə 
 
(c) Həmin əməliyyatların iqtisadi baxımdan əsaslandırılması (və ya 

əsaslandırılmaması).  
 

Dələduzluq və qanun və ya qaydaların tələblərinə riayət etməmə 
 

52. Müəssisədə dələduzluq və qanun və ya qaydaların tələblərinə riayət etməmə 
faktlarının, yaxud dələduzluq və qanun və ya qaydalara riayət etməmə ehtimalının 
əlamətləri olduğu halda mütəxəssis-praktik: 

 
(a) Həmin məsələ haqqında ali rəhbərliyin müvafiq səviyyəsinə və müvafiq hallarda 

idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verməlidir; 
 

(b) Yuxarıdakı halların maliyyə hesabatlarının qiymətləndirilməsini rəhbərlikdən tələb 
etmək; 
 

(c) Mütəxəssis-praktikin diqqətinə çatdırılmış dələduzluq və qanun və ya qaydalara 
riayət etməmə hallarının mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarına dair 
nəticəsinə və mütəxəssis-praktikin hesabatına təsirinin (əgər varsa) rəhbərlik 
tərəfindən qiymətləndirilməsinin təsirini nəzərə almaq; habelə 
 

(d) Baş vermiş və ya ehtimal edilən dələduzluq və ya qeyri-qanuni hərəkətlər 
haqqında müəssisədən kənar tərəfə məlumat vermək məsuliyyətinin olub-
olmamasını müəyyən etmək. (İst.: Paraq. A92) 
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Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi 
 

53. Maliyyə hesabatlarının təhlilinə müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam 
etdirmək qabiliyyətinin nəzərdən keçirilməsi daxildir. Rəhbərliyin müəssisənin 
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirməsini 
nəzərdən keçirərkən, mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinə, yaxud daha uzun müddət göstərilən qanun və ya qaydalara uyğun olaraq 
rəhbərliyin qiymətləndirməsində istifadə etdiyi ilə eyni dövrü əhatə etməlidir.  
 

54. Əgər təhlili həyata keçirən zaman mütəxəssis-praktikə müəssisənin fəaliyyətinin 
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini şübhə altına alan hadisələr və ya şərtlər 
məlum olarsa, mütəxəssis-praktik: (İst.: Paraq. A93) 

 
(a) Rəhbərliyə müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinə 

təsir edəcək gələcək planları haqqında və həmin planların mümkünlüyü haqqında, 
habelə rəhbərliyin həmin planların nəticələrinin müəssisənin fəaliyyətinin 
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini artıracağına inanıb-inanması haqqında 
sorğu göndərməlidir; 

 
(b) Rəhbərliyin cavablarında aşağıdakıların yetərincə əsaslandırılmasını nəzərdən 

keçirmək üçün həmin sorğuların nəticələrini qiymətləndirməlidir: 
 

(i) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə müəssisənin fəaliyyətinin 
fasiləsizliyini davam etdirmək ehtimalı daxil edildiyi halda maliyyə 
hesabatlarını fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı əsasında təqdim edilməsini 
davam etdirmək; yaxud 
 

(ii) Maliyyə hesabatlarında müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı 
əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmamasına, yaxud başqa cür yanlış məlumat 
verilib-verilməməsinə dair nəticə çıxarmaq; habelə 

 
(c) Təhlil nəticəsində mütəxəssis-praktikə məlum olduğu bütün münasib məlumatlar 

baxımından rəhbərliyin cavablarını nəzərə almaq. 
 

Digər şəxslərin yerinə yetirdiyi işin istifadə edilməsi 
 

55. Təhlili həyata keçirərkən mütəxəssis-praktik digər mütəxəssis-praktiklərin yerinə 
yetirdiyi işdən, yaxud mühasibat uçotu və ya əminliyi təmin edən tapşırıqlar istisna 
olmaqla, digər sahələrdə təcrübəsi olan şəxsin və ya şirkətin işindən istifadə etməli ola 
bilər. Mütəxəssis-praktik təhlili həyata keçirərkən digər mütəxəssis-praktikin və ya 
ekspertin işindən istifadə etdiyi halda, mütəxəssis-praktik yerinə yetirilmiş işin 
mütəxəssis-praktikin məqsədlərinə uyğun olmasından əmin olmaq üçün müvafiq 
tədbirlər görməlidir. (İst.: Paraq. A80) 

 
Maliyyə hesabatlarının əsas uçot sənədləri ilə üzləşdirilməsi 

 
56. Mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarının əsas uçot sənədlərinə uyğun olmasına, 

yaxud əsas uçot sənədləri ilə üzləşdirilməsinə dair sübut əldə etməlidir. (İst.: Paraq. 
A94) 

 
Mütəxəssis-praktikə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin ehtimal olunması məlum 
olduğu halda əlavə prosedurlar  

 
57. Əgər mütəxəssis-praktikə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olmasını 

ehtimal etməsinə əsas verən fakt(lar) məlum olarsa, mütəxəssis-praktikin aşağıdakıları 
etməsinə imkan verən yetərli əlavə prosedurları layihələndirməli və həyata 
keçirməlidir: (İst.: Paraq. A95-A99) 
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(a) Həmin fakt(lar)ın bütövlükdə maliyyə hesabatlarının təhrif olunmasına səbəb olma 
ehtimalının olmaması haqqında nəticə çıxarmaq; yaxud 
 

(b) Həmin fakt(lar)ın bütövlükdə maliyyə hesabatlarının təhrif olunmasına səbəb olan 
fakt(lar)ı müəyyən etmək.  

 
Sonrakı hadisələr 

 
58. Əgər mütəxəssis-praktikə maliyyə hesabatlarının tarixi ilə mütəxəssis-praktikin 

hesabatının tarixi arasında baş vermiş, maliyyə hesabatlarında düzəlişlərin edilməsi və 
ya məlumatların açıqlanması zərurətini yaradan hadisələr məluma olarsa, mütəxəssis-
praktik rəhbərlikdən həmin təhrifləri düzəltməyi tələb etməlidir.  
 

59. Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixindən sonra mütəxəssis-praktikin maliyyə 
hesabatları ilə bağlı heç bir proseduru həyata keçirmək öhdəliyi yoxdur. Bununla belə, 
əgər mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixindən sonra, lakin maliyyə hesabatlarının 
təqdim edilməsi tarixindən əvvəl  mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixində 
mütəxəssis-praktikə artıq məlum olduğu halda mütəxəssis-praktikin hesabatında 
düzəlişlər etməsinə səbəb ola bilən hər hansı bir fakt məlum olarsa, mütəxəssis-praktik 
aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: 
 
(a) Bu məsələni rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslərlə müzakirə 

etməlidir; 
 
(b) Maliyyə hesabatlarında düzəliş etmək zərurətinin olub-olmadığını müəyyən 

etməlidir; habelə 
 
(c) Zərurət olduğu halda rəhbərliyə maliyyə hesabatlarındakı həmin məsələni  necə 

araşdıracağı barədə sorğu göndərməlidir. 
 

60. Əgər mütəxəssis-praktikin düzəliş edilməsi zəruri olduğunu hesab etdiyi hallarda 
rəhbərlik maliyyə hesabatlarında düzəliş etmirsə və mütəxəssis-praktikin hesabatı artıq 
müəssisəyə təqdim olunmuşdursa, mütəxəssis-praktik rəhbərliyi və idarəetməyə məsul 
şəxsləri xəbərdar etməlidir ki, zəruri dəyişikliklər edilməyənədək maliyyə 
hesabatlarını üçüncü tərəflərə təqdim etməsinlər. Buna baxmayaraq, maliyyə 
hesabatları zəruri düzəlişlər edilmədən sonradan təqdim edildiyi halda üçüncü 
şəxslərin mütəxəssis-praktikin hesabatına arxalanmaması üçün zəruri tədbir 
görməlidir.  
 

Yazılı təqdimatlar    
 

61. Mütəxəssis-praktik rəhbərlikdən tapşırığın razılaşdırılmış şərtlərində əks etdirilmiş 
məsuliyyətlərini yerinə yetirdiyinə dair yazılı təqdimat təmin etməsini tələb etməlidir. 
Yazılı təqdimata daxil edilməlidir ki, (İst.: Paraq. A100-A102) 
 
(a) Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq 

hazırlanması, o cümlədən müvafiq hallarda onların ədalətli təqdim edilməsi üzrə 
məsuliyyətlərini yerinə yetirmişdir və mütəxəssis-praktiki tapşırığın şərtlərində 
razılaşdırılmış bütün münasib məlumatlar və məlumatlardan istifadə etmək imkanı  
ilə təmin etmişdir; habelə 

 
(b) Bütün əməliyyatlar uçota alınmış və maliyyə hesabatlarında əks etdirilmişdir.  
 

Qanun və ya qaydalarla rəhbərlikdən məsuliyyətləri haqqında ictimaiyyətə açıq yazılı 
bəyanatlar etmək  tələb olunmadığı, mütəxəssis-praktikin isə belə bəyanatların (a)-(b) 
paraqraflar üzrə tələb edilən təqdimatların bəzilərini və ya hamısını təmin etməsini müəyyən 
etdiyi halda həmin bəyanatlarda əhatə edilən münasib faktlar yazılı təqdimata daxil 
edilməməlidir. 
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62. Mütəxəssis-praktik rəhbərlikdən onun aşağıdakı məlumatları  mütəxəssis-praktikə 

açıqlamasına dair yazılı təqdimatlar da tələb etməlidir: (İst.: Paraq.A101) 
 
(a) Müəssisənin əlaqəli tərəflərinin kimliyi, əlaqəli tərəfin rəhbərliyə məlum olduğu 

bütün əlaqələri və əməliyyatları; 
 
(b) Rəhbərliyə məlum olan, müəssisəyə təsir göstərə bilən mövcud və ya ehtimal 

edilən dələduzluğa aid əhəmiyyətli faktlar; 
 
(c) Nəticəsi  müəssisənin maliyyə hesabatlarına təsir göstərdiyi məlum olan, mövcud 

və ya ehtimal edilən qanun və qaydalara  riayət etməmə halları; 
 
(d) Maliyyə hesabatlarında müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalının 

istifadəsinə aid olan bütün məlumatlar; 
 
(e) Maliyyə hesabatlarının tarixindən sonra baş vermiş və maliyyə hesabatlarının 

tətbiq olunan çərçivələrində onlar üçün düzəlişlərin və ya açıqlamaların edilməsi 
tələb olunan bütün hadisələrə düzəliş edilməsi və ya belə hadisələrin 
açıqlanmasının təsdiqlənməsi; 

 
(f) Müəssisənin maliyyə hesabatlarına, o cümlədən onlarda açıqlanmış məlumatlara 

təsir göstərmiş və ya təsir göstərə bilən əhəmiyyətli öhdəliklər, müqavilə üzrə 
öhdəliklər və ya şərti öhdəliklər; 

 
(g) Baxılan hesabat dövründə müəssisə tərəfindən pulsuz aparılmış əhəmiyyətli 

əməliyyatlar və ya pul ilə hesablaşmalar nəzərdə tutulmayan əməliyyatlar.   
 

63. Rəhbərlik tələb edilmiş yazılı təqdimatlardan birini və ya bir neçəsini təqdim etmədiyi 
halda mütəxəssis-praktik aşağıdakıları etməlidir: (İst.: Paraq. A100) 
 
(a) Bu məsələni rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslər ilə müzakirə 

etməlidir; 
 

(b) Rəhbərliyin dürüstlüyünü təkrar qiymətləndirməli, habelə bunun təqdimatların 
(şifahi və ya yazılı) və bütövlükdə sübutların etibarlılığına mümkün təsirini 
qiymətləndirməlidir; habelə 

 
(c) Müvafiq tədbirlər görməlidir, o cümlədən bu TTBS-in tələblərinə uyğun olaraq 

mütəxəssis-praktikin hesabatındakı nəticəyə mümkün təsirini müəyyən etməlidir. 
 

64. Aşağıdakı hallarda mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarına dair nəticədən imtina 
etməli, yaxud müvafiq hallarda tətbiq edilən qanun və ya qaydalar üzrə mümkün 
olduqda tapşırığın yerinə yetirilməsini dayandırmalıdır:  
 
(a) Mütəxəssis-praktik rəhbərliyin dürüstlüyünə yetərli şübhə olduğuna və buna görə 

yazılı təqdimatların etibarlı olmadığına dair nəticəyə gəldikdə; yaxud 
 
(b) Rəhbərlik 61-ci paraqraf üzrə tələb edilən zəruri təqdimatları təqdim etmədikdə.  
 

Yazılı təqdimatların tarixi və əhatə etdiyi dövr(lər) 
 

65. Yazılı təqdimatların tarixi mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixinə mümkün qədər 
yaxın, lakin ondan sonra olmamalıdır. Yazılı təqdimatlar mütəxəssis-praktikin 
hesabatında istinad edilən bütün maliyyə hesabatları və dövrləri üçün təqdim 
edilməlidir.  
 

Prosedurların yerinə yetirilməsi nəticəsində əldə edilmiş sübutların qiymətləndirilməsi 
 

66. Mütəxəssis-praktik prosedurların yerinə yetirilməsi nəticəsində yetərli müvafiqaudit 
sübutlarının əldə edilib-edilməməsini müəyyən etməli, əldə edilmədiyi halda isə 



 
TARİXİ MALİYYƏ HESABATLARININ TƏHLİLİ ÜZRƏ TAPŞIRIQLAR 

 
20                         2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS                    

 

maliyyə hesabatlarına dair nəticəni formalaşdırmaq üçün yaranmış vəziyyətdə zəruri 
hesab etdiyi digər prosedurları yerinə yetirməlidir. (İst.: Paraq. A103) 
 

67. Mütəxəssis-praktik nəticəni formalaşdırmaq üçün yetərli müvafiq sübutlar əldə edə 
bilmədiyi halda mütəxəssis-praktik rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul 
şəxslər ilə bu cür məhdudiyyətlərin təhlilin həcminə göstərdiyi təsirləri müzakirə 
etməlidir.  
(İst.: Paraq. A104-A105) 
 

Mütəxəssis-praktikin hesabatına təsirin qiymətləndirilməsi 
 

68. Mütəxəssis-praktikin hesabatına təsirini müəyyən etmək üçün mütəxəssis-praktik 
prosedurların yerinə yetirilməsi nəticəsində əldə edilmiş sübutları qiymətləndirməlidir. 
(İst.: Paraq. A103) 
 

Maliyyə hesabatlarına dair mütəxəssis-praktikin nəticəsinin formalaşdırılması 
 

Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilən maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinin nəzərdən keçirilməsi 

 
69. Maliyyə hesabatlarına dair nəticəni formalaşdırarkən mütəxəssis-praktik aşağıdakıları 

etməlidir: 
 
(a) Maliyyə hesabatlarında maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə müvafiq 

şəkildə istinad edilib-edilmədiyini, yaxud maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinin təsvir edilib-edilmədiyini qiymətləndirməlidir; (İst.: Paraq. A106-
A107) 

 
(b) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri və prosedurlarının 

yerinə yetirilməsinin nəticələri kontekstində aşağıdakıları nəzərdən keçirməlidir: 
 

(i) Maliyyə hesabatlarında istifadə edilən terminlərin, o cümlədən hər maliyyə 
hesabatının başlığını münasib olub-olmamasını; 

 
(ii) Maliyyə hesabatlarında seçilmiş və tətbiq edilmiş əhəmiyyətli uçot 

siyasətlərinin müvafiq qaydada açıqlanıb-açıqlanmamasını; 
 
(iii) Seçilmiş və tətbiq edilmiş uçot siyasətlərinin maliyyə hesabatlarının tətbiq 

olunan çərçivələrinə uyğun və münasib olub-olmamasını; 
 
(iv) Rəhbərliyin yerinə yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin məqsədəuyğun 

olmasının ehtimal edilib-edilməməsini; 
 

(v) Maliyyə hesabatlarında təqdim edilən məlumatların münasib, etibarlı, 
müqayisə edilə bilən və anlaşıqlı olmasının ehtimal edilib-edilməməsini; 

 
(vi) Nəzərdə tutulan istifadəçilərə əhəmiyyətli əməliyyatların və hadisələrin 

maliyyə hesabatlarında verilmiş məlumatlara təsirini başa düşməyə imkan 
vermək üçün  maliyyə hesabatlarında açıqlanan məlumatların uyğun olub-
olmamasını.  

                           (İst.: Paraq. A108-A110) 
 

70. Mütəxəssis-praktik aşağıdakıların təsirini nəzərdən keçirməlidir: 
 
(a) Təhlil zamanı və müəssisənin maliyyə hesabatlarının əvvəlki ilin təhlilində aşkar 

olunan düzəliş edilməmiş təhriflərin bütövlükdə maliyyə hesabatlarına; habelə 
 
(b) Müəssisənin uçot siyasətinin keyfiyyət aspektlərinin, o cümlədən rəhbərliyin 

mühakimələrində mümkün olan qeyri-obyektivliyin əlamətlərinin. (İst.: Paraq. 
A111-A112) 
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71. Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında ədalətli təqdimat çərçivələri istifadə 

olunduqda mütəxəssis-praktik aşağıdakıları da nəzərdən keçirməlidir: (İst.: Paraq. 
A109) 
 
(a) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq ümumi təqdimatı, 

strukturu və məzmununu; habelə 
 
(b) Maliyyə hesabatlarında, o cümlədən əlaqəli qeydlərdə əsas əməliyyatlar və 

hadisələrin bütövlükdə maliyyə hesabatları kontekstində ədalətli təqdimatı təmin 
edəcək və ya müvafiq hallarda düzgün və ədalətli təsəvvür yaradacaq şəkildə 
təqdim edilməsinin ehtimal olunub-olunmamasını.  

 
Nəticənin forması 

 
72. Mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarına dair nəticəsi (fərqli və ya şərtsiz müsbət) 

maliyyə hesabatlarında tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri 
kontekstində münasib şəkildə ifadə olunmalıdır.   
 

Şərtsiz müsbət nəticə 
 

73. Mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmamasını 
ehtimal etməsinə səbəb olan heç bir faktın mütəxəssis-praktikin diqqətini cəlb 
etməməsinə dair nəticə çıxarması üçün mütəxəssis-praktik məhdud əminlik əldə 
etdikdə, mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarına dair mütəxəssis-praktikin 
hesabatında düzəliş edilməmiş nəticə ifadə etməlidir. 
  

74. Mütəxəssis-praktik düzəliş edilməmiş nəticə ifadə etdikdə, qanun və ya qaydalarda 
başqa tələblər olmadıqda o, müvafiq hallarda aşağıdakı ifadələri istifadə etməlidir: 
(İst.: Paraq. A113-A114) 
 
(a) “Təhlilimizə əsasən, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun 

olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından .... maliyyə hesabatlarında ədalətli 
təqdim etdirilməməsini (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaratmamasını) ehtimal 
etməyə səbəb olan heç bir məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir” (hazırlanmasında 
ədalətli təqdimat çərçivələri istifadə edilən maliyyə hesabatları üçün); yaxud 

 
(b) “Təhlilimizə əsasən, maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər 

baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq 
hazırlanmamasını ehtimal etməyə səbəb olan heç bir məsələ diqqətimizi cəlb 
etməmişdir” (hazırlanmasında uyğunluq çərçivələri istifadə edilən maliyyə 
hesabatları üçün). 

 
Fərqli nəticə 

 
75. Mütəxəssis-praktik aşağıdakı hallarda mütəxəssis-praktikin hesabatında fərqli nəticə 

ifadə etməlidir: 
 
(a) Mütəxəssis-praktik yerinə yetirilmiş prosedurlara və əldə edilmiş sübutlara əsasən 

maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmasını müəyyən etdikdə; 
yaxud 
 

(b) Mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarında bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün 
əhəmiyyətli olan bir və ya bir neçə maddəyə dair yetərli müvafiq sübut əldə edə 
bilmədikdə. 

 
76. Mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatına dair ifadə edilmiş nəticədə dəyişiklik etdikdə, 

mütəxəssis-praktik aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: 
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(a) Mütəxəssis-praktikin hesabatında “Nəticə” paraqrafında müvafiq olaraq “Şərti 

nəticə”, “Mənfi nəticə” və ya “Nəticədən imtina” başlıqlarını istifadə etməlidir; 
habelə 

 
(b) Həmin dəyişikliyə səbəb olmuş məsələni müvafiq başlıq altında (məsələn, müvafiq 

olaraq “Şərti nəticə üçün əsaslar”, “Mənfi nəticə üçün əsaslar” və ya “Nəticədən 
imtina üçün əsaslar”), mütəxəssis-praktikin hesabatında “Nəticə paraqrafından 
bilavasitə əvvəl gələn ayrıca paraqrafda (“Nəticə” paraqrafı üçün əsaslar 
adlandırılan) verməlidir.  

 
Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər mövcuddur 

 
77. Mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmasını 

müəyyən etdiyi halda, mütəxəssis-praktik aşağıdakıları ifadə etməlidir: 
 
(a) Mütəxəssis-praktik dəyişikliyə səbəb olan məsələnin (məsələlərin) təsirinin 

maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli olması, lakin nüfuzedici olmaması haqqında 
nəticəyə gəldikdə şərti nəticə; yaxud 

 
(b) Dəyişikliyə səbəb olan məsələnin (məsələlərin) təsirləri maliyyə hesabatları üçün 

həm əhəmiyyətli, həm də nüfuzedici olması haqqında nəticəyə gəldikdə mənfi 
nəticə. 

 
78. Mütəxəssis-praktik əhəmiyyətli təhrifə görə maliyyə hesabatlarına dair şərti nəticə 

ifadə etdikdə, qanun və ya qaydalarla başqa tələblər nəzərdə tutulmadığı halda 
mütəxəssis-praktik müvafiq olaraq aşağıdakı ifadələrdən birini istifadə etməlidir: 
 
(a) “Təhlilimizə əsasən, “Şərti nəticə üçün əsaslar” paraqrafında əks etdirilmiş 

məsələnin (məsələlərin) təsiri istisna olmaqla, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinə uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından .... maliyyə 
hesabatlarında ədalətli təqdim edilməməsini (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür 
yaratmamasını) ehtimal etməyə səbəb olan heç bir məsələ diqqətimizi cəlb 
etməmişdir” (hazırlanmasında ədalətli təqdimat çərçivələri istifadə edilən maliyyə 
hesabatları üçün); yaxud 

 
(b) “Təhlilimizə əsasən, “Şərti nəticə üçün əsaslar” paraqrafında əks etdirilmiş 

məsələnin (məsələlərin) təsiri istisna olmaqla, maliyyə hesabatlarının bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməyə səbəb olan heç bir 
məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir” (hazırlanmasında uyğunluq çərçivələri 
istifadə edilən maliyyə hesabatları üçün). 

 
79. Mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarına dair mənfi nəticə ifadə etdikdə, qanun və ya 

qaydalarla başqa tələblər nəzərdə tutulmadığı halda mütəxəssis-praktik müvafiq olaraq 
aşağıdakı ifadələrdən birini istifadə etməlidir:  
 
(a) “Təhlilimizə əsasən, “Mənfi nəticə üçün əsaslar” paraqrafında əks etdirilmiş 

məsələnin (məsələlərin) əhəmiyyətliliyinə görə, maliyyə hesabatları maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından .... ədalətli təqdim etmir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür 
yaratmır)” (hazırlanmasında ədalətli təqdimat çərçivələri istifadə edilən maliyyə 
hesabatları üçün); yaxud 

 
(b) “Təhlilimizə əsasən, “Mənfi nəticə üçün əsaslar” paraqrafında əks etdirilmiş 

məsələnin (məsələlərin) əhəmiyyətliliyinə görə, maliyyə hesabatları bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
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çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmamışdır” (hazırlanmasında uyğunluq 
çərçivələri istifadə edilən maliyyə hesabatları üçün). 

 
80. “Nəticə üçün əsaslar” paraqrafında şərti nəticə və ya mənfi nəticə üçün səbəb olan 

əhəmiyyətli təhriflər ilə bağlı mütəxəssis-praktik aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: 
 
(a) Mümkün olmadığı hallar istisna olmaqla (belə olduqda mütəxəssis-praktik bunu 

bəyan etməlidir), əhəmiyyətli təhriflər maliyyə hesabatlarındakı xüsusi məbləğlər 
ilə bağlı olduğu halda təhrifin maddi təsirini təsvir etməli və məbləğini müəyyən 
etməlidir; 

 
(b) Əhəmiyyətli təhrif təsviri açıqlamalar ilə bağlı olduğu halda açıqlamaların necə 

təhrif olunmasını izah etməlidir; yaxud 
 
(c) Əhəmiyyətli təhrif açıqlanması zəruri olan məlumatların açıqlanmaması ilə bağlı 

olduğu halda göstərilməmiş məlumatların xüsusiyyətini təsvir etməlidir. Qanun və 
ya qaydalarla qadağan olunduğu hallar istisna olmaqla, mütəxəssis-praktik 
mümkün olduğu hallarda göstərilməmiş açıqlamaları daxil etməlidir.  

 
Yetərli müvafiq sübutlarının əldə edilə bilməməsi  

 
81. Mütəxəssis-praktik yetərli müvafiq sübutların əldə edilə bilməməsinə görə maliyyə 

hesabatlarına dair nəticə formalaşdıra bilmədiyi halda mütəxəssis-praktik aşağıdakıları 
yerinə yetirməlidir: 
 
(a) Mütəxəssis-praktik aşkar edilməmiş təhriflərin (əgər varsa) maliyyə hesabatlarına 

mümkün təsirinin əhəmiyyətli olması, lakin nüfuzedici olmaması haqqında nəticə 
çıxardığı halda şərti nəticə ifadə etməlidir; yaxud 

 
(b) Mütəxəssis-praktik aşkar edilməmiş təhriflərin (əgər varsa) maliyyə hesabatlarına 

mümkün təsirinin həm əhəmiyyətli, həm də nüfuzedici olması haqqında nəticə 
çıxardığı halda nəticədən imtina etməlidir.  

 
82. Aşağıdakı şərtlər mövcud olduğu halda mütəxəssis-praktik tapşırıqdan imtina 

etməlidir: (İst.: Paraq. A115-A117) 
 
(a) Mütəxəssis-praktik tapşırığı qəbul etdikdən sonra rəhbərlik tərəfindən təhlilin 

əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılmasına görə mütəxəssis-praktik maliyyə 
hesabatlarına dair nəticə formalaşdırmaq üçün yetərli müvafiq sübut əldə edə 
bilmir; 

 
(b) Mütəxəssis-praktik müəyyən etmişdir ki, aşkar edilməmiş təhriflərin maliyyə 

hesabatlarına mümkün təsiri əhəmiyyətli və nüfuzedicidir; habelə 
 
(c) Tətbiq edilən qanun və ya qaydalar üzrə tapşırıqdan imtina etmək mümkündür.  
 

83. Mütəxəssis-praktik yetərli müvafiq sübutların əldə edilə bilməməsinə görə maliyyə 
hesabatlarına dair şərti nəticə ifadə etdikdə, qanun və ya qaydalarda başqa tələblər 
olmadığı halda mütəxəssis-praktik müvafiq olaraq aşağıdakı ifadələrdən birini istifadə 
etməlidir: 
 
(a) “Təhlilimizə əsasən, “Şərti nəticə üçün əsaslar” paraqrafında əks etdirilmiş 

məsələnin (məsələlərin) mümkün təsiri istisna olmaqla, maliyyə hesabatlarının 
tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
.... maliyyə hesabatlarında ədalətli təqdim etdirilməməsini (və ya düzgün və 
ədalətli təsəvvür yaratmamasını) ehtimal etməyə səbəb olan heç bir məsələ 
diqqətimizi cəlb etməmişdir” (hazırlanmasında ədalətli təqdimat çərçivələri 
istifadə edilən maliyyə hesabatları üçün); yaxud 
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(b) “Təhlilimizə əsasən, “Şərti nəticə üçün əsaslar” paraqrafında əks etdirilmiş 
məsələnin (məsələlərin) mümkün təsiri istisna olmaqla, maliyyə hesabatlarının 
bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməyə səbəb olan heç bir 
məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir” (hazırlanmasında uyğunluq çərçivələri 
istifadə edilən maliyyə hesabatları üçün). 

 
84. Maliyyə hesabatlarına dair nəticədən imtina edərkən mütəxəssis-praktik “Nəticə” 

paraqrafında aşağıdakıları bəyan etməlidir: 
 
(a) “Nəticədən imtina üçün əsaslar” paraqrafında əks etdirilmiş məsələnin 

(məsələlərin) əhəmiyyətliliyinə görə mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarına dair 
nəticə formalaşdırmaq üçün yetərli müvafiq sübutlar əldə edə bilmir; habelə 

 
(b) Müvafiq olaraq, mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarına dair nəticə ifadə etmir.  
 

85. “Nəticə üçün əsaslar” paraqrafına yetərli müvafiq sübutların əldə edilə bilməməsinə 
görə şərti nəticə ilə bağlı və ya mütəxəssis-praktik nəticədən imtina etdikdə 
mütəxəssis-praktik yetərli müvafiq sübutların əldə edilə bilməməsinin səbəbini 
(səbəblərini) daxil etməlidir.  
 

Mütəxəssis-praktikin hesabatı 
 

86. Təhlil tapşırığı üzrə mütəxəssis-praktikin hesabatı yazılı şəkildə olmalı və aşağıdakı 
elementləri daxil etməlidir: (İst.: Paraq. A118-A121, A142, A144) 
 
(a) Bunun müstəqil mütəxəssis-praktikin təhlil tapşırığı üzrə hesabat olduğunu aydın 

şəkildə bildirən başlıq; 
 
(b) Tapşırığın şərtlərinə uyğun olaraq ünvan sahib(lər)i; 
 
(c) Aşağıdakı şərtlərə cavab verən giriş paraqrafı: 
 

(i) Təhlil edilmiş maliyyə hesabatlarını müəyyən edilir, o cümlədən maliyyə 
hesabatları dəstinə daxil edilən hər hesabatın başlığının, hər bir maliyyə 
hesabatının tarixi və əhatə etdiyi dövrün müəyyən edilməsi; 

 
(ii) Əhəmiyyətli uçot siyasətinin və digər izahedici materialların xülasəsinə istinad 

edilir; 
 
(iii) Maliyyə hesabatlarının təhlil edilməsini bəyan edilir; 

 
(d) Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə öhdəliyinin təsviri, o 

cümlədən rəhbərliyin aşağıdakılara görə cavabdeh olmasının izahı: (İst.: Paraq. 
A122-A125) 

 
(i) Onların maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq 

hazırlanmasına, o cümlədən müvafiq hallarda onların ədalətli təqdimatına; 
 

(ii) Dələduzluq və ya səhv nəticəsində yol verilmiş təhriflərdən azad olan maliyyə 
hesabatlarının hazırlanmasına imkan yaratmaq üçün rəhbərliyin zəruri hesab 
etdiyi daxili nəzarət sisteminə; 

 
(e) Maliyyə hesabatları xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları olduğu halda: 
 

(i) Maliyyə hesabatlarının hazırlanma məqsədinin təsviri və zəruri hallarda 
nəzərdə tutulan istifadəçilər, yaxud həmin məlumatlar daxil edilmiş xüsusi 
təyinatlı maliyyə hesabatlarındakı qeydə istinad; habelə 
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(ii) Belə maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərliyin maliyyə 
hesabatları çərçivələrini seçmək imkanı olduğu halda, rəhbərliyin maliyyə 
hesabatları üzrə məsuliyyətinin izahı daxilində rəhbərliyin maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tapşırığın şəraitlərində 
məqsədəuyğun olmasını müəyyən etmək məsuliyyətinə istinad; 

 
(f) Mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarına dair nəticə ifadə etmək məsuliyyətinin 

təsviri, o cümlədən bu TTBS-ə və müvafiq hallarda tətbiq olunan qanun və ya 
qaydalara istinad; (İst.: Paraq. A126-127, A143) 

 
(g) Maliyyə hesabatlarının təhlili və onun məhdudiyyətlərinin təsviri, habelə aşağıdakı 

bəyanatlar: (İst.: Paraq. A128) 
 

(i) Bu TTBS üzrə təhlil tapşırığı məhdud əminlik tapşırığıdır; 
 

(ii) Mütəxəssis-praktik əsasən rəhbərliyə və müvafiq hallarda idarəetməyə 
məsul şəxslərə sorğu göndərməkdən və analitik prosedurların tətbiq 
edilməsindən ibarət olan prosedurları yerinə yetirir və əldə edilən sübutları 
qiymətləndirir; habelə 

 
(iii) Təhlil zamanı yerinə yetirilmiş prosedurlar Beynəlxalq Audit 

Standartlarına (ISA) uyğun olaraq aparılmış audit zamanı yerinə 
yetirilənlərdən xeyli azdır və müvafiq olaraq mütəxəssis-praktik maliyyə 
hesabatlarına dair auditor rəyi ifadə etmir; 

 
(h) Aşağıdakıları daxil edən “Nəticə” başlığı altında paraqraf: 
 

(i) Müvafiq hallarda 72-85-ci paraqraflara uyğun olaraq bütövlükdə maliyyə 
hesabatlarına dair mütəxəssis-praktikin nəticəsi; habelə 

 
(ii) Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilmiş maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə istinad, o cümlədən Beynəlxalq 
Mühasibat Uçotu Standartları Şurasının hazırladığı “Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları” və ya “Kiçik və orta müəssisələr 
üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları”, yaxud İctimai 
Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurasının (IPSAS) 
hazırladığı “İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları” 
istisna olmaqla maliyyə hesabatları çərçivələrinin mənşə yurisdiksiyasının 
müəyyən edilməsi; (İst.: Paraq. A129-A130) 

 
(i) Mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarına dair fərqli nəticə təqdim edildikdə: 
 

(i) Müvafiq hallarda mütəxəssis-praktikin 72-ci və 75-85-ci paraqraflara 
uyğun olaraq fərqli nəticəsi daxil edilən müvafiq başlıqlı paraqraf; habelə 

 
(ii) Dəyişikliyə səbəb olmuş məsələnin (məsələlərin) təsviri verilən müvafiq 

başlıqlı paraqraf; (İst.: Paraq. A131) 
 
(j) Bu TTBS üzrə mütəxəssis-praktikin müvafiq etik normalara riayət etmə üzrə 

öhdəliklərinə istinad; 
 
(k) Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi; (İst.: Paraq. A138-A141) 
 
(l) Mütəxəssis-praktikin imzası; habelə (İst.: Paraq. A132) 
 
(m) Mütəxəssis-praktikin peşəkar fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiyadakı məkanı.  
 

Mütəxəssis-praktikin hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər paraqrafı  
 

İzahedici paraqraf 
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87. Mütəxəssis-praktik istifadəçilərin diqqətini maliyyə hesabatlarında təqdim edilən və 

ya açıqlanan, istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını başa düşmələri üçün özünün 
fikrincə, hər hansı əhəmiyyətli məsələyə diqqət çəkməyi zəruri hesab edə bilər. Bu 
hallarda mütəxəssis-praktik hesabatında “İzahedici paraqraf” daxil etməlidir, o şərtlə 
ki, mütəxəssis-praktik həmin məsələnin maliyyə hesabatlarında təqdim edildiyi kimi 
əhəmiyyətli təhrif olunmaması ehtimalına dair nəticə çıxarmaq üçün yetərli müvafiq 
sübutlar əldə etmiş olsun. Belə paraqrafda yalnız maliyyə hesabatlarında təqdim edilən 
və ya açıqlanan məlumatlara istinad edilməlidir. 
 

88. Mütəxəssis-praktikin xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına dair hesabatına 
mütəxəssis-praktikin hesabatının istifadəçilərini maliyyə hesabatlarının xüsusi 
təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanması və nəticə etibarı ilə maliyyə 
hesabatlarının başqa məqsəd üçün yararlı olmaya biləcəyi haqqında xəbərdar edən 
“İzahedici paraqraf” daxil edilməlidir. (İst.: Paraq. A133-A134) 
 

89. Mütəxəssis-praktik izahedici paraqrafı mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarına dair 
nəticəsini daxil edən paraqrafdan bilavasitə sonra “İzahedici paraqraf” başlığı və ya 
digər müvafiq başlıq ilə daxil etməlidir.  
 

Digər məsələlər paraqrafı 
 

90. Əgər mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarında təqdim edilən və ya açıqlananlardan 
başqa,  özünün fikrincə istifadəçilərin təhlili, mütəxəssis-praktikin məsuliyyətlərini və 
ya mütəxəssis-praktikin hesabatını başa düşmələrinə aid  olan hər hansı məsələ 
haqqında məlumat verməyi zəruri hesab edərsə və bu, qanun və ya qaydalarla qadağan 
edilməzsə, mütəxəssis-praktik bunu mütəxəssis-praktikin hesabatında “Digər məsələ” 
başlıqlı və ya digər müvafiq başlıqlı paraqrafda etməlidir. 
 

Digər hesabatvermə məsuliyyətləri 
 

91. Bu TTBS üzrə maliyyə hesabatlarına dair hesabat təqdim etmək məsuliyyətlərindən 
əlavə mütəxəssis-praktikdən hesabatında digər hesabatvermə məsuliyyətlərini əks 
etdirməsi tələb edilə bilər. Belə hallarda həmin digər hesabatvermə məsuliyyətlərini 
mütəxəssis-praktik öz hesabatında “Maliyyə hesabatlarına dair hesabat” başlıqlı 
hesabat verilən bölmədən sonrakı “Digər qanun və qaydaların tələbləri üzrə hesabat” 
başlıqlı və ya bölmənin məzmunundan asılı olaraq digər başlıqlı ayrıca bölmədə əks 
etdirməlidir. (İst.: Paraq. A135-A137) 
 

Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi 
 

92. Mütəxəssis-praktikin hesabatda göstərdiyi tarix mütəxəssis-praktikin maliyyə 
hesabatlarına mütəxəssis-praktikin nəticəsini əsaslandıran yetərli müvafiq sübutları 
əldə etdiyi, o cümlədən aşağıdakılarla qane olduğu tarixdən tez olmamalıdır: (İst.: 
Paraq. A138-A141) 
 
(a) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri üzrə maliyyə hesabatlarını təşkil 

edən bütün maliyyə hesabatları, o cümlədən müvafiq hallarda əlaqəli qeydlər 
hazırlanmışdır: habelə 

 
(b) Müvafiq səlahiyyətlərə malik olan şəxslər həmin maliyyə hesabatlarına görə 

məsuliyyəti öz üzərlərinə götürmələrini bəyan etmişdirlər.  
 

Sənədləşdirmə 
 

93. Təhlil üçün sənədlərin hazırlanması təhlilin bu TTBS-ə uyğun olaraq həyata 
keçirilməsinin, müvafiq hallarda qanun və qaydalara riayət edilməsinin sübutlarını 
təmin edir, habelə mütəxəssis-praktikin hesabatı üçün  əsasların yetərli və münasib 
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şəkildə qeydə alınmasını təmin edir. Mütəxəssis-praktik tapşırığın aşağıdakı 
aspektlərini vaxtlı-vaxtında və yetərli həcmdə sənədləşdirməlidir ki, əvvəl tapşırığa 
bundan əvvəl aidiyyəti olmayan digər təcrübəli mütəxəssis-praktik  aşağıdakıları başa 
düşsün: (İst.: Paraq. A145) 
 
(a) Bu TTBS-in, tətbiq edilən qanun və qaydaların tələblərinə riayət etmək üçün 

yerinə yetirilmiş prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi; 
 
(b) Prosedurların yerinə yetirilməsi nəticəsində əldə edilmiş nəticələr və mütəxəssis-

praktikin həmin nəticələrin əsasında formalaşdırılmış nəticələri; habelə 
 
(c) Tapşırıq zamanı yaranan əhəmiyyətli məsələlər, mütəxəssis-praktikin onlara dair 

çıxardığı nəticələri, habelə həmin nəticələrin çıxarılmasında yürüdülən əhəmiyyətli 
peşəkar mühakimələr. 

 
94. Bu TTBS üzrə tələb edilən yerinə yetirilmiş prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və 

həcmini sənədləşdirərkən mütəxəssis-praktik aşağıdakıları qeyd etməlidir: 
 
(a) İşi görən şəxsin kimliyi və belə işin tamamlanma tarixi; habelə 
 
(b) Tapşırıq üçün keyfiyyətə nəzarət məqsədilə işi təhlil edən şəxsin kimliyi, habelə 

təhlilin tarixi və həcmi.  
95. Mütəxəssis-praktik tapşırıq yerinə yetirilərkən əhəmiyyətli məsələlərin təhlili zamanı 

rəhbərlik, idarəetməyə məsul şəxslər və digər şəxslər ilə müzakirələr yarandığı halda, 
həmin müzakirələri, o cümlədən həmin məsələlərin xüsusiyyətini də 
sənədləşdirməlidir.  
 

96. Tapşırığı yerinə yetirərkən mütəxəssis-praktik onun maliyyə hesabatlarına təsir edən 
əhəmiyyətli məsələlər ilə bağlı nəticələrinə uyğun olmayan məlumat aşkar etdiyi 
halda, mütəxəssis-praktik belə uyğunsuzluğun necə aradan qaldırıldığını 
sənədləşdirməlidir. 

 
 

*** 
 
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar 
 
Bu TTBS-in əhatə dairəsi (İst.: Paraq. 1-2) 
 
A1. Maliyyə hesabatlarının təhlilini həyata keçirərkən mütəxəssis-praktikdən qanun və ya 

qaydaların tələblərinə riayət etməsi tələb oluna bilər, bu tələblər isə bu TTBS-də təyin 
edilmiş tələblərdən fərqli ola bilər. Mütəxəssis-praktik həmin şəraitdə bu TTBS-in 
aspektlərini faydalı hesab edə bilər, lakin bununla yanaşı bütün münasib qanun, qayda və 
peşə standartlarının tələblərinə riayət etmənin təmin edilməsi mütəxəssis-praktikin 
vəzifəsidir.  

 
Müəssisələr qrupunun maliyyə hesabatlarının auditi kontekstində bölmələrin maliyyə 
məlumatlarının təhlili 

 
A2. Bu TTBS-ə uyğun olaraq müəssisələr qrupunun maliyyə hesabatlarının auditoru 

müəssisələrin bölmələri üzrə təhlil tapşırıqlarının keçirilməsini tələb edə bilər.6 Qrup 
auditi üzrə tapşırıqdan asılı olaraq, bu TTBS-ə uyğun olaraq yerinə yetirilən belə təhlil 
tapşırığı yerinə yetirilərkən auditor əlavə işlərin və ya prosedurların yerinə yetirilməsini 
tələb edə bilər. 

 
                                                 
6 600 saylı “Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının işi)” BAS, paraqraf A52.  
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1 saylı BKNS ilə əlaqə (İst.: Paraq. 4)  
 
A3. 1 saylı BKNS-də şirkətin təsdiqləmə tapşırıqları, o cümlədən təhlil tapşırıqları üçün 

keyfiyyətə nəzarət sistemini yaratmaq və qoruyub saxlamaq üçün məsuliyyətləri əks 
etdirilir. Həmin məsuliyyətlər şirkətdə aşağıdakıların yaradılmasına yönəldilir: 

 
 Keyfiyyətə nəzarət sisteminin; habelə 

 
 Keyfiyyətə nəzarət sisteminin məqsədinə nail olmaq üçün nəzərdə tutulmuş əlaqəli 

siyasətin və həmin siyasətə riayət etmənin həyata keçirilməsi və monitorinqi üçün 
şirkətin prosedurlarının, o cümlədən aşağıdakı elementlərin hər birini əks etdirən 
siyasət və prosedurların: 

 
o Şirkət daxilində rəhbərliyin keyfiyyət üzrə məsuliyyətləri. 
o Münasib etik normalar. 
o Müştəri və xüsusi tapşırıq qəbulu və davamlılığı. 
o İnsan resursları. 
o Tapşırığın yerinə yetirilməsi. 
o Monitorinq.  

 
A4. 1 saylı BKNS üzrə şirkətin aşağıdakılara dair ağlabatan əminliyi təmin etmək üçün 

keyfiyyətə nəzarət sistemini yaratmaq və qoruyub saxlamaq öhdəliyi var:  
 

(a) Şirkət və onun heyətinin peşə standartlarına, tətbiq edilən qanun və qaydaların 
tələblərinə riayət etməsinə; habelə 

 
(b) Şirkət və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşlar tərəfindən təqdim edilmiş hesabatların 

tapşırığın şəraitlərində münasib olmasına. 7 
A5. Paraqraf A3-də istinad edilən bütün elementləri əks etdirdikdə, şirkətin keyfiyyətə nəzarət 

sistemini yaratmaq və qoruyub saxlamaq üzrə məsuliyyətlərini müəyyən edən milli 
tələblər ən azı 1 saylı BKNS qədər sərt olmalıdır və şirkətin üzərinə 1 saylı BKNS-də 
nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olmasını təmin edən öhdəlikləri qoyur.   

 
Tarixi maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə tapşırıq (İst.: Paraq. 5-8, 14) 
 
A6. Maliyyə hesabatlarının təhlilləri növünə və ya həcminə, yaxud maliyyə hesabatlarının 

mürəkkəblik səviyyəsinə  görə fərqlənən bir çox müəssisələr üçün yerinə yetirilə bilər. 
Bəzi yurisdiksiyalarda müəyyən müəssisə növləri üçün maliyyə hesabatlarının təhlilinə 
dair yerli qanun və ya qaydaların və əlaqəli hesabatvermə tələbləri də tətbiq oluna bilər.   

 
A7. Təhlillər müxtəlif vəziyyətlərdə yerinə yetirilə bilər. Məsələn, onların yerinə yetirilməsi 

məcburi audit üçün qanun və ya qaydalarda müəyyən edilmiş tələblərinə riayət etməkdən 
azad edilən müəssisələr üçün tələb oluna bilər. Təhlillər həmçinin müəssisənin könüllü 
tələbinə əsasən yerinə yetirilə bilər, məsələn fərdi müqavilənin şərtləri üzrə müəssisənin 
öz üzərinə götürdüyü öhdəliklər nəticəsində maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə 
əlaqədar olaraq, yaxud maliyyələşdirməyə dair razılaşmaların şərtlərinə riayət etmək üçün.  

 
Məqsədlər (İst.: Paraq. 15) 
 
A8. Bu TTBS-ə uyğun olaraq mütəxəssis-praktik aşağıdakı hallarda maliyyə hesabatına dair 

nəticədən imtina etməlidir: 
 

(a) Mütəxəssis-praktik tapşırıq üzrə hesabat təqdim edir və ya mütəxəssis-praktikdən 
tapşırıq üzrə hesabat təqdim etmək tələb edilir; habelə 

 

                                                 
7 1 saylı BKNS, 11-ci paraqraf. 
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(b) Mütəxəssis-praktik yetərli müvafiq sübutlar əldə edə bilmədiyinə görə maliyyə 
hesabatlarına dair nəticə formalaşdıra bilmir və mütəxəssis-praktik nəticəyə gəlir 
ki, aşkar olunmayan təhriflərin(əgər varsa) maliyyə hesabatlarına təsiri həm 
əhəmiyyətli, həm də nüfuzedici ola bilər.  

 
A9. Təhlil tapşırığında yetərli müvafiq sübutların əldə edilə bilməməsi ilə bağlı vəziyyət 

aşağıdakıların nəticəsində yarana bilər: 
 

(a) Müəssisənin nəzarətindən kənar olan vəziyyətlərin; 
 

(b) Mütəxəssis-praktikin işinin xüsusiyyətinə və ya müddətində aid olan vəziyyətə; 
yaxud 

 
(c) Müəssisənin rəhbərliyi və ya idarəetməyə məsul şəxsləri tərəfindən qoyulan 

məhdudiyyətlərin.  
 
A10. Bu TTBS-də mütəxəssis-praktik istər tapşırığı qəbul edərkən, istərsə də tapşırığı 

yerinə yetirən zaman təhlil tapşırığının əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması ilə 
rastlaşdıqda mütəxəssis-praktik üçün tələblər və göstərişlər müəyyən edilir.   

 
Anlayışlar (İst.: Paraq. 16) 

 
“Rəhbərlik” və “idarəetməyə məsul şəxslər” terminlərinin istifadə edilməsi 

 
A11. Yursidiksiyadan və müəssisələrin müxtəlif növlərindən asılı olaraq rəhbərliyin və 

idarəetməyə məsul şəxslərin müvafiq məsuliyyətləri fərqlənir. Belə fərqlər mütəxəssis-
praktik tərəfindən bu TTBS-in rəhbərliyə və ya idarəetməyə məsul şəxslərə aid 
tələblərinin tətbiq edilmə qaydasına təsir edir. Müvafiq olaraq bu TTBS-də müxtəlif 
yerlərdə istifadə edilən “rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslər” ifadəsi 
mütəxəssis-praktikin diqqətini müəssisənin mühitindən asılı olaraq rəhbərlik və idarəetmə 
strukturlarının və formalarının müxtəlif ola bilməsi faktına cəlb etmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.  

 
A12.   Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və kənar istifadəçilərə maliyyə hesabatlarının 

təqdim edilməsi ilə bağlı müxtəlif məsuliyyətlər aşağıdakı kimi amillərdən asılı olaraq 
rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin üzərinə düşür: 

 
 Müəssisənin ehtiyatları və strukturu; habelə 

 
 Rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin münasib qanun və ya qaydalarda, 

yaxud müəssisə tənzimlənmədiyi halda, müəssisənin rəsmi olaraq təyin etdiyi 
(məsələn, müqavilələrə, nizamnaməyə və ya müəssisənin digər təsisedici sənəd 
növlərinə uyğun olaraq)  idarəetmə və ya tabeçilik üzrə razılaşmalarında müəyyən 
edilmiş  müəssisə daxilində müvafiq vəzifələri.  

 
Məsələn, kiçik müəssisələrdə çox vaxt rəhbərlik ilə idarəetməyə məsul şəxslərin vəzifələrin 
bölünmür. Daha böyük müəssisələrdə rəhbərlik bir qayda olaraq işlərin aparılmasına, 
müəssisənin fəaliyyətinə və onlara dair hesabatların verilməsinə görə məsuliyyət daşıyır, 
idarəetməyə məsul şəxslər isə rəhbərliyə nəzarət edir. Bəzi yurisdiksiyalarda müəssisənin 
maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə məsuliyyət idarəetməyə məsul şəxslərin, bəzi 
yurisdiksiyalarda isə rəhbərliyin məsuliyyətidir.  
 
Məhdud əminlik – “yetərli müvafiq sübutlar” termininin istifadə edilməsi (İst.: Paraq. 17(f)) 
 
A13. Yetərli müvafiq sübutlar mütəxəssis-praktikin nəticəsini əsaslandırmaq məqsədilə 

məhdud əminlik əldə etmək üçün tələb olunur. Sübutlar mahiyyətinə görə müştərəkdir və 
əsasən təhlil zamanı prosedurların yerinə yetirilməsi nəticəsində əldə edilir.  
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Təhlil tapşırığının bu TTBS-ə uyğun olaraq yerinə yetirilməsi (İst.: Paraq. 18) 
 
A14.   Bu TTBS maliyyə hesabatlarının təhlilini nizamlayan qanun və qaydaları ləğv etmir. 

Həmin qanun və qaydalar bu TTBS-in tələblərindən fərqli olduqda, yalnız qanun və 
qaydalara uyğun olaraq aparılmış təhlil avtomatik olaraq bu TTBS-in tələblərinə cavab 
vermir.  

 
Etik normalar (İst.: Paraq. 21) 
 
A15.  “IESBA Məcəlləsi”nin A hissəsində mütəxəssis-praktiklərin riayət etməli olduqları 

peşə etikasının təməl prinsipləri müəyyən edilir və həmin prinsiplərin tətbiq edilməsinin 
konseptual çərçivələri təmin edilir. Təməl prinsiplər aşağıdakılardır: 

 
(a) Dürüstlük; 

 
(b) Obyektivlik; 

 
(c) Peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq; 

 
(d) Məxfilik; habelə 

 
(e) Peşəkar davranış. 

 
         “IESBA Məcəlləsi”nin B hissəsi konkret vəziyyətlərdə konseptual prinsiplərin tətbiq 
olunması  
         qaydalarını işıqlandırır. “IESBA Məcəlləsi”nə riayət edərkən mütəxəssis-praktikin 
münasib etik  
         normalara riayət etməmə riski aşkar edilməli və müvafiq tədbirlər görülməlidir.  
 
A16.  Maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə tapşırıq ilə bağlı “IESBA Məcəlləsi”nə əsasən 

mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarının təhlili yerinə yetirilən müəssisəyə dair müstəqil 
olmalıdır. “IESBA Məcəlləsi”ndə  müstəqillik düşüncə müstəqilliyə və davranış 
müstəqilliyi kimi xarakterizə olunur. Mütəxəssis-praktikin müstəqilliyi onun əks təqdirdə 
nəticəni etibardan sala biləcək təsirə məruz qoymadan nəticə çıxarmaq qabiliyyətini 
qoruyur. Müstəqillik mütəxəssis-praktikin dürüst hərəkət etmək, obyektiv olmaq və 
peşəkar inamsızlığını nümayiş etdirmək imkanını genişləndirir.  

 
Peşəkar inamsızlıq və peşəkar mühakimə 
 
Peşəkar inamsızlıq (İst.: Paraq. 22) 
 
A17.  Peşəkar inamsızlıq təhlil zamanı sübutların tənqidi qiymətləndirilməsi üçün zəruridir. 

Bura ziddiyyətlərin şübhə altına alınması və ziddiyyət təşkil edən sübutların  
araşdırılması, habelə sorğulara göndərilən cavabların və rəhbərlik ilə idarəetməyə məsul 
şəxslərdən əldə edilən digər məlumatların etibarlılığının şübhə altına alınması daxildir. 
Bura əldə edilən sübutların yetərliliyinin və münasibliyinin tapşırığın şərtləri baxımından 
nəzərdən keçirilməsi də daxildir.  

 
A18.  Peşəkar mühakiməyə məsələn, aşağıdakılara dair diqqətli olma daxildir: 
 

 Əldə edilmiş digər sübutlara zidd olan sübutlara. 
 

 Sübut qismində istifadə ediləcək sənədlərin və sorğulara göndərilən cavabların 
etibarlılığını sübhə altına alan məlumatlara. 

 
 Dələduzluq ehtimalının əlaməti ola bilən şərtlər.  

 
 Əlavə prosedurların yerinə yetirilməsinin zəruriliyini nəzərdə tutan hər hansı digər 

vəziyyətlər.  
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A19.  Mütəxəssis-praktik aşağıdakı riskləri azaltmalı olduğu halda təhlil zamanı əvvəldən 
axıradək peşəkar inamsızlıq tətbiq olunmalıdır: 

 
 Qeyri-adi vəziyyətlərin aşkar edilməməsi. 

 
 Əldə edilmiş sübutlardan nəticə çıxararkən həddən artıq ümumiləşdirmə. 

 
 Təhlil zamanı yerinə yetirilmiş prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmini 

müəyyən edərkən və onların nəticələrini qiymətləndirərkən qeyri-münasib 
ehtimalların istifadə edilməsi.  

 
A20.  Mütəxəssis-praktikin müəssisə rəhbərliyinin və idarəetməyə məsul şəxslərinin  

dürüstlüyü və səmimiyyəti ilə bağlı keçmiş təcrübəsini nəzərə almaması ehtimal edilmir. 
Buna baxmayaraq, rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin dürüst və səmimi olmasına 
inam mütəxəssis-praktiki peşəkar inamsızlıqla yanaşmaq zərurətindən azad etmir, nə də  
təhlilin məqsədlərinə uyğun olmayan sübutlarla qane olmağa icazə vermir.   

 
Peşəkar mühakimə (İst.: Paraq. 23) 
 
A21. Peşəkar mühakimə təhlil tapşırığının düzgün yerinə yetirilməsi üçün vacibdir. Bunun 

səbəbi ondadır ki, münasib etik normaların və bu TTBS-in tələblərinin şərh edilməsi, 
habelə təhlil tapşırığının yerinə yetirilmə prosesində tələb edilən əsaslandırılmış qərarların 
qəbul edilməsi üçün fakt və tapşırığın şərtlərinə dair müvafiq bilik və təcrübənin tətbiq 
olunması tələb olunur. Peşəkar mühakimə, xüsusilə, aşağıdakı hallarda zəruridir: 

 
 Bu TTBS-in tələblərinə riayət etmək üçün və sübut toplamaq üçün istifadə edilən 

prosedurların əhəmiyyətliliyi, habelə xüsusiyyəti, müddəti və həcminə dair qəbul 
edilən qərarlarla bağlı. 

 
 Prosedurların yerinə yetirilməsi nəticəsində əldə edilmiş sübutların tapşırıq riskini 

tapşırığın şəraitlərində qəbul edilə bilən səviyyəyədək azaldıb-azaltmamasını 
qiymətləndirərkən. 

 
 Müəssisənin maliyyə hesabatlarının  tətbiq olunan çərçivələrindən istifadə edərkən 

rəhbərliyin mühakimələrini nəzərdən keçirərkən. 
 

 Əldə edilmiş sübutları əsasında maliyyə hesabatlarına dair nəticə formalaşdırarkən, 
o cümlədən rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə etdiyi 
hesablamaların əsaslılığını nəzərdən keçirərkən. 

 
A22. Mütəxəssis-praktikin nəzərdə tutulduğu peşəkar mühakiməsinin səciyyəvi cəhəti 

ondan ibarətdir ki, bu  mühakimə əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək üçün zəruri 
bacarıqların yaradılmasında, o cümlədən əminliyi təmin edən bacarıqların və vərdişlərin 
istifadə edilməsində yardım edən biliklərə, təcrübəyə və səriştəyə malik mütəxəssis-
praktik tərəfindən yürüdülür. Tapşırıq zamanı tapşırıq qrupu daxilində və tapşırıq qrupu 
ilə şirkətdə işləyən və ya işləməyən lazımi səviyyəli başqa şəxslər arasında çətin və 
mübahisəli məsələlərə dair məsləhətləşmə, düşünülmüş və əsaslı mühakimələr 
yürütməkdə mütəxəssis-praktikə yardım edir.  

 
A23. Ayrı-ayrı tapşırıqlarda yürüdülən peşəkar mühakimə mütəxəssis-praktikə tapşırıq 

zamanı məlum olduğu faktlara və vəziyyətlərə, o cümlədən aşağıdakılara əsaslanır: 
 

 Müvafiq hallarda əvvəlki dövrlərdə müəssisənin maliyyə hesabatları ilə bağlı 
həyata keçirilmiş tapşırıqlardan əldə edilən biliklərə. 

 
 Mütəxəssis-praktikin müəssisə və onun mühiti, o cümlədən mühasibat uçotu 

sistemi, habelə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin müəssisənin 
fəaliyyət sahəsində tətbiq edilməsi haqqında təsəvvürünə. 
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 Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi üçün yürüdülən 

rəhbərliyin mühakiməsinin nə dərəcədə tələb olunduğuna.  
 
A24. Peşəkar mühakimə əminlik və mühasibat uçotu prinsiplərinin səriştəli şəkildə tətbiq 

edilməsini əks etdirməsi, habelə mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixinədək mütəxəssis-
praktikə məlum olmuş fakt və vəziyyətlər baxımından münasib və onlara uyğun olması 
əsasında qiymətləndirilə bilər. 

 
A25. Peşəkar mühakimə bütün tapşırıq prosesi ərzində yürüdülməlidir. Bundan  əlavə, onu 

lazımi qaydada bu TTBS-in tələblərinə uyğun olaraq sənədləşdirmək lazımdır. Peşəkar 
mühakimə tapşırığa dair fakt və vəziyyətlərlə, yaxud yetərli müvafiqaudit sübutları ilə 
başqa şəkildə dəstəklənməyən qərarların əsaslandırılması üçün istifadə edilməməlidir. 

 
Tapşırıq səviyyəsində keyfiyyətə nəzarət (İst.: Paraq. 24-25) 
 
A26. Əminliyi təmin edən bacarıq və vərdişlərə aşağıdakılar daxildir: 
 

 Təsdiqləmə tapşırığını planlaşdırılmasında və yerinə yetirilməsində, o cümlədən 
sübutların əldə edilməsində və qiymətləndirilməsində peşəkar inamsızlığın tətbiq 
edilməsi və peşəkar mühakimənin yürüdülməsi; 

 
 İnformasiya sistemlərinin, daxili nəzarətin rolu və məhdudiyyətlərinin 

öyrənilməsi; 
 

 Əhəmiyyətliliyin və tapşırığa xas olan risklərin araşdırılmasının nəticələrinin təhlil 
üçün prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi ilə əlaqələndirilməsi; 

 
 Təhlil tapşırığı üçün münasib prosedurların (bu prosedurlara sorğu və analitik 

prosedurlardan əlavə başqa növləri də, məsələn, təftiş, yenidən hesablama, təkrar 
icra, müşahidə və təsdiqləmə daxil ola bilər) tətbiq edilməsi; 

 
 Müntəzəm sənədləşdirmə; habelə 

 
 Təsdiqləmə tapşırıqları üzrə hesabat yazmaq üçün münasib olan bacarıq və 

üsulların tətbiq edilməsi. 
 
A27. Şirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemi kontekstində tapşırıq qruplarının məsuliyyətinə 

tapşırığa aid olan keyfiyyətə nəzarət prosedurlarının yerinə yetirilməsi, habelə şirkətin 
keyfiyyətə nəzarət sisteminin  müstəqilliyə aid hissəsinin fəaliyyət göstərməsinə imkan 
yaratmaq üçün şirkəti münasib məlumatlara təmin etmək daxildir.  

 
A28.  Hər bir təhlil tapşırığının ümumi keyfiyyətinin təmin edilməsinə görə məsuliyyəti 

üzərinə götürərkən, tapşırıq üzrə tərəfdaşın hərəkətləri və tapşırıq qrupunun digər 
üzvlərinə müvafiq mesajları təhlil tapşırığının yerinə yetirilməsində keyfiyyətin vacib 
olmasını və aşağıdakıların təhlil tapşırığının keyfiyyəti üçün əhəmiyyətini vurğulayır: 

 
(a) İşin peşə standartlarına və tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə uyğun 

yerinə yetirilməsi; 
 

(b) Şirkətin keyfiyyətə nəzarət üzrə qayda və prosedurlarına müvafiq şəkildə riayət 
edilməsi; 

 
(c) Tapşırığın vəziyyətinə uyğun hesabatların təqdim edilməsi; 

 
(d) Tapşırıq qrupunun problemlərini təzyiq qorxusu olmadan nəzərə çatdırma 

qabiliyyəti. 
 

A29. Şirkətin və ya digər şəxslərin təqdim etdiyi məlumatlarda başqa qayda nəzərdə 
tutulmadığı halda, tapşırıq qrupunun şirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminə etibar etmək 
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hüququ vardır. Məsələn, tapşırıq qrupu aşağıdakılarla bağlı şirkətin keyfiyyətinə nəzarət 
sisteminə etibar edə bilər: 

 
 İşçilərin işəgötürmə və təlim proqramları ilə təmin edilən səriştəliliyi. 

 
 Müstəqilliyə dair münasib məlumatların toplanması və çatdırılması ilə təmin 

edilən müstəqillik. 
 

 Müştəri qəbulu və davamlılığı ilə təmin edilən müştərilərlə əlaqələrin saxlanması. 
 

 Monitorinq prosesi ilə təmin edilən qanun və qaydalara əməl edilməsi. 
         

  Şirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemində aşkar edilmiş, təhlil tapşırığına təsir göstərə bilən         
         çatışmazlıqları nəzərdə alarkən tapşırıq üzrə tərəfdaş həmin çatışmazlıqların aradan  
         qaldırılması üçün şirkətin gördüyü tədbirləri nəzərdən keçirə bilər.  
  

A30. Şirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemində çatışmazlıq təhlil tapşırığının peşə 
standartlarına və tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə uyğun yerinə 
yetirilmədiyinin və ya mütəxəssis-praktikin hesabatının uyğun olmadığının əlaməti 
olmaya bilər. 

 
Tapşırıq qruplarının təyin edilməsi (İst.: Paraq. 25 (b)) 
 

A31. Tapşırıq qrupunun bütövlükdə malik olması ehtimal edilən münasib səriştəliliyi və 
bacarıqları nəzərdən keçirərkən tapşırıq üzrə tərəfdaş tapşırıq qrupu ilə bağlı aşağıdakı 
məsələləri də nəzərə ala bilər:  

 
 Müvafiq təlim proqramları və iştirakçılıq ilə təmin edilən oxşar xüsusiyyətə və 

mürəkkəblik dərəcəsinə malik təhlil tapşırıqlarının öyrənilməsi və yerinə 
yetirilməsində praktik təcrübə. 

 
 Peşə standartlarının və tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinin öyrənilməsi.  

 
 Texniki vərdişlər, o cümlədən münasib informasiya texnologiyaları ilə və 

ixtisaslaşmış mühasibat uçotu və ya təsdiqləmə sahələrində iş təcrübəsi.  
 

 Sifarişçinin fəaliyyət göstərdiyi müvafiq sahələrə bələdlik. 
 

 Peşəkar mühakimə yürütmək bacarığı. 
 

 Şirkətin keyfiyyətə nəzarətə dair siyasətlərinin və prosedurlarının öyrənilməsi. 
 
Müştəri və təhlil tapşırığının qəbulu və davamlılığı (İst.: Paraq. 25 (d)(i)) 
 

A32. 1 saylı BKNS-in tələblərinə uyğun olaraq şirkət yeni müştəri ilə bağlı tapşırığı qəbul 
etməzdən əvvəl, mövcud tapşırığın davam etdirilməsinə dair qərar verdikdə və mövcud 
müştəridən yeni tapşırığın qəbul edib-etməməsini nəzərdə keçirdikdə yaranmış 
vəziyyətdə zəruri hesab etdiyi məlumatları əldə etməlidir. Tapşırıq üzrə tərəfdaşa 
müştəri və təhlil tapşırıqlarının qəbulu və davamlılığının münasib olub-olmamasını 
müəyyən etməkdə yardım edən məlumatlara aşağıdakılara dair məlumatlar daxil ola 
bilər: 

 
 Əsas mülkiyyətçilərin, əsas rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin dürüstlüyü; 

habelə 
 

 Cari və ya əvvəlki təhlil tapşırıqları yerinə yetirilən zaman yaranan əhəmiyyətli 
məsələlər və onların münasibətlərin davamlılığına təsiri.  

 
A33. Tapşırıq üzrə tərəfdaşın rəhbərliyin dürüstlüyünü şübhə altına almaq üçün səbəbi 

olduğu halda və o, bunun təhlilin düzgün yerinə yetirilməsinə təsir edə biləcəyini 
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ehtimal edirsə, bu TTBS-in tələblərinə əsasən qanun və ya qaydalarla tələb olunduğu 
hallar istisna olmaqla tapşırığı qəbul etməməlidir, çünki mütəxəssis-praktik tapşırığı 
qəbul etdiyi təqdirdə, o müəssisənin maliyyə hesabatları ilə münasib olmayan şəkildə 
əlaqələndirilə bilər.  

 
Müştəri və təhlil tapşırığının qəbulu və davamlılığı (İst.: Paraq. 29)  
 

A34. Tapşırığın yerinə yetirilmə prosesində onun şərtləri və vəziyyətləri dəyişdikcə 
mütəxəssis-praktik tapşırığı davam etdirmək imkanını və münasib etik normaları, o 
cümlədən müstəqilliyi nəzərdən keçirir. Tapşırığın əvvəlində tapşırığın davamlılığına 
dair ilkin prosedurların və münasib etik normaların (o cümlədən müstəqilliyin) 
qiymətləndirilməsinin yerinə yetirilməsi mütəxəssis-praktikə tapşırıq üçün digər 
əhəmiyyətli  tədbirləri görməzdən əvvəl düşünülmüş qərarlar qəbul etməyə və tədbirlər 
görməyə imkan yaradır.  

 
Müştəri və təhlil tapşırığının qəbulu və davamlılığına təsir edən amillər (İst.: Paraq. 29) 
 

A35. Təsdiqləmə tapşırıqları yalnız mütəxəssis-praktikin tapşırıq üçün müəyyən edilmiş 
məqsədlərinə nail olmasına imkan yaradan müəyyən xüsusiyyətlərə8 malik olduqda 
qəbul edilə bilər.    

 
Ağlabatan məqsəd (İst.: Paraq. 29(a)(i)) 
 

A36. Məsələn, aşağıdakı hallarda ağlabatan məqsədin olması ehtimal edilmir: 
 

(a) Mütəxəssis-praktikin iş həcmi xeyli məhduddur; 
 

(b) Mütəxəssis-praktik şübhələnir ki, tapşırıq verən tərəf mütəxəssis-praktikin adını 
münasib olmayan şəkildə maliyyə hesabatları ilə əlaqələndirmək niyyətindədir; yaxud 

 
(c) Tapşırığın məqsədi münasib qanun və ya qaydaların tələblərinə riayət etməkdir və 

həmin qanun və ya qaydalar üzrə maliyyə hesabatlarının auditi aparılmalıdır.  
 
Təhlil tapşırığı münasibdir (İst.: Paraq. 29(a)(ii)) 
 

A37. Mütəxəssis-praktikin tapşırığın şərtlərində haqqında ilkin təsəvvürü təhlil tapşırığının 
məqsədəuyğun olmayacağını bildirdiyi halda mütəxəssis-praktik başqa növ tapşırığın 
tövsiyə etmək imkanını nəzərdən keçirə bilər. Tapşırığın şərtlərindən asılı olaraq 
mütəxəssis-praktik, məsələn, audit tapşırığının yerinə yetirilməsinin təhlil tapşırığından 
daha məqsədəuyğun olacağını ehtimal edə bilər. Digər hallarda tapşırığın şərtləri 
təsdiqləmə tapşırığının yerinə yetirilməsinə yol vermədiyi halda mütəxəssis-praktik 
müvafiq hallarda kompilyasiya tapşırığının və ya mühasibat uçotu sahəsində digər 
xidmətlərin göstərilməsi üzrə tapşırığın yerinə yetirilməsini tövsiyə edə bilər.  

 
Təhlil tapşırığının yerinə yetirilməsi üçün zəruri məlumatlar (İst.: Paraq. 29(c)) 
 

A38. Mütəxəssis-praktikin təhlilin yerinə yetirilməsi üçün zəruri məlumatların əldə 
edilməsi imkanının və ya etibarlı olmasından şübhələnməyə əsası olduğu halların 
nümunəsi kimi analitik prosedurların yerinə yetirilməsi üçün zəruri uçot sənədlərinin 
əhəmiyyətli dərəcədə qeyri-dəqiq və ya natamam olmasına şübhə olduğu halı göstərmək 
olar. Bu mülahizə rəhbərlik tərəfindən hazırlanan maliyyə hesabatlarının 
yekunlaşdırılması üçün tələb olunan mühasibat yazılışlarının uyğunlaşdırılmasını 
tövsiyə etməklə, bəzən təhlil tapşırığını yerinə yetirərkən yaranan  rəhbərliyə kömək 
etmək zərurətinə aid deyil.  

 
 

                                                 
8 Təsdiqləmə çərçivələri, 17-ci paraqraf.  
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Təhlil tapşırığının qəbulu üçün ilkin şərtlər (İst.: Paraq. 30) 
 

A39. Bu TTBS üzrə mütəxəssis-praktikdən həmçinin tələb olunur ki, tapşırığı qəbul 
etməzdən əvvəl mütəxəssis-praktik ilə rəhbərliyin razılaşdırması zəruri olan və 
müəssisənin nəzarəti daxilində olan müəyyən məsələləri aydınlaşdırsın.  

 
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri (İst.: Paraq. 30(a)) 
 

A40. Təsdiqləmə tapşırığının qəbul edilmə şərtinə əsasən, təsdiqləmə tapşırığının 
anlayışında göstərilmiş meyarlar münasib və nəzərdə tutulan istifadəçilər üçün əlçatan 
olmalıdır.10 Bu TTBS-in məqsədləri üçün maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan  
çərçivələri müvafiq hallarda ədalətli təqdimat da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının 
təhlili zamanı mütəxəssis-praktikin istifadə etdiyi meyarları təmin edir. Maliyyə 
hesabatı çərçivələrinin bəziləri ədalətli təqdimat çərçivələrini, digərləri isə uyğunluq 
çərçivələrini təşkil edir. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərində 
maliyyə hesabatlarının forması və məzmunu, o cümlədən maliyyə hesabatlarının tam 
dəstinin nədən ibarət olması müəyyən edilir.  

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin məqbulluğu 
 

A41. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan məqbul çərçivələri olmasa rəhbərliyin maliyyə 
hesabatlarının hazırlanması üçün müvafiq əsası olmaz, mütəxəssis-praktikin isə maliyyə 
hesabatlarının təhlili üçün münasib meyarları olmaz.  

 
A42. Mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarında tətbiq edilmiş maliyyə hesabatı 

çərçivələrinin məqbulluğunu maliyyə hesabatlarının nəzərdə tutulmuş istifadəçilərin 
kimliyi haqqında öz təsəvvürü baxımından müəyyən edir. Nəzərdə tutulmuş istifadəçilər 
mütəxəssis-praktikin onlar üçün hesabat hazırladığı şəxs, şəxslər və ya şəxslər qrupudur. 
Mütəxəssis-praktik xüsusilə çox insanların hesabatdan istifadə etmək imkanı olduqda 
təsdiqləmə hesabatını oxuyacaq bütün şəxsləri müəyyən etməyə bilər. 

  
A43. Bir çox hallarda, əks əlamətlər olmadıqda mütəxəssis-praktik ehtimal edə bilər ki, 

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri məqbuldur (məsələn, müəyyən 
müəssisə növləri üçün ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə 
edilməsi qanun və ya qaydalarla nəzərdə tutulduğu maliyyə hesabatları çərçivələri).  

 
A44. Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq ediləcək maliyyə hesabatları 

çərçivələrinin məqbulluğunun mütəxəssis-praktik tərəfindən müəyyən edilməsinə aid 
olan amillərə aşağıdakılar daxildir: 

 
 Müəssisənin xüsusiyyəti (məsələn, onun kommersiya təşkilatı, ictimai sektor 

müəssisəsi və ya qeyri-kommersiya təşkilati olması). 
 

 Maliyyə hesabatlarının məqsədi (məsələn, maliyyə hesabatlarının ayrıca maliyyə 
hesabatı və ya maliyyə hesabatlarının tam dəsti olması). 

 
 Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin münasib qanun və ya 

qaydalarda təyin edilməsi.  
 
A45. Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilən maliyyə hesabatları çərçivələri 

maliyyə hesabatlarının məqsədi baxımından məqbul olmadığı və mütəxəssis-praktikin 
fikrincə məqbul olmayan maliyyə hesabatları çərçivələrindən istifadə etməyə rəhbərliyin 
razı olmayacağı halda mütəxəssis-praktik bu TTBS üzrə tapşırıqdan imtina etməlidir.  

 
A46. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində çərçivənin məqbul olmamasının 

əlaməti olan çaıtşmazlıqlar tapşırıq qəbul olunduqdan sonra rast gələ bilər. Həmin 

                                                 
10 Təsdiqləmə çərçivələri, 17 (b)(ii) paraqrafı. 
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maliyyə hesabatları çərçivələrinin istifadə edilməsi qanun və ya qaydalarda nəzərdə 
tutulmadığı halda rəhbərlik məqbul olan başqa çərçivədən istifadə etmək qərarına gələ 
bilər. Rəhbərlik bunu etdiyi halda mütəxəssis-praktik bu TTBS-ə əsasən təhlil 
tapşırığının yeni şərtlərini rəhbərliklə razılaşdırmalıdır ki,  maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrindəki dəyişiklik yeni şərtlərdə əksini tapsın.  

 
Rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin məsuliyyətləri (İst.: Paraq. 30(b), 37(e)) 
 
A47. Təhlil edilməli olan maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi  tərəfindən, 

idarəetməyə məsul şəxslərin nəzarəti altında hazırlanır. Bu TTBS rəhbərliyin və 
idarəetməyə məsul şəxslərin üzərinə hansısa bir məsuliyyət qoymur və onların 
məsuliyyətini tənzimləyən qanun və        qaydaları ləğv etmir. Bununla belə, bu TTBS-ə 
uyğun olaraq təhlil, təhlilin keçirilməsi üçün zəmin olan müəyyən öhdəliklərin rəhbərlik 
və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən qəbul  edilməsi barədə 
mühakimə əsasında yerinə yetirilir. Maliyyə hesabatlarının təhlili rəhbərliyi və müvafiq 
hallarda, idarəetməyə məsul şəxsləri öz öhdəliklərini  yerinə yetirməkdən azad etmir.  

 
A48. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə məsuliyyətin bir hissəsi kimi rəhbərlikdən 

uçot hesablamalarını yerinə yetirərkən tapşırıq şəraitlərində ağlabatan olan mühakimə 
yürütməsi və münasib uçot siyasətini seçib tətbiq etməsi tələb olunur. Həmin 
mühakimələr maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri kontekstində yürüdülür.  

 
A49. Maliyyə hesabatlarının təhlilinin yerinə yetirilməsi üzrə ilkin şərtlərin 

əhəmiyyətliliyini nəzərə alaraq mütəxəssis-praktikdən bu TTBS üzrə tələb olunur ki, təhlil 
tapşırığını qəbul etməzdən əvvəl rəhbərlikdən öz məsuliyyətlərini başa düşməsinə dair 
razılığını əldə etsin. Mütəxəssis-praktik rəhbərliyin razılığını şifahi və ya yazılı şəkildə 
əldə edə bilər. Bununla belə, sonradan rəhbərliyin razılığı tapşırığını yazılı şərtlərində 
qeydə alınır.   

 
A50. Rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslər maliyyə hesabatları ilə 

bağlı öz məsuliyyətlərini təsdiqləmədiyi və ya təsdiqləməyəcəyi halda qanun və ya 
qaydalarla mütəxəssis-praktikdən bunu etmək tələb olunmadıqda tapşırığı qəbul etmək 
qeyri-münasibdir.  Mütəxəssis-praktikdən təhlil tapşırığını qəbul etməsi tələb olunduğu 
vəziyyətlərdə mütəxəssis-praktikə lazım ola bilər ki, rəhbərliyə və fərqli olduqda, 
idareətməyə məsul şəxslərə həmin məsələlərin vacibliyini və tapşırığı təsirini izah etsin.  

 
Mütəxəssis-praktikin hesabatının mətni qanun və ya qaydalarda müəyyən olunduğu halda 
əlavə mülahizələr (İst.: Paraq. 34-35) 
 
A51. Bu TTBS üzrə mütəxəssis-praktikdən tələb olunur ki, bu TTBS-in təhlil tapşırığına 

aid olan bütün tələblərinə riayət etməyənədək bu TTBS-in tələblərinə riayət etməsi faktını 
qeyd etməsin. Qanun və ya qaydalarda tapşırığa aid olan elə məsələlər müəyyən edilə 
bilər ki,  onlara əsasən mümkün olduğu halda mütəxəssis-praktik tapşırıqdan imtina edə 
bilər. Belə məsələlər aşağıdakı hallar aiddir:  

 
 Mütəxəssis-praktik hesab edir ki, qanun və ya qaydalarda müəyyən edilmiş 

maliyyə hesabatı çərçivələri məqbul deyil.  
 

 Mütəxəssis-praktikin hesabatının müəyyən edilmiş formatı və ya mətni formasına 
və terminlərinə görə bu TTBS üzrə tələb edilən formatdan və ya mətndən 
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.  

 
Bu TTBS üzrə bu vəziyyətdə həyata keçirilən təhlil bu TTBS-in tələblərinə cavab vermir və 
mütəxəssis-praktik tapşırıq üçün təqdim edilmiş hesabatda bu TTBS-in tələblərinə riayət 
etməni əks etdirə bilməz. Mütəxəssis-praktikə bu TTBS-in tələblərinə riayət etməni əks 
etdirməyə icazə verilmədiyinə baxmayaraq, mütəxəssis-praktik mümkün qədər maksimal 
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həcmdə bu TTBS-i, o cümlədən hesabatvermə tələblərini tətbiq edə bilər. Anlaşılmazlığa yol 
verməmək məqsədilə mütəxəssis-praktik təhlilin bu TTBS-ə uyğun olaraq yerinə 
yetirilməməsinə dair bəyanatın hesabata daxil edilməsini nəzərdən keçirə bilər.  
 
Tapşırığın şərtlərinin razılaşdırılması  
 
Məktub-saziş və ya digər formada yazılı saziş (İst.: Paraq. 37) 
 
A52. Həm rəhbərliyin, həm də idarəetməyə məsul şəxslərin marağındadır ki, mütəxəssis-

praktik təhlil tapşırığını yerinə yetirməzdən əvvəl  tapşırıqla bağlı anlaşılmazlığa yol 
verməmək üçün məktub-saziş göndərsin.  

 
Məktub-sazişin forması və məzmunu 
 
A53. Məktub-sazişin forması və məzmunu hər tapşırıq üçün fərqli ola bilər. Bu TTBS üzrə 

tələb edilən məsələləri əks etdirməklə yanaşı məktub-sazişdə məsələn, aşağıdakılara 
istinad edilə bilər:  

 
 Təhlil tapşırığına digər mütəxəssis-praktiklərin və ekspertlərin cəlb edilməsi ilə 

bağlı razılaşmalar. 
 

 İlkin tapşırıq olduqda əvvəlki mütəxəssis-praktikə (əgər olarsa) əldə edilməsi 
zəruri olan razılaşmalar. 

 
 Təhlil tapşırığının heç bir qanunla müəyyən edilmiş və ya kənar şəxslərin audit 

üzrə tələblərinə cavab verməyəcəyi faktı. 
 

 Rəhbərliyin mütəxəssis-praktikə yazılı təqdimatların verəcəyinin ehtimal edilməsi.  
 

 Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixindən maliyyə hesabatlarının təqdim edilmə 
tarixinədək olan müddətdə rəhbərliyə məlum ola bilən, maliyyə hesabatlarına təsir 
edə bilən faktlar haqqında rəhbərliyin mütəxəssis-praktiki məlumat verəcəyinə dair 
razılığı. 

 
 Rəhbərliyin məktub-sazişi almasını təsdiqləməsi və həmin məktub-sazişdə təsvir 

edilmiş şərtlərlə razılaşmasına dair tələbnamə.  
 
Müəssisələr qruplarının bölmələrinin təhlili 
 
A54.    Müəssisələr qrupunun maliyyə hesabatlarının auditoru  mütəxəssis-praktikdən 

qrupun bölməsinin maliyyə məlumatlarını təhlilini yerinə yetirməsini xahiş edə bilər. 
Qrup auditorunun göstərişlərindən asılı olaraq bölmənin maliyyə hesabatlarının təhlili bu 
TTBS-ə uyğun olaraq yerinə yetirilə bilər. Qrup auditoru bu TTBS üzrə yerinə yetirilmiş 
təhlil üçün görülmüş iş üçün əlavə prosedurlar da qeyd edə bilər. Təhlili yerinə yetirən 
mütəxəssis-praktik bölmənin maliyyə hesabatlarının auditoru olduğu hallarda təhlil bu 
TTBS-ə uyğun olaraq yerinə yetirilmiş hesab edilmir.  

 
Rəhbərliyin qanun və ya qaydalarda müəyyən edilmiş məsuliyyətləri (İst.: Paraq. 37(e))             
 
A55. Tapşırığın şəraitlərində mütəxəssis-praktik tapşırığın müəyyən şərtlərinin məktub-

sazişdə qeydə alınmasının zəruri olmadığına dair nəticə çıxardığı halda mütəxəssis-praktik 
buna baxmayaraq rəhbərliyin və zəruri hallarda idarəetməyə məsul şəxslərin bu TTBS -də 
müəyyən edilmiş məsuliyyətlərinin təsdiqləməsi və başa düşməsinə dair bu TTBS üzrə 
tələb edilən  yazılı razılığını almalıdır. Qanun və ya qaydalarda bu TTBS-də əks etdirilmiş 
məsuliyyətlərlə eyni qüvvəyə malik olan məsuliyyətlər müəyyən edildikdə, bu yazılı 
razılıqda qanun və ya qaydalardakı mətn istifadə edilə bilər.  
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Məktub-sazişin nümunəsi (İst.: Paraq. 37) 
 
A56. Təhlil tapşırığı üçün məktub-sazişin nümunəsi bu TTBS-in 1 saylı Əlavəsində 

verilmişdir.  
 
Təkrarlanan tapşırıqlar (İst.: Paraq. 38) 
 
A57. Mütəxəssis-praktik hər dövrdə yeni məktub-sazişi və ya digər yazılı saziş 

göndərməmək qərarını verə bilər. Bununla belə, aşağıdakı amillər təhlil tapşırığının 
şərtlərinin yenidən baxılmasının məqsədəuyğun olmasını bildirə bilər və ya rəhbərliyə və 
ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslərə tapşırığın mövcud şərtlərini xatırlaya 
bilər: 

 
 Rəhbərliyin təhlilin məqsədini və əhatə dairəsini düzgün başa düşməməsinin 

əlaməti. 

 Tapşırığın hər hansı düzəliş edilmiş və ya xüsusi şərti. 

 Müəssisənin baş rəhbərliyinin tərkibində təzəlikcə edilən dəyişiklik. 

 Müəssisənin mülkiyyət strukturunda edilmiş əhəmiyyətli dəyişiklik.  

 Müəssisənin fəaliyyətinin xüsusiyyətində və ya ölçüsündə edilmiş əhəmiyyətli 

dəyişiklik. 

 Qanun və ya qaydaların tələblərində müəssisəyə təsir edən dəyişiklik. 

 Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində edilmiş dəyişiklik.  

Təhlil tapşırığının şərtlərində edilmiş dəyişikliyin qəbul olunması 
 
Təhlil tapşırığının şərtlərində dəyişiklik edilməsi üçün tələb 
 
A58. Müəssisə mütəxəssis-praktikə aşağıdakı amillərin nəticəsində təhlil tapşırığının 

şərtlərində dəyişiklik üçün tələb göndərə bilər: 
 

 Xidmətin zəruriliyinə təsir edən vəziyyətdə dəyişiklik.  

 İlkin olaraq razılaşdırılmış təhlil tapşırığının xüsusiyyəti ilə bağlı anlaşılmazlıq. 

 Təhlil tapşırığının əhatə dairəsində istər rəhbərlik tərəfdən qoyulan, itərsə də 

vəziyyətlə əlaqədar yaranmış  məhdudiyyət. 

A59. Tapşırığın şəraitlərində müəssisənin tələblərinə təsir edən dəyişiklik və ya ilkin olaraq 
razılaşdırılmış xidmətin xüsusiyyəti ilə bağlı anlaşılmazlıq təhlil tapşırığının şərtlərində 
dəyişiklik edilməsini tələb etmək üçün ağlabatan əsas hesab oluna bilər.  

 
A60. Bununla belə dəyişikliyin yanlış, natamam və ya başqa şəkildə qeyri-qənaətbəxş olan 

məlumatlara aid olması məlum olduqda, belə dəyişiklik əsaslandırılmış hesab edilə 
bilməz. Məsələn, mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatında əhəmiyyətli maddə üçün yetərli 
müvafiq sübut əldə edə bilmir və mütəxəssis-praktik tərəfindən fərqli nəticənin ifadə 
edilməməsi üçün rəhbərlik xahiş edir ki tapşırıq əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırığa 
dəyişilsin.  

 
Tapşırığın xüsusiyyətinin dəyişdirilməsi üçün tələb (İst.: Paraq. 40) 
 
A61. Təhlil tapşırığının başqa tapşırıq növünə və ya əlaqəli xidmətə dəyişmək üçün razılıq 

verməzdən əvvəl təhlilin bu TTBS-ə uyğun olaraq yerinə yetirilməsinə cəlb edilmiş 
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mütəxəssis-praktikə bu TTBS-də istinad edilən məsələlərdən əlavə belə dəyişikliyin qanun 
və ya müqavilə baxımından təsirini də qiymətləndirmək lazım ola bilər.  

 
A62. Mütəxəssis-praktik təhlil tapşırığının başqa tapşırıq növünə və ya əlaqəli xidmətə 

dəyişilməsi üçün ağlabatan əsaslandırmanın olmasına dair nəticəyə gəldiyi halda 
dəyişikliyin tarixinədək təhlil tapşırığında görülən iş dəyişilmiş tapşırıq üçün istifadə 
edilə bilər; bununla belə görüləcək iş və təqdim ediləcək hesabat düzəliş edilmiş yeni 
tapşırığa aid olacaq. Oxucunu çaşdırmamaq üçün başqa tapşırığa və ya əlaqəli xidmətə 
dair hesabatda aşağıdakılara istinad edilməyəcək: 

 
(a) İlkin təhlil tapşırığına; yaxud 

 
(b) Təhlil tapşırığı razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi üzrə tapşırığa 

dəyişildiyi və bu səbəbdən yerinə yetirilmiş prosedurlara edilən istinadın hesabatın adi 
bir hissəsini təşkil etdiyi hallar istisna olmaqla, ilkin təhlil tapşırığı zamanı yerinə 
yetirilmiş hər hansı prosedurlar.  

 
Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər ilə əlaqə (İst.: Paraq. 42) 
 
A63. Təhlil tapşırığında mütəxəssis-praktikin rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər ilə 

əlaqəsi aşağıdakı formada ola bilər: 
 

(a) Təhlil üçün prosedurları yerinə yetirərkən mütəxəssis-praktikin keçirdiyi sorğular; 
habelə 

 
(b) Yaranan məsələləri başa düşmək və tapşırıq üçün konstruktiv iş münasibəti qurmaq 

üçün səmərəli ikitərəfli əlaqə çərçivəsində digər əlaqələr.  
 
A64. Əlaqə üçün münasib müddət tapşırığın şəraitlərindən asılıdır. Münasib amillərə 

məsələnin əhəmiyyətliliyi və xüsusiyyəti, habelə rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul 
şəxslər tərəfindən görüləcəyi ehtimal edilən tədbirlər daxildir. Məsələn, rəhbərlik və ya 
idarəetməyə məsul şəxslər mütəxəssis-praktikə çətinliyin öhdəsindən gəlməyə kömək edə 
biləcəyi halda təhlil zamanı rast gələn əhəmiyyətli çətinlik haqqında mümkün qədər tez 
məlumat vermək məqsədəuyğun ola bilər.  

 
A65. Qanun və ya qaydalarla mütəxəssis-praktikin müəyyən məsələlər haqqında 

idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verməsinə məhdudiyyət qoyula bilər. Məsələn, 
qanun və ya qaydalarla xüsusi olaraq müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən faktiki və ya 
ehtimal edilən qeyri-qanuni hərəkətin araşdırılmasına mane ola bilən məlumatvermə və 
ya digər hərəkət qadağan edilə bilər. Bəzi vəziyyətlərdə mütəxəssis-praktikin məxfilik 
öhdəlikləri ilə məlumatvermə öhdəlikləri arasındakı potensial ziddiyyət mürəkkəb ola 
bilər. Belə hallarda mütəxəssis-praktikə hüquqi məsləhət almaq lazım ola bilər.  

 
Təhlilə aid məsələlər haqqında məlumatvermə 
 
A66. Bu TTBS üzrə rəhbərliyə və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslərə 

məlumat verilməsi  tələb edilən məsələlər aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 

 Məktub-sazişə və ya digər yazılı saziş formasına daxil edilmiş mütəxəssis-
praktikin təhlil tapşırığı üzrə məsuliyyətləri. 

 
 Təhlil zamanı əldə edilmiş əhəmiyyətli nəticələr, məsələn: 

 
o Müəssisənin mühasibat uçotu praktikasının keyfiyyət aspektləri, o cümlədən 

uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələri və maliyyə hesabatlarında açıqlamalara 
dair mütəxəssis-praktikin fikirləri. 
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o Prosedurların yerinə yetirilməsi nəticəsində əldə edilən əhəmiyyətli nəticələr, 
o cümlədən mütəxəssis-praktikin bu TTBS üzrə əlavə prosedurların yerinə 
yetirilməsini zəruri hesab etdiyi hallar. Mütəxəssis-praktikə lazım ola bilər ki, 
idarəetməyə məsul şəxslər xüsusi əməliyyatlara və ya hadisələr aid faktlar və 
vəziyyətlər haqqında eyni təsəvvürlərinin olmasını təsdiqləsinlər.  

 
o Mütəxəssis-praktikin nəticəsində dəyişiklik ilə nəticələnə bilən məsələlərin 

ortaya çıxması.  
 

o Təhlil zamanı yaranan əhəmiyyətli çətinliklər (əgər varsa); məsələn, nəzərdə 
tutulmuş məlumatların əldə edilə bilməməsi; mütəxəssis-praktikin təhlil üçün 
zəruri hesab etdiyi sübutların gözlənilmədən əldə edilə bilməməsi; yaxud 
rəhbərlik tərəfindən mütəxəssis-praktikə qoyulan məhdudiyyətlər. Bəzi 
vəziyyətlərdə belə çətinliklər tapşırığın əhatə dairəsini məhdudlaşdıra bilər, bu 
isə rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən müvafiq tədbirlər 
görülmədiyi halda mütəxəssis-praktikin nəticəsində dəyişikliyin edilməsi və 
ya müəyyən vəziyyətlərdə mütəxəssis-praktikin tapşırıqdan imtina etməsi ilə 
nəticələnə bilər.  

  
A67. Bəzi müəssisələrdə rəhbərlik və müəssisənin idarə edilməsinə görə məsuliyyət 

daşıyan şəxslər fərqlidir. Belə vəziyyətlərdə rəhbərlin məsuliyyətinə idarəetmə üçün 
maraq doğuran məsələlər haqqında idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat vermək daxil ola 
bilər. Mütəxəssis-praktikin məlumat verməsi tələb edilən məsələlər haqqında rəhbərliyin 
idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verməsi mütəxəssis-praktiki həmin məsələlər 
haqqında idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat vermək məsuliyyətindən azad etmir. 
Bununla belə, həmin məsələlər haqqında rəhbərliyin məlumat verməsi mütəxəssis-
praktikin idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verməsinin formasına və müddətinə təsir 
göstərə bilər.  

 
Üçüncü şəxslərlə əlaqə 
 
A68. Bəzi yurisdiksiyalarda mütəxəssis-praktikdən qanun və ya qaydalarla məsələn, 

aşağıdakılar tələb edilə bilər: 
 

 Tənzimləyici və ya hüquq mühafizə orqanına idarəetməyə məsul şəxslərin 
diqqətinə çatdırılmış məsələlər haqqında xəbər vermək. Məsələn, bəzi 
yurisdiksiyalarda, rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər düzəliş tədbirləri 
görmədiyi hallarda təhriflər haqqında səlahiyyətli orqanlara məlumat vermək 
mütəxəssis-praktikin borcudur.  

 
 İdarəetməyə məsul şəxslər üçün hazırlanmış müəyyən hesabatların surətlərini 

müvafiq tənzimləyici və ya maliyyələşdirici orqanlara təqdim etmək, yaxud bəzi 
hallarda belə hesabatları ictimaiyyətə açıqlamaq.  

 
A69. Qanun və ya qaydalarla mütəxəssis-praktikin idarəetməyə məsul şəxslərə yazılı 

şəkildə verdiyi məlumatların surətini üçüncü şəxsə təqdim etmək tələb olunmadığı halda, 
mütəxəssis-praktikin bunu etməzdən əvvəl rəhbərlikdən və ya idarəetməyə məsul 
şəxslərdən icazə alması lazım ola bilər.  

 
Tapşırığın yerinə yetirilməsi  
 
Maliyyə hesabatlarının təhlilində əhəmiyyətlilik (İst.: Paraq. 43) 
 
A70. Mütəxəssis-praktik əhəmiyyətliliyə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri 

baxımından yanaşır. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunana bəzi çərçivələrində 
əhəmiyyətlilik maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi kontekstində 
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baxılır. Maliyyə hesabatı çərçivələrində əhəmiyyətliyin baxılmasında müxtəlif 
terminlərdən istifadə edilməsinə baxmayaraq, onlarda bir qayda olaraq aşağıdakılar izah 
olunur: 

 
 Təhriflər, o cümlədən göstərilməyən məlumatların ayrılıqda və ya toplu şəklində 

istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir 
etmə ehtimalı  əsaslı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir; 

 
 Əhəmiyyətlik haqqında mühakimələr konkret vəziyyətləri nəzərə alaraq yürüdülür 

və onlara təhrifin ölçüsü və ya xüsusiyyəti, yaxud hər ikisi təsir göstərir; habelə 
 

 Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün əhəmiyyətli olan məsələlər haqqında 
mühakimələr istifadəçilərin qrup qismində ümumi maliyyə hesabatlarına olan 
ehtiyaclarına əsasən yürüdülür. Təhriflərin ehtiyacları çox fərqli ola bilən ayrı-ayrı 
istifadəçilərə mümkün təsiri  nəzərə alınmır.  

 
A71. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində əhəmiyyətlilik konsepsiyası 

müzakirə olunduğu halda, mütəxəssis-praktik təhlil üçün əhəmiyyətliliyi müəyyən 
etdikdə həmin müzakirəyə əsaslanır. Belə müzakirə olmadığı halda mütəxəssis-praktik 
yuxarıdakı mülahizələrə əsaslanır.  

 
A72. Əhəmiyyətliliyi müəyyən edərkən mütəxəssis-praktik peşəkar mühakimə yürüdür, və 

əhəmiyyətliliyin mütəxəssis-praktik tərəfindən müəyyən edilməsinə onun maliyyə 
hesabatlarının nəzərdə tutulan istifadəçilərinin ehtiyaclarının necə qavraması təsir edir. 
Bu kontekstdə mütəxəssis-praktikin istifadəçilər haqqında aşağıdakıları ehtimal etmək 
məqsədəuyğundur: 

 
 Onların biznes, iqtisadi fəaliyyət və mühasibat uçotu sahəsində kifayət qədər 

bilikləri var və maliyyə hesabatlarındakı məlumatları öyrənməyə kifayət qədər səy 
göstərirlər; 

 Onlar maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında, təqdim edilməsində və təhlil 
edilməsində əhəmiyyətlilik səviyyələri nəzərə alırlar; 

 
 Onlar dəyərləndirmə əsaslı məbləğlərin qiymətləndirilməsinə, mühakimələrə və 

gələcək hadisələrin nəzərə alınmasına xas olan qeyri-müəyyənlikləri tanıyırlar; 
habelə 

 
 Maliyyə hesabatlarındakı məlumatlar əsasında ağlabatan iqtisadi qərarlar qəbul 

edirlər.  
 
Bundan əlavə, təhlil tapşırığı xüsusi istifadəçilərin konkret ehtiyaclarına cavab vermək üçün 
nəzərdə tutulmuş maliyyə hesabatları üçün yerinə yetirildiyi hallar istisna olmaqla, təhriflərin 
məlumat ehtiyacları çox fərqli ola bilən xüsusi istifadəçilərə təsiri adətən nəzərə alınmır.  
 
A73. Maliyyə hesabatlarına dair ifadə  etdiyi nəticəni əsaslandırmaq üçün  mütəxəssis-

praktikin əldə etdiyi əminliyin səviyyəsindən asılı olmayaraq bütövlükdə maliyyə 
hesabatları ilə bağlı nəyin əhəmiyyətli olduğu haqqında mütəxəssis-praktikin mühakiməsi 
eyni olur.  

 
Əhəmiyyətliliyin təkrar yoxlanması (İst.: Paraq. 44) 
 
A74. Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün mütəxəssis-praktik tərəfindən müəyyən edilmiş 

əhəmiyyətliliyin aşağıdakıların nəticəsində tapşırıq zamanı yenidən yoxlanması lazım ola 
bilər: 

 
 Təhlil zamanı şərtlərin dəyişməsi (məsələn, təsərrüfat subyektinin çox hissəsinin 

satılması haqqında qərar). 
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 Yeni məlumatlar və ya bu TTBS-ə uyğun olaraq təhlil üçün yerinə yetirilmiş 
prosedurlar nəticəsində mütəxəssis-praktikin müəssisə və onun mühiti haqqında 
təsəvvürünün dəyişilməsi (məsələn, faktiki maliyyə nəticələri ilə bütövlükdə 
maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik müəyyən edilərkən ilkin olaraq istifadə 
edilmiş  dövrün sonuna nəzərdə tutulan maliyyə nəticələri arasında əhəmiyyətli 
fərqin mövcud olma ehtimalı aşkar edildiyi halda).  

 
Mütəxəssis-praktikin müəssisə və onun mühiti haqqında təsəvvürü (İst.: Paraq. 45-46) 
 
A75. Bu TTBS-ə uyğun olaraq müəssisənin maliyyə hesabatlarını təhlil etmək üçün 

müəssisəni və onun mühitini nə dərəcədə öyrənməsinin tələb olunduğunu müəyyən etmək 
üçün mütəxəssis-praktik peşəkar mühakimə tətbiq edir. Mütəxəssis-praktik ilk növbədə 
əldə etdiyi təsəvvürün tapşırıq üçün öz məqsədlərinə nail olmaq üçün yetərli olub-
olmadığını nəzərdən keçirir. Mütəxəssis-praktikin əldə etdiyi təsəvvürün genişliyi və 
dərinliyi rəhbərlikdə olandan daha azdır.  

 
A76. Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi təhlil tapşırığı yerinə yetirilən zaman 

davamlı dinamik məlumatların toplanması, yenilənməsi və təhlil edilməsi prosesidir. 
Mütəxəssis-praktik təsəvvürünü tapşırıq yerinə yetirilən zaman daim əldə edir, tətbiq edir 
və şərtlər və vəziyyətlər dəyişdikcə təsəvvürü yeniləyir. Təhlil tapşırığının əvvəlində 
tapşırığın qəbulu və davamlılığı üzrə ilkin prosedurlar mütəxəssis-praktikin müəssisə və 
tapşırığın şərtləri haqqında ilkin təsəvvürünə əsaslanır. Sifarişçi ilə münasibətlər davam 
etdikdə mütəxəssis-praktikin təsəvvürü mütəxəssis-praktikin yerinə yetirdiyi əvvəlki 
tapşırıqlardan əldə etdiyi maliyyə hesabatları və digər maliyyə məlumatları ilə bağlı 
biliklərini ehtiva edir.  

 
A77. Əldə edilən təsəvvür təhlil tapşırığının planlaşdırılması, yerinə yetirilməsi və tapşırıq 

zamanı peşəkar mühakimə yürütməsi üçün mütəxəssis-praktikin əsaslandığı meyarlar 
sistemini yaradır. Xüsusilə, mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli 
təhriflərin yaranma ehtimalı olan  sahələri müəyyən edə bilməsi, mütəxəssis-praktikin 
həmin sahələri araşdırmaq üçün prosedurların layihələndirilməsi və yerinə yetirilməsinə 
yanaşması haqqında məlumat verməsi üçün təsəvvür yetərli olmalıdır.  

 
A78. Müəssisə və onun mühitini, habelə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini  

öyrənərkən  mütəxəssis-praktik aşağıdakıları da nəzərdən keçirə bilər: 
 

 Müəssisənin qrupun bölməsi, yaxud digər müəssisənin ortaq müəssisəsi olub-
olmamasını. 

 
 Maliyyə hesabatları çərçivələrinin mürəkkəbliyini. 

 
 Müəssisənin maliyyə hesabatları üzrə öhdəlikləri və məsuliyyətlərini, habelə 

həmin öhdəliklərin və məsuliyyətlərin tətbiq edilən qanun və ya qaydalar üzrə, 
yaxud rəsmiləşdirilmiş idarəetmə və ya cavabdehlik razılaşmaları üzrə (məsələn, 
üçüncü şəxslərlə müqavilə razılaşmaları) müəyyən edilmiş maliyyə hesabatlarının 
təqdim edilməsinə  dair könüllü razılaşmalar kontekstində mövcud olmasını.  

 
 Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli məbləğlərin və açıqlanan məlumatların 

müəyyən edilməsinə bilavasitə təsir göstərməsi ümumi qəbul edilmiş qanun və 
qaydaların, məsələn vergi və pensiya haqqında qanun və qaydaların müvafiq 
müddəalarını.  

 
 Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının əsasını təşkil edən müəssisənin uçot 

sənədlərinin və maliyyə hesabatlılığı sistemlərinin idarə edilməsi və nəzarəti ilə 
bağlı müəssisənin rəhbərlik və idarəetmə strukturunun inkişaf etmə səviyyəsini. 
Kiçik müəssisələrdə əməkdaşların sayı bir qayda olaraq  azdır, bu da rəhbərliyin 
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nəzarəti necə tətbiq etməsinə təsir göstərə bilər. məsələn, vəzifə bölgüsü mümkün 
olmaya bilər. Bununla belə, rəhbər sahibkarı olan kiçik müəssisədə sahibkar-
rəhbər nəzarəti böyük müəssisədəkindən daha səmərəli həyata keçirə bilər. Belə 
nəzarət vəzifə bölgüsü üçün imkanların məhdud olmasının əvəzini verə bilər. 

 
 Rəhbərliyin mövqeyini və maliyyə hesabatlarına və müəssisənin onun vasitəsilə 

maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi üzrə öhdəliklərə riayət etmə ilə bağlı 
riskləri aradan qaldırdığı müəssisənin nəzarət mühitini. 

 
 Müəssisənin mühasibat uçotunun sənədləşdirilməsi və əlaqəli məlumatların 

saxlanması üçün istifadə etdiyi müəssisənin maliyyə uçotu və hesabatlılığı 
sistemlərinin və əlaqəli nəzarət vasitələrinin inkişaf və mürəkkəblik səviyyəsini. 

 
 Əməliyyatların uçotu, təsnifatı və yekunlaşdırılması, maliyyə hesabatlarına və 

əlaqəli açıqlamalara daxil edilən məlumatların toplanması üçün müəssisədəki 
prosedurları.  

 
 Əvvəlki dövrlərdə müəssisənin maliyyə hesabatlarında mühasibat düzəlişlərini 

tələb edən məsələlərin növünü. 
 
Prosedurların layihələndirilməsi və yerinə yetirilməsi (İst.: Paraq. 47, 55) 
 
A79. Mütəxəssis-praktikin bütövlükdə maliyyə hesabatlarına dair nəticə üçün əsas təşkil 

edən yetərli müvafiq sübut əldə etmək üçün zəruri hesab etdiyi prosedurların 
planlaşdırılmış xüsusiyyəti, müddəti və həcminə aşağıdakılar təsir göstərir: 

 
(a)  Bu TTBS-in tələbləri; habelə 

 
(b) Tətbiq edilən qanun və ya qaydalarda müəyyən edilmiş tələblər, o cümlədən tətbiq 

edilən qanun və ya qaydalara daxil olan əlavə hesabatvermə tələbləri.  
 
A80. Mütəxəssis-praktik müəssisələr qrupunun maliyyə hesabatlarının təhlilinə cəlb 

olunduqda, təhlil üçün nəzərdə tutulmuş prosedurların planlaşdırılmış xüsusiyyəti, 
müddəti və həcmi bu TTBS-də əks etdirilmiş, lakin qrup maliyyə hesabatları baxımından 
təhlil tapşırığı üçün mütəxəssis-praktikin məqsədlərinin nail olunmasına yönəlmişdir.  

 
A81. Bu TTBS-in sorğu və analitik prosedurların, habelə xüsusi vəziyyətləri əks etdirən 

prosedurların  layihələndirilməsi və yerinə yetirilməsinə aid olan tələbləri mütəxəssis-
praktikə bu TTBS-də qeyd edilmiş məqsədlərə nail olmağa imkan yaratmaq üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Təhlil tapşırığının vəziyyətləri çox fərqli ola bilər və, müvafiq olaraq, elə 
vəziyyətlər ola bilər ki, mütəxəssis-praktik başqa prosedurların layihələndirilməsini və 
yerinə yetirilməsini effektiv və ya səmərəli hesab edə bilər. Məsələn, müəssisə haqqında 
təsəvvür əldə edən müddətdə mütəxəssis-praktikə əhəmiyyətli müqavilə haqqında məlum 
olarsa, mütəxəssis-praktik həmin müqavilə ilə tanış olmağı zəruri hesab edə bilər.  

 
A82. Mütəxəssis-praktikin başqa prosedurların yerinə yetirilməsini zəruri hesab etməsi 

mütəxəssis-praktikin bütövlükdə maliyyə hesabatları ilə bağlı məhdud əminliyi əldə 
etmək məqsədini dəyişmir.  

 
Əhəmiyyətli və ya qeyri-adi əməliyyatlar 
  
A83. Mütəxəssis-praktik təhlil zamanı xüsusi diqqət tələb edə bilən əhəmiyyətli və ya 

qeyri-adi əməliyyatların aşkar edilməsi məqsədilə uçot sənədlərinin yoxlanılmasını zəruri 
hesab edə bilər.  
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Sorğu (İst.: Paraq. 46-48) 
 
A84.  Təhlil daxilində sorğu rəhbərlikdən və mütəxəssis-praktikin tapşırığın şəraitində 

zəruri hesab etdiyi müəssisədəki digər şəxslərdən məlumatların toplanmasını ehtiva edir. 
Mütəxəssis-praktik müvafiq hallarda qeyri-maliyyə məlumatların əldə edilməsi üçün 
sorğunu genişləndirə bilər. Rəhbərlikdən gələn cavabların qiymətləndirilməsi sorğu 
prosesinin tərkib hissəsidir.  

 
A85. Tapşırığın şəraitlərindən asılı olaraq, sorğulara aşağıdakılar haqqında sorğular da 

daxil ola bilər: 
 

 Maliyyə hesabatlarındakı məlumatlara və açıqlamalara təsir göstərən sahibkarların, 
idarəetməyə məsul şəxslərin və onların komitələrinin toplantılarında görülən 
tədbirlər və digər toplantılardakı araşdırmalar (əgər olmuşdursa). 

 
 Müəssisənin tənzimləyici orqanlardan aldığı, yaxud alacağını və ya əldə edəcəyini 

ehtimal etdiyi məlumatlar. 
 

 Digər prosedurları tətbiq edərkən yaranan məsələlər. Aşkar edilmiş 
uyğunsuzluqlarla bağlı əlavə sorğu edərkən mütəxəssis-praktik digər 
prosedurlardan əldə edilmiş nəticələr baxımından rəhbərliyin verdiyi cavablarının 
məqsədəuyğunluğunu və ardıcıllığını, habelə mütəxəssis-praktikin müəssisə və 
fəaliyyət göstərdiyi sahə haqqında bilik və təsəvvürünü nəzərə alır.  

 
A86.  Sorğu vasitəsilə əldə edilən sübutlar çox vaxt rəhbərliyin niyyəti haqqında əsas sübut 

mənbəyi olur. Bununla belə, rəhbərliyin niyyətini əsaslandırmaq üçün mövcud olan 
məlumatlar məhdud ola bilər. Bu halda rəhbərliyin bildirdiyi niyyətlərinin keçmişdə 
həyata keçirilməsinin, rəhbərliyin müəyyən tərzi-hərəkəti seçməsi üçün bildirdiyi 
səbəblərin və rəhbərliyin xüsusi tərzdə hərəkət etmək qabiliyyətinin öyrənilməsi sorğu 
vasitəsilə əldə edilmiş sübutların doğruluğunu bildirən münasib məlumatları təmin edə 
bilər. Mütəxəssis-praktiki maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud 
olmasına inandıra bilən hər hansı faktın (faktların) olub-olmamasını qiymətləndirməyə 
mütəxəssis-praktikə imkan vermək üçün rəhbərliyin verdiyi cavabları qiymətləndirərkən  
peşəkar inamsızlığın tətbiq olunması vacibdir.  

 
A87. Sorğu ilə bağlı prosedurların yerinə yetirilməsi mütəxəssis-praktikə maliyyə 

hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin yaranma ehtimalı olan sahələri müəyyən edə 
bilməsi üçün müəssisənin və onun mühiti haqqında təsəvvürün əldə edilməsinə və ya 
yenilənməsinə kömək edir.  

 
Müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyəti haqqında sorğu (İst.: Paraq. 
48(f)) 
 
A88. Çox vaxt kiçik müəssisələrdə rəhbərlik müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini 

davam etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirməsini hazırlamaq əvəzinə təsərrüfat subyekti 
və nəzərdə tutulmuş gələcək perspektivlər haqqında biliklərə arxalana bilər. Bu 
vəziyyətlərdə orta- və uzun-müddətli perspektivləri və maliyyələşdirməni rəhbərliklə 
müzakirə etmək, o cümlədən rəhbərliyin rəyi ilə mütəxəssis-praktikin müəssisə haqqında 
təsəvvürünün zidd olub-olmamasını nəzərdən keçirmək məqsədəuyğun ola bilər.  

 
Analitik prosedurlar (İst.: Paraq. 46-47, 49) 
 
A89. Maliyyə hesabatlarını təhlil edərkən analitik prosedurların yerinə yetirilməsi 

mütəxəssis-praktikə aşağıdakıları etməkdə kömək edə bilər: 
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 Müəssisə və onun mühiti haqqında mütəxəssis-praktikin təsəvvürünün əldə 
edilməsi və ya yenilənməsində, o cümlədən maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli 
təhriflərin yarana biləcəyi sahələri müəyyən edə bilməsində. 

 
 Maliyyə hesabatlarında uyğunsuzluqların və ya nəzərdə tutulmuş 

tendensiyalardan, qiymətlərdən və ya normalardan kənarlaşmaların, məsələn, 
maliyyə hesabatlarının əsas məlumatlarla, o cümlədən əsas səmərəlilik göstəriciləri 
ilə uyğunluq dərəcəsinin müəyyən edilməsində. 

 
 Artıq yerinə yetirilmiş digər sorğu və ya analitik prosedurların nəticələrini 

təsdiqləyən sübutların təmin edilməsində. 
 

 Mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olmasını 
ehtimal etməsinə səbəb olan məsələ(lər) mütəxəssis-praktikə məlum olduqda əlavə 
prosedurlar qismində çıxış etməsində. Belə əlavə prosedurların bir nümunəsi  
maliyyə hesabatlarının maddələrindəki və ya açıqlamalarındakı maliyyə 
məlumatları haqqında sübut təmin etmək üçün müəssisənin mənfəət 
mərkəzlərində, filiallarında və ya digər bölmələrində aylıq gəlir və xərclərə aid 
rəqəmlərin müqayisəli təhlilidir.  

 
A90. Analitik prosedurların yerinə yetirilməsi üçün müxtəlif metodlardan istifadə etmək 

olar. Bu metodlar sadə müqayisələrdən statistika üsulları ilə aparılan mürəkkəb  
təhlillərədək müxtəlifdir. Mütəxəssis-praktik, məsələn, maliyyə və qeyri-maliyyə 
məlumatları arasındakı mümkün əlaqələri təhlil etməklə və qeyri-adi görünən və ya 
nəzərdə tutulmuş tendensiyalardan və ya qiymətlərdən fərqlənən əlaqələri və ayrı-ayrı 
maddələri müəyyən etmək üçün  nəticələrin nəzərdə tutulmuş qiymətlərlə uyğunluğunu 
qiymətləndirməklə maliyyə hesabatlarının əsasını təşkil edən maliyyə məlumatlarını 
qiymətləndirmək üçün analitik prosedurları tətbiq edə bilər. Mütəxəssis-praktik uçota 
alınmış məbləğləri və ya uçota alınmış məbləğlərə əsasən hesablanmış əmsalları 
müqayisə edir. Mütəxəssis-praktikin çox vaxt tapşırığın şəraitlərindən asılı olaraq 
gözləntiləri müəyyən etmək üçün istifadə etdiyi məlumat mənbələrinə aşağıdakılar 
daxildir: 

 
 Məlum olan dəyişikliklər nəzərə alınmaqla müqayisə edilə bilən əvvəlki dövr(lər) 

üzrə maliyyə məlumatları. 
 

 Nəzərdə tutulmuş əməliyyatların və maliyyə nəticələri, məsələn, büdcələr və ya 
proqnozlar, o cümlədən aralıq və ya illik məlumatlardan əldə edilən 
ekstrapolyasiyalar haqqında məlumatlar.   

 
 Dövr daxilində maliyyə məlumatlarının elementləri arasında əlaqələr.  

 
 Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahə haqqında məlumatlar, məsələn, ümumi 

mənfəət marjası haqqında məlumat, yaxud müəssisənin satış ilə debitor borcları 
arasındakı nisbətin sahə üzrə orta göstəricilər ilə və ya eyni sahədə fəaliyyət 
göstərən oxşar həcmli digər müəssisələr ilə müqayisəsi. 

 
 Maliyyə məlumatlarının münasib qeyri-maliyyə məlumatları ilə, məsələn, əmək 

haqqı xərclərinin əməkdaşların sayı ilə əlaqələri.  
 
A91. Analitik prosedurlar üçün istifadə ediləcək məlumatların həmin prosedurların nəzərdə 

tutulmuş məqsəd(lər)i üçün qənaətbəxş olub-olmamasına dair mütəxəssis-praktikin fikri 
mütəxəssis-praktikin müəssisə və onun mühiti haqqında təsəvvürünə əsaslanır və ona 
məlumatların xüsusiyyəti və mənbəyi, habelə məlumatların əldə edildiyi şəraitlər təsir 
göstərir. Aşağıdakı amillər nəzərə alına bilər: 
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 Mövcud məlumat mənbəyi. Məsələn, müəssisədən kənar müstəqil mənbələrdən 
əldə edilən məlumatlar daha etibarlı ola bilər; 

 
  Mövcud məlumatların müqayisə edilə bilməsi. Məsələn, xüsusi məhsullar istehsal 

edib satan müəssisənin məlumatları ilə müqayisə edilə bilməsi üçün sahə üzrə 
ümumi məlumatlara əlavələrin və ya düzəlişlərin edilməsi tələb oluna bilər.  

 
 Mövcud məlumatların xüsusiyyəti və münasibliyi; məsələn, müəssisənin 

büdcələrinin nail olunacaq məqsədlər kimi deyil, nəzərdə tutulmuş nəticələr kimi 
müəyyən olunub-olunmaması; habelə 

 
 Məlumatların hazırlanmasında istifadə edilmiş bilik və təcrübə, habelə 

məlumatların tamlığını, dəqiqliyini və etibarlılığını təmin etmək üçün nəzərdə 
tutulmuş əlaqəli nəzarət vasitələri. Belə nəzarət vasitələrinə, məsələn, büdcəyə aid 
məlumatların hazırlanması, təhlili və saxlanmasının nəzarət vasitələri daxil ola 
bilər.  

 
Xüsusi halların araşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş prosedurlar  
 
Dələduzluq və qanun və ya qaydaların tələblərinə riayət etməmə (İst.: Paraq. 52(d)) 
 
A92. Bu TTBS üzrə mütəxəssis-praktik dələduzluq və ya qeyri-qanuni hərəkətlər aşkar 

etdiyi halda, mütəxəssis-praktik müəssisədən kənar şəxsə belə fakt və ya şübhə haqqında 
məlumat vermək məsuliyyətinin olub-olmadığını müəyyən etməlidir. Baxmayaraq ki, 
müştərinin məlumatlarının məxfiliyinin qorunmasına dair mütəxəssis-praktikin peşə borcu 
belə məlumatverməyə yol vermir, bəzi hallarda mütəxəssis-praktikin hüquqi 
məsuliyyətləri məxfiliyi qorumaq borcundan üstün ola bilər.  

 
Maliyyə hesabatlarında fəaliyyətin fasiləsizliyinin davam etdirilməsi ehtimalını şübhə altına 
ala bilən hadisələr və ya şəraitlər (İst.: Paraq. 54)  
 
A93. Aşağıda təqdim edilən amillər siyahısında ayrılıqda və ya birlikdə fəaliyyətin 

fasiləsizliyi ehtimalını ciddi şübhə altına ala bilən hadisələrin və ya şəraitlərin nümunələri 
verilir. Bu siyahı tam deyil, bir və ya bir neçə maddənin mövcud olması müəssisənin 
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinin olub-olmaması haqqında qeyri-
müəyyənliyin mövcud olmasının əlaməti olmaya bilər.  

 
Maliyyə 
 

 Öhdəliklər və ya qısamüddətli öhdəliklər aktivlərdən çox olduğu vəziyyət; 
 

 Müddətin uzadılması və ya ödənilməsi üçün real perspektivlər olmayan ödənilmə 
vaxtı yaxınlaşan müddətli borclar, yaxud uzunmüddətli aktivləri maliyyələşdirmək 
üçün qısamüddətli borclardan həddən çox asılılıq; 

 
 Kreditorlar  tərəfindən maliyyə dəstəyinin dayandırılmasının əlamətləri; 

 
 Keçmiş və ya gələcək dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarında göstərilmiş pul 

vəsaitlərinin hərəkətinin mənfi göstəriciləri; 
 

 Əsas maliyyə əmsallarının pisləşməsi; 
 

 Əhəmiyyətli əməliyyat itkiləri və ya pul vəsaitlərinin hərəkətini yaratmaq üçün 
istifadə edilən aktivlərin dəyərinin xeyli aşağı düşməsi; 

 
 Dividendlərin ödənilməsinin gecikdirilməsi və ya dayandırılması; 

 
 Kreditorlara müəyyən edilmiş vaxtda ödənişin edilməməsi; 

 
 Kredit sazişlərinin şərtlərinə riayət etməmə; 
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 Təchizatçılarla kreditə edilən ödəniş nəzərdə tutulan əməliyyatlardan icradan sonra 

edilən ödəniş nəzərdə tutulan əməliyyatlara keçid; 
 

 Vacib yeni məhsulun işlənib hazırlanması və ya digər vacib investisiyalar üçün 
maliyyələşdirməni əldə etmək imkanının olmaması. 

 
Əməliyyatlar 
 

 Rəhbərliyin müəssisəni ləğv etmək və ya fəaliyyətini dayandırmaq niyyəti; 

 Əsas rəhbər işçilərin əvəz edilmədən itkisi; 

 Əsas bazarın böyük hissəsinin, sifarişçinin (sifarişçilərin), franşizanın, lisenziyanın 
və ya əsas təchizatçının (təchizatçıların) itkisi; 
 

  İşçi qüvvəsi ilə bağlı çətinliklər; 

 Vacib təchizatçıların çatışmazlığı; 

 Çox uğurlu rəqibin meydana çıxması. 

Digər  
 

 Kapitala dair və ya digər normativ tələblərə riayət etməmə; 
 

 Uğurlu olduğu halda müəssisənin təmin edə bilməyəcəyi ehtimal edilən iddialarla 
nəticələnə bilən müəssisəyə qarşı başa çatmamış qanun və ya qaydaların 
tələblərinin təmin edilməsi ilə bağlı araşdırmalar; 

 
 Müəssisəyə mənfi təsir göstərəcəyi ehtimal edilən qanun, qayda və ya dövlət 

siyasətində edilən dəyişikliklər; 
 

 Müəssisənin sığortalanmadığı və ya zəruri olduğundan az məbləğə sığortalandığı 
fəlakətlər.  

 
Belə hadisələrin və ya şəraitlərin əhəmiyyətliliyi çox vaxt digər amillərin hesabına azaldıla 
bilər. Məsələn, müəssisə borcu ödəmək üçün zəruri ödənişlər edə bilmədiyi halda rəhbərlik 
pul vəsaitlərini yetərli səviyyədə saxlamaq üçün məsələn, aktivlərin satışı, borc ödənişlərinin 
cədvəlinin dəyişilməsi və ya əlavə kapitalın əldə edilməsi kimi digər tədbirlər görə bilər. Eyni 
qaydada əsas təchizatçının itkisinin nəticəsini azaltmaq üçün münasib alternativ təchizat 
mənbəyi axtarmaq olar.  
 
Maliyyə hesabatlarının onların əsaslandığı uçot sənədlərinin üzləşdirilməsi (İst.: Paraq. 56) 
 
A94. Mütəxəssis-praktik bir qayda olaraq maliyyə hesabatlarının onların əsaslandığı uçot 

sənədlərinə uyğun olması və ya uyğunlaşdırılmasına dair sübut əldə etmək üçün maliyyə 
hesabatlarındakı məbləğləri və qalıqları müvafiq uçot sənədləri, məsələn, baş kitab, 
yaxud maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərin onların əsaslandığı uçot sənədləri (məsələn, 
ilkin balans) ilə razılaşdırılmasını və ya üzləşdirilməsini əks etdirən yekun qeyd və ya 
cədvəl ilə izah edir. 

 
Əlavə prosedurların yerinə yetirilməsi (İst.: Paraq. 57) 
 
A95. Bu TTBS-ə uyğun olaraq, mütəxəssis-praktikə onun maliyyə hesabatlarında 

əhəmiyyətli təhriflərin olmasını ehtimal etməsinə səbəb olan məsələ məlum olduğu halda 
əlavə prosedurlar yerinə yetirilməlidir.  

 
A96. Mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin ehtimal etməsinə 

səbəb olan maddə ilə bağlı mütəxəssis-praktikin əlavə prosedurların yerinə 
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yetirilməsindən ibarət olan cavab tədbirləri vəziyyətdən asılı olaraq fərqli ola bilər və 
mütəxəssis-praktik onlarla bağlı peşəkar mühakimə tətbiq edir.  

 
A97. Əhəmiyyətli təhrifin mövcudluğu ehtimalının az olması haqqında nəticə çıxarmaq və 

ya əhəmiyyətli təhrifin mövcud olmasını müəyyən etmək məqsədilə sübut əldə etmək 
üçün tələb edilən əlavə prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi haqqında 
mütəxəssis-praktiki mühakiməsi aşağıdakılara əsaslanır: 

 
 Mütəxəssis-praktikin yerinə yetirilmiş prosedurların nəticələrinin 

qiymətləndirməsindən əldə edilmiş məlumatlara; 
 

 Tapşırıq zamanı mütəxəssis-praktikin əldə etdiyi müəssisə və onun mühiti 
haqqında yenilənmiş təsəvvürünə; habelə 

 
 Mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olmasını 

ehtimal etməsinə səbəb olan məsələni araşdırmaq üçün tələb edilən sübutların nə 
dərəcədə inandırıcı olmasına dair mütəxəssis-praktikin fikri.  

 
A98. Əlavə prosedurların məqsədi mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarında 

əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmasını ehtimal etməsinə səbəb ola bilən məsələlərə dair 
nəticə formalaşdırması üçün yetərli müvafiq sübut əldə etməkdir. Prosedurlar aşağıdakı 
kimi ola bilər: 

 
 Əlavə sorğu və ya analitik prosedurlar, məsələn, daha təfərrüatlı yerinə yetirilən və 

ya problemli maddələrə (yəni, maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiş problemli 
hesablar və ya əməliyyatlara aid məbləğlər və ya açıqlamalara) diqqət yetirən; 
yaxud 

 
 Digər prosedur növləri, məsələn, mahiyyəti üzrə təfərrüatlı test və ta kənar 

mənbələrdən təsdiqləmələr.  
 
A99. Aşağıdakı nümunədə əlavə prosedurların yerinə yetirilməsinə ehtiyacın olub-

olmamasının mütəxəssis-praktik tərəfindən qiymətləndirilməsi və mütəxəssis-praktikin 
fikrincə əlavə prosedurlar zəruri olduqda onun cavab tədbirləri əks etdirilir. 

 
 Təhlil üçün sorğu və analitik prosedurlar yerinə yetirən zaman debitor borclarını 

təhlil edərkən mütəxəssis-praktik müəyyən edir ki, böyük məbləğdə vaxtı keçmiş 
debitor borcu var və onun üçün ümidsiz və ya şübhəli borclar üzrə ehtiyat fondu 
yoxdur.   

 
 Bu mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarındakı debitor borcunun qalığında 

əhəmiyyətli təhriflərin olmasını ehtimal etməyə əsas verir. Bundan sonra 
mütəxəssis-praktik rəhbərliyə problemli kimi əks etdirilməsi tələb edilən 
alınmayan debitor borclarının olub-olmamasına dair sorğu göndərir. 

 
 Rəhbərlikdən gələn cavabdan asılı olaraq, mütəxəssis-praktik tərəfindən cavabın 

qiymətləndirilməsi nəticəsində: 
 

(a)  Mütəxəssis-praktik nəticəyə gələ bilər ki, debitor borclarının qalıqlarında 
əhəmiyyətli təhriflərin olması ehtimal edilmir. Bu halda əlavə prosedurlar 
tələb olunmur.  

 
(b) Mütəxəssis-praktik müəyyən edə bilər ki, bu məsələ maliyyə hesabatlarında 

əhəmiyyətli təhriflərin yaranmasına səbəb olur. əlavə prosedurlar tələb 
olunmur və mütəxəssis-praktik bütövlükdə maliyyə hesabatlarında 
əhəmiyyətli təhriflərin olması haqqında nəticə çıxarır.  
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(c) Mütəxəssis-praktik debitor borclarının qalıqlarında əhəmiyyətli təhriflərin 
olma ehtimalını güman etməyə davam edir, lakin mütəxəssis-praktikin 
təhriflərin olması faktını təsdiqləməsi üçün  yetərli müvafiq sübut təmin 
edilmir. 

 
Bu halda mütəxəssis-praktik əlavə prosedurlar yerinə yetirməlidir, məsələn, 
alınmayan debitor borclarını müəyyən etmək üçün mühasibat balansının 
tarixindən sonra həmin hesablar üzrə alınmış məbləğlərin haqqında məlumat 
istəməlidir. Əlavə prosedurların nəticələrinin qiymətləndirilməsi mütəxəssis-
praktikə (a) və ya (b) bəndi üzrə nəticə formalaşdırmağa imkan verə bilər. Belə 
olmadığı halda mütəxəssis-praktik aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: 

 
(i) (a) və ya (b) bəndi üzrə nəticə formalaşdıranadək əlavə prosedurları 

yerinə yetirməyə davam etməlidir; yaxud 
 

(ii) Əgər mütəxəssis-praktik bu məsələnin bütövlükdə maliyyə 
hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərə səbəb olmasının ehtimal 
edilməməsinə dair nəticə çıxara bilmirsə, yaxud bu məsələnin 
bütövlükdə maliyyə hesablarında əhəmiyyətli təhriflərə səbəb 
olmamasını müəyyən edə bilmirsə, o zaman təhlilin həcmində 
məhdudiyyət mövcuddur və mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarına 
dair şərtsiz müsbət nəticə çıxara bilmir.  

 
Yazılı təqdimatlar (İst.: Paraq. 61-63) 
 
A100. Yazılı təqdimatlar təhlil tapşırığında  vacib sübut mənbəyidir. Əgər rəhbərlik yazılı 

təqdimatlarda dəyişiklik edirsə və ya tələb edilən yazılı təqdimatları təqdim etmirsə, bu 
mütəxəssis-praktiki bir və ya bir neçə əhəmiyyətli məsələnin mövcud olması haqqında 
xəbərdar edə bilər. Bundan əlavə, bir çox hallarda şifahi deyil, yazılı təqdimatların tələb 
edilməsi rəhbərliyi belə məsələlər daha ciddi yanaşmağa məcbur edərək, təqdimatların 
keyfiyyətini artıra bilər. 

 
A101. Bu TTBS üzrə tələb edilən yazılı təqdimatlardan əlavə mütəxəssis-praktik maliyyə 

hesabatları haqqında başqa yazılı təsdiqləmələr tələb etməyi zəruri hesab edə bilər. Bu, 
məsələn, mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatları haqqında fərqli və ya şərtsiz müsbət 
nəticə formalaşdırdıqda belə təqdimatları vacib hesab etdiyi hallarda maliyyə 
hesabatlarında əks etdirən müəyyən maddələr və ya açıqlamalar ilə bağlı mütəxəssis-
praktikin sübutlarını tamamlamaq üçün tələb oluna bilər.  

 
A102. Bəzi hallarda rəhbərlik yazılı təqdimatlarda “bizdə olan məlumatlara görə və bizim 

fikrimizcə” qeydindən istifadə edə bilər. Mütəxəssis-praktik yazılı təqdimatların müvafiq 
səlahiyyətlərə və təqdimatlarda əks etdirilən məsələlər üzrə biliklərə malik olan şəxslər 
tərəfindən hazırlanmasına əmin olduğu halda bu cür ifadə formasını qəbul edə bilər. 

 
Yerinə yetirilmiş prosedurlar nəticəsində əldə edilmiş sübutların qiymətləndirilməsi 
(İst.: Paraq. 66-68) 
 
A103. Bəzi hallarda mütəxəssis-praktik ilk növbədə sorğu və analitik prosedurların və 

xüsusi vəziyyətlərə aid prosedurların layihələndirilməsindən əldə edilməsini nəzərdə 
tutduğu sübutları əldə etməyə bilər. Bu vəziyyətlərdə mütəxəssis-praktik hesab edir ki, 
yerinə yetirilmiş prosedurlar nəticəsində əldə edilmiş sübutlar maliyyə hesabatlarına dair 
nəticə formalaşdırmaq üçün yetərli və münasib deyil. Mütəxəssis-praktik aşağıdakıları 
yerinə yetirə bilər: 

 
 Yerinə yetirilmiş işləri genişləndirə bilər; yaxud 
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 Tapşırıq şəraitində mütəxəssis-praktikin zəruri hesab etdiyi digər prosedurları 
yerinə yetirə bilər.  

 
Tapşırıq şəraitində bunlardan heç birini etmək mümkün olmadıqda mütəxəssis-praktik nəticə 
formalaşdırmaq üçün yetərli müvafiq sübut əldə edə bilməyəcək və bu TTBS üzrə ondan tələb 
olunur ki, mütəxəssis-praktikin hesabatına, yaxud mütəxəssis-praktikin tapşırığı başa 
çatdırmaq imkanına təsirini müəyyən etsin (məsələn, təhlil yerinə yetirilən zaman mütəxəssis-
praktikin əhəmiyyətli məsələlərə dair sorğusuna cavab vermək üçün rəhbərliyin nümayəndəsi 
olmadığı halda). 57-ci paraqrafda göstərildiyi kimi, bu vəziyyət hətta mütəxəssis-praktikin 
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olmasını ehtimal etməsinə səbəb olan 
məsələ(lər) mütəxəssis-praktikə məlum olmadığı halda yarana bilər.  
 
Təhlilin həcmində məhdudiyyətlər  
 
A104. Əgər mütəxəssis-praktik digər prosedurları yerinə yetirməklə yetərli müvafiq sübutlar 

əldə edə bilərsə, xüsusi proseduran yerinə yetirilə bilməməsi təhlilin həcmini 
məhdudlaşdırmır.  

 
A105. Rəhbərliyin təhlilin həcminə qoyduğu məhdudiyyətlərin təhlil üçün başqa nəticələri 

də, məsələn, mütəxəssis-praktik tərəfindən maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin 
olma ehtimalı olan sahələrin qiymətləndirməsinə, habelə tapşırığın davamlılığı haqqında 
qərar qəbul etməsinə təsiri ola bilər.  

 
Mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarına dair nəticəsinin formalaşdırılması 
 
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin təsviri (İst.: Paraq. 69(a)) 
 
A106. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin maliyyə hesabatlarında təsvir 

olunması vacibdir, çünki bu, maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə maliyyə hesabatlarının 
əsaslandığı çərçivə haqqında məlumat verir. Maliyyə hesabatları xüsusi təyinatlı çərçivə 
olduqda, onlar yalnız tapşırıq verən tərəfin və mütəxəssis-praktikin istifadə etmək imkanı 
olan xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları çərçivələri üzrə hazırlana bilər. İstifadə edilən 
xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları çərçivələrinin təsvir edilməsi vacibdir, çünki xüsusi 
təyinatlı maliyyə hesabatları üçün nəzərdə tutulmuş istifadədən başqa hər hansı istifadə 
üçün xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları uyğun ola bilməz.  

  
A107. Qeyri-dəqiq qeyd-şərtlər və ya məhdudlaşdırıcı ifadələr daxil edilən maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin təsviri (məsələn, “maliyyə hesabatları 
mahiyyətinə   görə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğundur”) maliyyə 
hesabatlarının istifadəçilərini yanılda bilər, çünki həmin çərçivənin yetərli təsviri deyildir. 

 
Əhəmiyyətli əməliyyatların və hadisələrin maliyyə hesabatlarında verilmiş məlumatların 
təsirinin açıqlanması (İst.: Paraq. 69(b)(vi), 71) 

 
A108. Bu TTBS-ə uyğun olaraq mütəxəssis-praktik əhəmiyyətli əməliyyatların və 

hadisələrin müəssisənin maliyyə vəziyyətinə, maliyyə nəticələrinə və pul vəsaitlərinin 
hərəkətinə təsirini nəzərdə tutulan istifadəçilərin düzgün başa düşməsi üçün maliyyə 
hesabatlarında açıqlanan məlumatların yetərli olmasını qiymətləndirməlidir. 

 
A109. Maliyyə hesabatları ədalətli təqdimat çərçivələrinin tələblərinə uyğun olaraq 

hazırlandığı halda maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı üçün lazım ola bilər ki, 
rəhbərlik maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində xüsusilə tələb edilənlərdən 
başqa maliyyə hesabatlarına əlavə açıqlamaları daxil etsin, yaxud çox nadir hallarda 
çərçivədəki tələbdən kənara çıxsın.  
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Uyğunluq çərçivələrinin istifadə edilməsi üzrə mülahizələr 
 
A110. Əgər bu TTBS-ə uyğun olaraq, mütəxəssis-praktik tapşırığı qəbul edərkən çərçivənin 

münasibliyini təsdiqləyərsə, o, uyğunluq çərçivələrinə əsasən hazırlanmış maliyyə 
hesabatlarını çox nadir hallarda yanıldıcı hesab edə bilər. 

 
Müəssisənin uçot praktikasının keyfiyyət aspektləri (İst.: Paraq. 70(b)) 
 
A111. Müəssisənin uçot praktikasının keyfiyyət aspektlərinin təhlili mütəxəssis-praktiki 

rəhbərliyin mühakiməsinin mümkün qeyri-obyektivliyindən xəbərdar edə bilər. 
Mütəxəssis-praktik belə qənaətə gələ bilər ki, neytrallığın olmamasının və düzəliş 
edilməmiş təhriflərin məcmu təsiri bütövlükdə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli 
təhriflərinə səbəb olur. Bütövlükdə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olub-
olmamasının mütəxəssis-praktik tərəfindən qiymətləndirilməsinə təsir edə biləcək 
neytrallığın olmamasının əlamətlərinə aşağıdakılar aiddir: 

 
 Təhlil zamanı rəhbərliyin diqqətinə çatdırılmış təhriflərin seçmə yolu ilə düzəliş 

edilməsi (məsələn, elan edilmiş mənfəətin artırılmasına gətirib çıxaran təhriflərin 
aradan qaldırılması, lakin elan edilmiş mənfəətin azaldılmasına gətirib çıxaran 
təhriflərin aradan qaldırılmaması); 

 
 Uçot qiymətləndirmələrini həyata keçirərkən rəhbərliyin mümkün olan qeyri-

obyektivliyi. 
 
A112. Rəhbərliyin mümkün qeyri-obyektivliyinin əlamətləri ayrı-ayrı uçot 

qiymətləndirmələrinin əsaslılığı barədə nəticə çıxarmaq məqsədilə təhriflərə yol verilməsi 
deyildir. Bununla belə, onlar bütövlükdə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin 
mövcudluğunun mütəxəssis-praktik tərəfindən qiymətləndirilməsinə təsir edə bilər. 

 
Nəticənin forması (İst.: Paraq. 74) 
 
Maliyyə hesabatlarında təqdim edilən məlumatların təsviri 
 
A113. Maliyyə hesabatları ədalətli təqdimat çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlandığı halda 

mütəxəssis-praktikin nəticəsində qeyd edilir ki, [maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələri] uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
... ədalətli əks etdirməməsini (və ya ... haqqında düzgün və ədalətli təsəvvür 
yaratmadığını) mütəxəssis-praktikin ehtimal etməsinə heç bir məsələ mütəxəssis-praktikin 
diqqətini cəlb etməmişdir. Çoxsaylı ümumi təyinatlı çərçivələr istifadə olunduğu halda, 
məsələn, maliyyə hesabatları müəssisənin dövrün sonuna olan maliyyə vəziyyətini, habelə 
həmin dövr üzrə müəssisənin maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini ədalətli 
şəkildə əks etdirməlidir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaratmalıdır).  

 
“Bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli şəkildə əks etdirir” və ya “düzgün və 
ədalətli təsəvvür yaradır” 
 
A114. İki ifadədən hansı birinin - “bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli şəkildə 

əks etdirir” ifadəsinin, yaxud “düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır” ifadəsinin – müəyyən 
yurisdiksiyada istifadə edilməsi həmin yurisdiksiyada maliyyə hesabatlarının təhlilini 
tənzimləyən qanun və ya qaydadan, yaxud həmin yurisdiksiyada ümumim qəbul edilmiş 
praktikadan asılıdır. Qanun və ya qaydalara əsasən başqa ifadənin istifadə edilməsi tələb 
olunduğu hallarda, belə tələb mütəxəssis-praktikin ədalətli təqdimat çərçivələrinə uyğun 
hazırlanmış maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatını qiymətləndirməsinə dair bu TTBS-
in tələbinə təsir göstərmir.  
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Tapşırıq qəbul edildikdən sonra rəhbərlik tərəfindən təhlilin həcminə məhdudiyyətin 
qoyulmasına görə nəticənin formalaşdırılmasının mümkün olmaması (İst. Paraq. 15, 82) 
 
A115.    Tapşırıqdan imtina etmənin məqsədəuyğunluğu rəhbərlik tərəfindən təhlilin 

həcminə məhdudiyyət qoyulduğu zaman tapşırığın tamamlanma dərəcəsindən asılı ola 
bilər. Əgər mütəxəssis-praktik təhlilin əhəmiyyətli hissəsini tamamlamışdırsa, mütəxəssis-
praktik təhlili mümkün həcmdə tamamlamağı, nəticədən imtina etməyi və təhlilin 
həcminin məhdudlaşdırılmasını hesabatda nəticədən imtina üçün əsaslar açıqlanan 
paraqrafda izah etməyi qərara ala bilər. 

 
A116. Müəyyən vəziyyətlərdə, əgər mütəxəssis-praktikdən qanun və ya qaydalarla tapşırığı 

davam etdirməsi tələb olunarsa, tapşırıqdan imtina etmək mümkün olmaya bilər. Məsələn, 
bu, mütəxəssis-praktikə ictimai sektorun müəssisənin maliyyə hesabatlarının təhlilini 
yerinə yetirmək tapşırıldığı halda baş verə bilər. Həmçinin, bu, mütəxəssis-praktikin 
xüsusi dövrü əhatə edən maliyyə hesabatlarının təhlilini yerinə yetirmək üçün təyin 
olduğu, yaxud xüsusi dövr üçün təyin olduğu və həmin maliyyə hesabatlarının təhlili başa 
çatmayanadək və ya müvafiq olaraq, həmin dövrün sonundadək tapşırıqdan imtina edə 
bilməyəcəyi yurisdiksiyalarda baş verə bilər. Mütəxəssis-praktik həmçinin tapşırıqdan 
imtina edə bilməməsinin səbəbini izah etmək üçün mütəxəssis-praktikin hesabatında 
“Digər məsələ” paraqrafını da daxil etməyi zəruri hesab edə bilər.  

 
Tənzimləyici orqanlarla və ya müəssisənin sahibkarları ilə əlaqə 
 
A117. Mütəxəssis-praktik təhlilin həcminin məhdudlaşdırılmasına görə tapşırıqdan imtina 

etmənin zəruri olduğu qənaətinə gəldikdə, mütəxəssis-praktikin tapşırıqdan imtina 
etməsinə aid məsələlər haqqında tənzimləyici orqanlara və ya müəssisənin sahibkarlarına 
məlumat verməsinə dair peşə, qanun və ya qaydaların tələbləri ola bilər.  

 
Mütəxəssis-praktikin hesabatı (İst.: Paraq. 86-92) 
 
A118. Yazılı hesabata kağız formatında və elektron daşıyıcılarda hazırlanmış hesabatlar 

daxildir.  
 
Mütəxəssis-praktikin hesabatının elementləri (İst.: Paraq. 86) 
 
A119. Hesabatın adında onun müstəqil mütəxəssis-praktik tərəfindən hazırlandığı göstərilir 

(məsələn, “Müstəqil mütəxəssis-praktikin təhlil üzrə hesabatı”), bu da onu bildirir ki, 
mütəxəssis-praktik müstəqilliklə əlaqədar bütün tətbiq olunan etik normalara riayət 
etmişdir. Bu, müstəqil mütəxəssis-praktikin hesabatını digər şəxslərin hesabatından 
fərqləndirməyə imkan verir. 

 
A120. Qanun və ya qaydalarda mütəxəssis-praktikin hesabatının konkret yurisdiksiyada 

kimlərə ünvanlacağı müəyyən edilə bilər. Mütəxəssis-praktikin hesabatı bir qayda olaraq 
hazırlandığı şəxslərə - çox vaxt maliyyə hesabatlarının təhlili yerinə yetirilən müəssisənin 
səhmdarlarına, ya da  idarəetməyə məsul şəxslərinə - ünvanlanır.  

 
A121. Mütəxəssis-praktikə təhlil edilmiş maliyyə hesabatlarının digər məlumatlar olan 

sənədə (məsələn, maliyyə hesabatına)  daxil ediləcəyi məlum olduqda, mütəxəssis-praktik 
təqdimat forması buna yol verdikdə, təhlil edilmiş maliyyə hesabatlarının təqdim edildiyi 
səhifələrin nömrələnməsi barədə məsələni nəzərdən keçirə bilər. Bu, istifadəçilərə 
mütəxəssis-praktikin hesabatının hansı  maliyyə hesabatlarına aid olduğunu müəyyən 
etməyə kömək edir.  

 
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti (İst.: Paraq. 86(d)) 
 
A122.  Bu TTBS-ə uyğun olaraq mütəxəssis-praktik rəhbərliyin həm maliyyə hesabatlarının 

hazırlanması ilə bağlı, həm də təhlil tapşırığı ilə bağlı öz məsuliyyətlərini qəbul etməsi və 
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başa düşməsinə dair razılığını əldə etməlidir, bu tələb də təhlilin yerinə yetirilməsi və 
tapşırığa dair hesabatın təqdim edilməsi üçün əsasdır. Mütəxəssis-praktikin hesabatında 
rəhbərliyin məsuliyyətlərinin əks etdirilməsi mütəxəssis-praktikin hesabatının 
oxucularında yerinə yetirilmiş təhlil tapşırığı ilə bağlı rəhbərliyin məsuliyyətləri haqqında 
təsəvvür yaradır.  

 
A123. Mütəxəssis-praktikin hesabatında xüsusi olaraq “rəhbərlik” termini qeyd edilməyə 

bilər, onun əvəzinə müəyyən yurisdiksiyadakı qanunvericilik bazası kontekstində uyğun 
olan termin istifadə edilə bilər. Bəzi yurisdiksiyalarda müəssisənin “idarəetməyə məsul 
şəxsləri” terminindən istifadə etmək düzgündür.   

 
A124. Bəzi hallarda məqsədəuyğun olar ki, mütəxəssis-praktik rəhbərliyin bu TTBS -də 

təsvir edilmiş məsuliyyətlərinə yurisdiksiya kontekstində və ya müəssisənin növünə görə 
maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı məsuliyyətlərini əlavə etsin.  

 
A125. Bəzi yurisdiksiyalarda rəhbərliyin məsuliyyətlərini müəyyən edən qanun və ya 

qaydalarda bilavasitə uçot registrlərinin və sənədlərinin, yaxud mühasibat uçotu 
sisteminin tələblərə uyğunlunun təmin edilməsi üzrə məsuliyyət  nəzərdə tutula bilər. 
Registrlər, sənədlər və sistemlər daxili nəzarətin tərkib hissəsini təşkil etdiyinə görə bu 
TTBS -də belə məsuliyyətlər təsvir edilmir, nə də xüsusilə qeyd edilmir.  

 
Mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti (İst.: Paraq. 86(f)) 
 
A126. Mütəxəssis-praktikin hesabatında qeyd edilir ki, mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti 

yerinə yetirilmiş təhlil əsasında maliyyə hesabatlarına dair nəticə ifadə etməkdir, yəni 
mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti ilə rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə 
məsuliyyəti arasında fərq qoyulur.  

 
Standartlara istinad (İst.: Paraq. 86(f)) 
 
A127. Mütəxəssis-praktikin təhlil üçün istifadə etdiyi standartlara edilən istinad mütəxəssis-

praktikin hesabatının istifadəçilərinə məlumat verir ki, təhlil müəyyən edilmiş standartlara 
uyğun olaraq yerinə yetirilmişdir.  

 
Maliyyə hesabatlarının təhlilinin xüsusiyyəti haqqında məlumatvermə (İst.: Paraq. 86(g)) 
 
A128. Mütəxəssis-praktikin hesabatında təhlil tapşırığının xüsusiyyətinin təsviri hesabatın 

oxucuların faydalanması üçün yerinə yetirilmiş tapşırığın əhatə dairəsini və 
məhdudiyyətlərini izah edir.  Belə izah, şübhələrə yol verməmək üçün, aydınlaşdırır ki, bu 
təhlil audit deyil və müvafiq olaraq, mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarına dair auditor 
rəyi ifadə etmir.  

 
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin və onların mütəxəssis-praktikin nəticəsinə 
necə təsir edə biləcəyinin təsviri (İst.: Paraq. 86(i)(ii)) 
 
A129. Mütəxəssis-praktikin hesabatında maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin 

müəyyən edilməsinin məqsədi mütəxəssis-praktikin hesabatının istifadəçilərinə nəticənin 
ifadə edildiyi konteksti haqqında məlumat verməkdir. Onun məqsədi 30(a) paraqrafı üzrə 
tələb edilən qiymətləndirməni məhdudlaşdırmaq deyil. Maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələri aşağıdakı ifadələrlə müəyyən edilir: 

 
“... Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq”; yaxud 
 
“... X yurisdiksiyasında ümumi qəbul edilmiş mühasibat uçotu prinsiplərinə uyğun olaraq ...”.  
 
A130. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə maliyyə hesabatları standartları və 

qanun və ya qaydaların tələbləri daxil olduqda, çərçivə aşağıdakı ifadələrlə müəyyən 
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edilir: “... Maliyyə Standartlarının Beynəlxalq Standartlarına və X Yurisdiksiyasında 
“Korporasiyalar haqqında akt”ın tələblərinə uyğun olaraq”. 

 
Fərqli nəticə təqdim olunduqda “Dəyişiklik üçün əsaslar” paraqrafı (İst.: Paraq. 85(h)(ii)) 
 
A131. “Dəyişiklik üçün əsaslar” paraqrafında təsvir edilən xüsusi məsələyə aid mənfi nəticə 

və ya nəticədən imtina başqa şəraitlərdə mütəxəssis-praktikin nəticəsində dəyişiklik tələb 
edəcək müəyyən edilmiş digər məsələlərin təsvirini əks etdirməməyə əsas vermir.  Belə 
hallarda mütəxəssis-praktikə məlum olan bu cür digər məsələlərin açıqlanması maliyyə 
hesabatlarının istifadəçiləri üçün münasib ola bilər. 

 
Mütəxəssis-praktikin imzası (İst.: Paraq. 86(l)) 
 
A132. Mütəxəssis-praktikin imzası müəyyən yurisdiksiyadan asılı olaraq, mütəxəssis-

praktikin şirkətinin adından, fərdi mütəxəssis-praktikin öz adından və ya hər ikisinin 
adından qoyulur. Mütəxəssis-praktikin imzasından əlavə müəyyən yurisdiksiyalarda 
mütəxəssis-praktikdən tələb oluna bilər ki, mütəxəssis-praktikin hesabatında peşə 
ixtisaslarını və ya həmin yurisdiksiyadakı müvafiq lisenziya verən orqan tərəfindən 
tanınmasını bəyan etsin.   

 
Maliyyə hesabatlarının xüsusi təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanması haqqında 
oxucuların məlumatlandırılması (İst.: Paraq. 88) 
 
A133. Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları nəzərdə tutulduğundan fərqli məqsədlər üçün 

istifadə edilə bilər. Məsələn, tənzimləyici orqan müəyyən müəssisələrdən xüsusi təyinatlı 
maliyyə hesabatlarının ictimaiyyətləşdirməsini tələb edə bilər. Anlaşılmazlığa yol 
verməmək üçün vacibdir ki, mütəxəssis-praktik hesabatının istifadəçilərini maliyyə 
hesabatlarının xüsusi təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanması və bu səbəbdən digər 
məqsəd üçün yararlı olmaması haqqında xəbərdar etsin.  

 
Paylanmaya və ya istifadəyə qoyulan məhdudiyyət 
 
A134. Maliyyə hesabatları xüsusi təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlandığı halda bu 

TTBS üzrə tələb edilən mütəxəssis-praktikin hesabatının oxucularının xəbərdar 
edilməsindən əlavə mütəxəssis-praktik hesabatın müstəsna olaraq xüsusi istifadəçilər üçün 
nəzərdə tutulduğunu qeyd etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər. Müəyyən 
yurisdiksiyadakı qanun və ya qaydalardan asılı olaraq, buna nail olmaq üçün mütəxəssis-
praktikin hesabatının paylanması və ya istifadəsinə məhdudiyyət qoyulmalıdır. Belə 
vəziyyətlərdə xüsusi təyinatlı çərçivənin istifadəsi haqqında xəbərdarlıq daxil olan 
paraqrafını genişləndirərək həmin digər məsələləri daxil etmək və başlığını müvafiq 
olaraq dəyişmək olar.  

 
Digər hesabatvermə məsuliyyətləri (İst.: Paraq. 91) 
 
A135. Bəzi yurisdiksiyalarda mütəxəssis-praktikin bu TTBS üzrə məsuliyyətlərindən əlavə 

digər məsələlərə dair başqa məsuliyyətləri ola bilər. Məsələn, mütəxəssis-praktikdən tələb 
edilə bilər ki, maliyyə hesabatlarının təhlili zamanı diqqətini cəlb etdiyi halda müəyyən 
məsələlərə dair hesabat versin. Alternativ olaraq mütəxəssis-praktikdən tələb edilə bilər 
ki, müəyyən edilmiş əlavə prosedurları yerinə yetirsin və onlara dair hesabat versin, yaxud 
xüsusi məsələlərə (məsələn, uçot registrlərinin və sənədlərinin müvafiqliyinə) dair nəticə 
ifadə  etsin. Xüsusi yurisdiksiyada maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə tapşırıqlara dair 
standartlarda həmin yurisdiksiyada xüsusi əlavə hesabatvermə məsuliyyətləri ilə bağlı 
mütəxəssis-praktikin məsuliyyətlərinə dair təlimatlar verilə bilər.  

 
A136. Bəzi hallarda münasib qanun və qaydalar üzrə mütəxəssis-praktikdən maliyyə 

hesabatlarına dair mütəxəssis-praktikin hesabatında həmin digər məsuliyyətlər haqqında 
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hesabat verməsi tələb edilə bilər. Digər hallarda mütəxəssis-praktikdən onlara dair ayrıca 
hesabatda hesabat verməsi tələb edilə və ya icazə verilə bilər.  

 
A137. Belə digər hesabatvermə məsuliyyətlərini mütəxəssis-praktikin bu TTBS üzrə 

maliyyə hesabatlarına dair hesabat vermək məsuliyyətindən aydın şəkildə fərqləndirmək 
üçün onlar mütəxəssis-praktikin hesabatında ayrıca bölmədə əks etdirilir. Müvafiq 
hallarda, bu bölmədə “Digər hesabatvermə məsuliyyətləri” paraqrafının (paraqraflarının) 
məzmununu təsvir edən yarımbaşlıq(lar) ola bilər. Bəzi yurisdiksiyalarda əlavə 
hesabatvermə məsuliyyətləri maliyyə hesabatlarının təhlili üçün təqdim edilmiş 
mütəxəssis-praktikin hesabatından ayrı olan hesabatda əks etdirilə bilər.  

 
Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi (İst.: Paraq. 86(k), 92) 
 
A138. Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi istifadəçisinə məlumat verir ki, mütəxəssis-

praktik həmin tarixədək ona məlum olmuş və baş vermiş hadisələrin və əməliyyatların 
nəticəsini nəzərə almışdır.  

 
A139. Mütəxəssis-praktikin nəticəsi maliyyə hesabatlarına dair təqdim edilir, maliyyə 

hesabatlarına görə isə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır. Mütəxəssis-praktik maliyyə 
hesabatlarını təşkil edən bütün hesabatların, o cümlədən əlaqəli qeydlərin 
hazırlanmasından və rəhbərlik tərəfindən onlara görə məsuliyyətin üzərinə 
götürülməsindən əmin olmayanadək, yetərli müvafiq sübutların əldə edilməsinə dair 
nəticə çıxara bilməz.  

 
A140. Bəzi yurisdiksiyalarda qanun və ya qaydalarda maliyyə hesabatlarını təşkil edən 

bütün hesabatların, o cümlədən əlaqəli qeydlərin hazırlanmasına dair nəticənin 
çıxarılmasına görə məsuliyyət daşıyan şəxslər və ya orqanlar (məsələn, direktorlar) 
müəyyən edilir və zəruri təsdiqləmə prosesi göstərilir. Belə hallarda maliyyə hesabatları 
üzrə hesabatda tarix qoymazdan əvvəl həmin təsdiqləmənin sübutu əldə olunur. Bununla 
belə, digər yurisdiksiyalarda təsdiqləmə prosesi qanun və ya qaydalarda nəzərdə tutulmur. 
Belə hallarda, maliyyə hesabatlarını təşkil edən bütün hesabatların, o cümlədən əlaqəli 
qeydlərin hazırlanmasına dair nəticə çıxarmaq səlahiyyəti olan şəxsləri və ya orqanı 
müəyyən etmək üçün rəhbərlik və idarəetmə strukturlarının baxımından maliyyə 
hesabatlarının hazırlanmasında və yekunlaşdırılmasında müəssisənin riayət etdiyi 
prosedurlar nəzərdən keçirilir. Bəzi hallarda qanun və ya qaydalarda maliyyə 
hesabatlarına dair hesabatvermə prosesində təhlilin tamamlandığı ehtimal edildiyi məqam 
müəyyən edilir.  

 
A141. Bəzi yurisdiksiyalarda maliyyə hesabatları dərc edilməzdən əvvəl səhmdarlar 

tərəfindən son dəfə təsdiqlənməlidir. Həmin yurisdiksiyalarda mütəxəssis-praktikin 
maliyyə hesabatlarına dair nəticə çıxarması üçün maliyyə hesabatlarının səhmdarlar 
tərəfindən son dəfə təsdiqlənməsi zəruri deyil. Bu TTBS-in məqsədləri üçün maliyyə 
hesabatlarının təsdiqlənməsi tarixi müvafiq səlahiyyət verilmiş şəxslərin maliyyə 
hesabatlarına daxil olan bütün hesabatların, o cümlədən əlaqəli qeydlərin hazırlanmış 
olduğunu təsdiqlədiyi və belə maliyyə hesabatlarına görə məsuliyyəti öz üzərinə 
götürdüyünu bəyan etmiş müvafiq səlahiyyət verilmiş şəxslərin müəyyənləşdirildiyi 
tarixdən daha əvvəlki tarix olmalıdır. 

 
Qanun və ya qaydalarla nəzərdə tutulmuş mütəxəssis-praktikin hesabatı (İst: Paraq. 34-35, 
86) 
 
A142. Təhlil bu TTBS-ə uyğun olaraq yerinə yetirildikdə, mütəxəssis-praktikin hesabatının 

ifadələrindəki ardıcıllıq dünyada qəbul olunmuş standartlara uyğun olaraq yerinə yetirilən 
maliyyə hesabatlarının təhlillərini daha asanlıqla tanınmasına imkan verərək, dünya 
bazarında ona qarşı etibarı artırır. Bu TTBS ilə qanun və ya qaydaların tələbləri arasındakı 
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fərqlər yalnız mütəxəssis-praktikin hesabatında ardıcıllığa və ifadələrə aid olduqda və 
hesabat ən azı bu TTBS-in 86-cı paraqrafın tələblərinə cavab verdikdə, mütəxəssis-
praktikin hesabatı bu TTBS-ə istinad edə bilər. Müvafiq olaraq, belə vəziyyətdə, hətta 
mütəxəssis-praktikin hesabatında istifadə olunmuş ardıcıllıq və ifadə qanun və ya 
qaydaların hesabatverməyə dair tələbləri ilə müəyyən edildikdə hesab olunur ki, 
mütəxəssis-praktik, bu TTBS-in tələblərinə riayət etmişdir. Konkret yurisdiksiyada xüsusi 
tələblər bu TTBS ilə ziddiyyət təşkil etmədiyi hallarda, bu TTBS-də istifadə edilən 
ardıcıllıq və ifadələr mütəxəssis-praktikin hesabatının istifadəçilərinə mütəxəssis-praktikin 
hesabatını bu TTBS-ə uyğun olaraq yerinə yetirilmiş maliyyə hesabatlarının təhlilinə dair 
hesabat kimi daha asan tanımağa kömək edir. Qanun və ya qaydalarda mütəxəssis-
praktikin hesabatının ardıcıllığı və ifadə edilməsi bu TTBS-in tələblərindən xeyli 
fərqləndiyi hallar bu TTBS-in təhlil tapşırıqlarının qəbuluna və müştəri davamlılığına aid 
olan tələblərində əks etdirilmişdir.   

 
Xüsusi yurisdiksiyadakı münasib standartların və bu TTBS-in tələblərinə uyğun olaraq yerinə 
yetirilmiş təhlillər üçün mütəxəssis-praktikin hesabatı (İst: Paraq. 86(f)) 
 
A143. Bu TTBS-in tələblərinə riayət etməklə yanaşı mütəxəssis-praktik müvafiq milli 

standartlara da riayət etdikdə, həmin hesabat həm TTBS-yə, həm də maliyyə 
hesabatlarının təhlil üzrə tapşırıqlar üçün müvafiq milli standartlara uyğun aparılmış 
təhlilə aid edilə bilər. Bu TTBS-in tələbləri ilə milli audit standartlarının tələbləri arasında 
mütəxəssis-praktikin fərqli nəticə formalaşdırmasında və ya xüsusi hallarda bu TTBS-in 
tələbinə zidd olaraq izahedici və ya digər  məsələlər paraqrafı daxil etməməsinə səbəb 
olacaq hər hansı bir ziddiyyət olarsa, eyni vaxtda həm bu TTBS-ə və həm də müvafiq 
milli standartlara istinad edilməsi müvafiq olmayacaqdır. Bu halda mütəxəssis-praktikin 
hesabatı hansı audit standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdırsa (bu TTBS və ya müvafiq 
milli standartlar), mütəxəssis-praktikin hesabatında yalnız həmin standartlara istinad 
edilməlidir. 

 
Təhlil üzrə hesabatların nümunələri (İst: Paraq. 93) 
 
A144. Bu TTBS-in 2 saylı Əlavəsi bu TTBS-in hesabatverməyə dair tələblərini ehtiva edən 

maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə mütəxəssis-praktikin hesabatlarının nümunələri 
daxildir.  

 
Sənədləşdirmə 
 
Tapşırığın sənədləşdirilməsinin müddəti (İst: Paraq. 93) 
 
A145. 1 saylı BKNS-ə uyğun olaraq şirkət tapşırığın yekun  fayllarının toplusunu vaxtında 

tamamlamaq üçün zərurəti əks etdirən vaxt hüdudlarını müəyyən etməlidir. 
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Əlavə 1 
(İst: Paraq. A56) 

 
Tarixi maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə tapşırıq üçün məktub-sazişin nümunəsi 
 
Aşağıda göstərilən məktub bu TTBS-ə daxil olan münasib tələbləri və göstərişləri 
aydınlaşdıran (Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (IFRS) uyğun olaraq 
hazırlanmış) ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının təhlili üçün məktub-sazişin nümunəsidir. 
Bu məktub-sazişin forması məcburi deyildir, yalnız bu TTBS -də ümumi təsvir edilmiş 
mülahizələrlə birlikdə təlimat  qismində istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Fərdi 
tələblərə və şəraitlərə müvafiq olaraq, onu dəyişdirmək lazım olacaq. O, ayrıca bir hesabat 
dövrü üzrə maliyyə hesabatlarının təhlilini nəzərdə tutur və təkrar təhlillərdə istifadə 
olunacağı nəzərdə tutulduğu və ya ehtimal edildiyi təqdirdə uyğunlaşdırılması lazım gələcək. 
Təklif edilən məktub-sazişin münasib olmasına dair hüquqi məsləhət almaq üçün müraciət 
etmək məqsədəuyğun ola bilər. 
 

*** 
ABC şirkətinin rəhbərliyinin müvafiq nümayəndəsinə və ya idarəetməyə məsul şəxslərinə:1  
 
[Təhlilin məqsədi və əhatə dairəsi] 
 
Siz2 ABC şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı, 
həmin tarixdə başa çatan il üzrə məcmu gəlirlər haqqında hesabatı, kapitalda dəyişikliklər 
haqqında hesabatı və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı, habelə uçot siyasətinin 
əhəmiyyətli müddəalarının qısa təsvirini və digər izahedici məlumatları əhatə edən maliyyə 
hesabatlarının təhlilini aparmaq xahişi ilə müraciət etmisiniz. Bu təhlil tapşırığının 
tərəfimizdən qəbul edilməsini və onun şərtlərinin tərəfimizdən dərk edilməsini 
məmnuniyyətlə təsdiq etdiyimizi bu məktub vasitəsilə bildiririk.  
 
Təhlilimizin məqsədi maliyyə hesabatlarına dair nəticəmizi ifadə etməkdir.  Nəticəmiz  şərtsiz 
müsbət olduğu halda, aşağıdakı formada ifadə olunacaq: “Təhlilimizə əsasən bu Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (IFRS) uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından şirkətin [tarix] üçün maliyyə vəziyyətini, habelə həmin tarixdə başa çatan il üzrə 
onun maliyyə səmərəliliyinin və pul vəsaitlərinin hərəkətinin bu maliyyə hesabatlarında 
ədalətli təqdim etdirilməməsini (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaratmamasını) ehtimal 
etməyə səbəb olan heç bir məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir”. 
 
[Mütəxəssis-praktikin öhdəlikləri] 
 
Təhlil 2400 saylı (düzəliş edilmiş) “Tarixi maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə tapşırıqlar” 
Təhlil tapşırıqlarına dair beynəlxalq standarta (TTBS) uyğun olaraq yerinə yetiriləcək. 2400 
saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq, biz bütövlükdə maliyyə hesabatlarının bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun 
olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı bir məsələnin diqqətimizi 
cəlb edib-etmədiyinə dair nəticə çıxarmalıyıq. 2400 saylı TTBS-ə uyğun olaraq münasib etik 
normalara da riayət etməliyik.  
 
2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının təhlili məhdud 
əminlik tapşırığıdır. Biz, əsasən rəhbərliyə və müvafiq hallarda müəssisədəki digər şəxslərə 
sorğu göndərməkdən, analitik prosedurları tətbiq etməkdən ibarət olan prosedurları yerinə 
                                                 
1 Məktubdakı ünvan və istinadlar müvafiq yurisdiksiya daxil olmaqla, tapşırığın şəraitlərinə uyğun olmalıdır. Lazımi şəxslərə istinad 
edilməsi çox vacibdir (bax:bu TTBS-in 36-cı paraqrafı). 
2 Bu məktubda “siz,” “biz,” “bizə/bizi,” “rəhbərlik,” “idarəetməyə məsul şəxslər” və “mütəxəssis-praktik” sözlərinə edilən istinadlar şəraitə 
uyğun olaraq istifadə edilməli və ya düzəliş edilməlidir. 
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yetirəcəyik və əldə edilən sübutları qiymətləndirəcəyik. Eyni zamanda, bütövlükdə maliyyə 
hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmasını ehtimal etməyə səbəb olan məsələlər 
bizə məlum olarsa, biz əlavə prosedurlar da yerinə yetirəcəyik. Bu prosedurlar 2400 saylı 
(düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq maliyyə hesabatlarına dair nəticəmizi ifadə etmək 
üçün yerinə yetirilir. ABC Şirkəti və onun mühiti haqqında təsəvvürümüzə, IFRS-lər və 
onların  müəyyən sahədə tətbiqinin xüsusiyyəti haqqında təsəvvürümüzə əsasən peşəkar 
mühakimə tətbiq edərək zəruri hesab etdiyimizdən asılı olaraq prosedurlar seçiləcək.   
 
Təhlil maliyyə hesabatlarının auditi deyildir, bu səbəbdən:  
 

(a) Təhlilin 2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq lazımı qaydada 
aparılmasına baxmayaraq, maliyyə hesabatlarında mövcud olan əhəmiyyətli risklərin 
təhlil nəticəsində aşkarlanmaması riski auditdə olduğundan daha yüksəkdir. 

 
(b) Maliyyə hesabatlarının təhlili nəticəsində çıxardığımız nəticəni ifadə etməklə maliyyə 

hesabatlarına dair hesabatımızda maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyindən açıq 
şəkildə imtina edəciyik. 

 
[Rəhbərliyin öhdəlikləri və maliyyə hesabatlarının  tətbiq olunan çərçivələrinin müəyyən 
edilməsi (bu nümunənin məqsədləri üçün ehtimal edilir ki, mütəxəssis-praktikin fikrincə, 
qanun və ya qaydalarda həmin öhdəlikləri münasib terminlərlə ifadə edilməmişdir; ona görə 
də bu TTBS-in 30(b) paraqrafındakı təsvirlər istifadə olunur.)] 
  
Biz təhlili [rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslərin]3 aşağıdakı məsuliyyəti 
qəbul və dərk etməsinə əsaslanaraq aparacağıq: 
 

(a) Maliyyə hesabatlarının IFRS-lərə uyğun hazırlanması və ədalətli təqdimatı üzrə;4 
 

(b) Rəhbərliyin istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli 
təhriflərdən azad maliyyə hesabatının hazırlanmasına imkan yaratmaq üçün zəruri 
hesab etdiyi daxili nəzarət üzrə; habelə 

 
(c) Bizi aşağıdakılarla təmin etmək üzrə:  

 
(i) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və ədalətli təqdimatı ilə bağlı rəhbərliyə 

məlum olduğu bütün məlumatlara, məsələn, qeydlər, sənədlər və digər 
materiallardan istifadə etmək imkanı; 

 
(ii) Bizim təhlil məqsədilə rəhbərlikdən tələb edə biləcəyimiz əlavə məlumatlar; 

habelə 
 

(iii) ABC Şirkətində sübutları əldə etmək üçün zəruri hesab etdiyimiz şəxslərlə 
məhdudiyyətsiz əlaqə.  

 
Təhlilin gedişində biz [rəhbərlikdən və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslərdən] 
təhlillə bağlı bizə ünvanlanmış təqdimatlara dair yazılı təsdiqləmə tələb edəcəyik.  
 
Təhlil zamanı sizin işçi heyətlə tam həcmdə əməkdaşlıq edəcəyimizə ümid edirik. 
 
[Digər münasib məlumatlar] 
 
[Müvafiq hallarda, digər məlumatları, məsələn, ödəmələrə dair razılaşmalar, hesabların 
təqdim edilməsi və digər xüsusi şərtləri daxil edin.] 
 
[Hesabatlılıq] 
 

                                                 
3 Tapşırığın şəraitinə müvafiq terminlərdən istifadə edin.  
4 Yaxud, müvafiq hallarda “IFRS-lərə uyğun olaraq düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə”. 
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[Mütəxəssis-praktikin hesabatının nəzərdə tutulan forma və məzmununa müvafiq istinad daxil 
edin.] 
 
Bizim hesabatımızın forma və məzmunu təhlil nəticəsində əldə edilmiş sübutlara uyğun 
düzəliş edilməsini tələb edə bilər. 
 
Bizim müvafiq öhdəliklərimiz də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının təhlili ilə bağlı 
razılaşmanı təsdiq etmənizi və onunla razı olduğunuzu bildirmək üçün bu məktubun əlavə 
edilmiş surətini imzalayaraq geri qaytarmağınızı xahiş edirik. 
 
 
 
 
XYZ & Co. 
 
ABC şirkəti adından təsdiqlədi və razılaşdı: 
(imza) 
............................. 
Adı və vəzifəsi 
Tarix 
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Əlavə  2 
 

(İst.: Paraq. A144) 
 

Təhlil üzrə mütəxəssis-praktikin hesabatının nümunəsi 
 
Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarına dair təhlil üzrə hesabatlar 
 
Təhlil üzrə şərtsiz müsbət nəticə ifadə edilmiş hesabatların nümunələri 
 

 Nümunə 1: İstifadəçilərin geniş dairəsinin maliyyə məlumatlarına olan ümumi 
tələbatının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş ədalətli təqdimat çərçivələrinə 
(məsələn, Kiçik və orta ölçülü müəssisələr üçün Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq 
standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmış maliyyə hesabatlarına dair mütəxəssis-
praktikin hesabatı.  

 
Təhlil üzrə fərqli nəticələr ifadə edilmiş hesabatların nümunələri 
 

 Nümunə 2: Maliyyə hesabatlarında açıq-aşkar əhəmiyyətli təhrifin olmasına görə 
şərti nəticə daxil edilən mütəxəssis-praktikin hesabatı. İstifadəçilərin geniş 
dairəsinin maliyyə məlumatlarına olan ümumi tələbatının ödənilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuş uyğunluq çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmış maliyyə hesabatları. 
(Hazırlanmasında uyğunluq çərçivələri istifadə edilən maliyyə hesabatları) 

 
 Nümunə 3: Mütəxəssis-praktikin yetərli müvafiq sübut əldə edə bilməməsinə görə 

şərti nəticə daxil edilən mütəxəssis-praktikin hesabatı. (Hazırlanmasında ədalətli 
təqdimat çərçivələri istifadə edilən maliyyə hesabatları - IFRS-lər) 

 
 Nümunə 4: Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olmasına görə mənfi 

nəticə daxil edilən mütəxəssis-praktikin hesabatı. (Hazırlanmasında ədalətli 
təqdimat çərçivələri istifadə edilən maliyyə hesabatları - IFRS-lər) 

 
 Nümunə 5: Mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarının bir çox elementi haqqında 

yetərli müvafiq sübut əldə edə bilməməsinə görə nəticə verməkdən imtina daxil 
edilən mütəxəssis-praktikin hesabatı – nəticədə təhlili tamamlamaq qeyri-
mümkündür. (Hazırlanmasında ədalətli təqdimat çərçivələri istifadə edilən maliyyə 
hesabatları - IFRS-lər) 

 
Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına dair təhlil üzrə hesabatlar 
 

 Nümunə 6: Müqavilənin maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə dair 
müddəalarına uyğun olaraq hazırlanmış maliyyə hesabatlarına dair mütəxəssis-
praktikin hesabatı (bu nümunənin məqsədi üçün, uyğunluq çərçivələri). 

 
 Nümunə 7: Pul vəsaitlərinin daxilolmaları və xaricolmaları üzrə mühasibat uçotu 

metoduna uyğun olaraq hazırlanmış ayrıca maliyyə hesabatına dair mütəxəssis-
praktikin hesabatı (bu nümunənin məqsədi üçün, ədalətli təqdimat çərçivələri). 
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Nümunə 1  
 
Aşağıdakı hallar mövcuddur: 
 

 Maliyyə hesabatlarının tam dəstinin təhlili yerinə yetirilmişdir.  
 
 Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən Kiçik və orta ölçülü 

müəssisələr üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartına uyğun 
olaraq ümumi məqsəd üçün hazırlanmışdır.  

 
 Təhlil tapşırığının şərtlərində bu TTBS-in 30(b) paraqrafında təsvir edilən 

maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.  
 

 Maliyyə hesabatlarının təhlilindən əlavə mütəxəssis-praktikin yerli qanunla 
tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri var.   

 
 
MÜSTƏQİL MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN TƏHLİL ÜZRƏ HESABATI 

 [Müvafiq ünvan sahibinə]  

Maliyyə hesabatlarına dair hesabat1 
 
Biz ABC şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə  vəziyyəti 
haqqında hesabat və həmin  
tarixdə başa çatan il üçün məcmu    gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər 
haqqında  
hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə mühasibat uçotunun əsas 
prinsiplərinin xülasəsindən və digər izahedici məlumatlardan ibarət olan maliyyə 
hesabatlarının təhlilini yerinə yetirdik. 
 
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin2 məsuliyyəti 
 

Rəhbərlik bu maliyyə hesabatlarının Kiçik və orta ölçülü müəssisələr üçün maliyyə 
hesabatlarının beynəlxalq standartına3 uyğun olaraq hazırlanmasına və istər dələduzluq, istərsə 
də səhv nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflərdən azad maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasına imkan yaratmaq üçün zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət sisteminə görə 
məsuliyyət daşıyır.  
 
Mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti 
 

Bizim məsuliyyətimiz əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarına dair nəticə ifadə etməkdən 
ibarətdir.  
Biz təhlilimizi 2400 saylı (düzəliş edilmiş) “Tarixi maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə 
tapşırıqlar” Təhlil tapşırıqlarına dair beynəlxalq standarta (TTBS) uyğun olaraq yerinə 
yetirdik. 2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq, biz bütövlükdə maliyyə 
hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı bir 
məsələnin diqqətimizi cəlb edib-etmədiyinə dair nəticə çıxarmalıyıq. Bu standarta uyğun 
olaraq münasib etik normalara da riayət etməliyik.  
 

                                                 
1 “Digər qanun və qaydaların tələblərinə dair hesabat” adlı ikinci yarımbaşlıq tətbiq    edilmədikdə, “Maliyyə hesabatlarına dair hesabat” 
yarımbaşlığı tələb olunmur. 
2 Və ya müəyyən yurisdiksiyadakı hüquq bazası kontekstində müvafiq olan başqa termin.  
3 Rəhbərliyin məsuliyyəti düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan maliyyə hesabatlarının hazırlanmasından ibarət olduğu hallarda, bu belə ifadə 
olunmalıdır: “Rəhbərlik düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan maliyyə hesabatlarının Kiçik və orta ölçülü müəssisələr üçün maliyyə 
hesabatlarının beynəlxalq standartına uyğun olaraq hazırlanmasına görə və ... görə məsuliyyət daşıyır”. 
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2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının təhlili məhdud 
əminlik tapşırığıdır. Mütəxəssis-praktik, əsasən rəhbərliyə və müvafiq hallarda müəssisədəki 
digər şəxslərə sorğu göndərməkdən, analitik prosedurları tətbiq etməkdən ibarət olan 
prosedurları yerinə yetirir və əldə edilən sübutları qiymətləndirir.  
 
Təhlil zamanı yerinə yetirilmiş prosedurlar Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun 
olaraq aparılmış audit zamanı yerinə yetirilənlərdən xeyli azdır. Müvafiq olaraq biz bu 
maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi ifadə etmirik. 
 
Nəticə 
 
Təhlilimizə əsasən bu maliyyə hesabatlarının ABC Şirkətinin 31 dekabr, 20X1-ci il tarixi 
üçün maliyyə vəziyyətini, habelə həmin tarixdə başa çatan il üzrə onun maliyyə 
göstəricilərini və pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
Kiçik və orta ölçülü müəssisələr üçün maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartına 
uyğun olaraq əks etdirməməsini (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaratmamasını) 
ehtimal etməyimizə səbəb olan heç bir məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir.  
 
Digər qanun və qaydaların tələblərinə dair hesabat 
 
[Mütəxəssis-praktikin digər məlumatvermə məsuliyyətlərinin xüsusiyyətlərindən asılı 
olaraq mütəxəssis-praktikin hesabatının bu bölməsinin forması və məzmunu dəyişəcək. 
 
[Mütəxəssis-praktikin imzası] 

[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi ] 

[Mütəxəssis-praktikin ünvanı ] 
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Nümunə 2  
 
Aşağıdakı hallar mövcuddur: 
 

 Qanun və ya qaydalarla tələb edilən maliyyə hesabatlarının tam dəstinin 
təhlili yerinə yetirilmişdir.  

 
 Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən X yurisdiksiyasında 

qüvvədə olan maliyyə hesabatları çərçivələrinə (XYZ Qanununa) (yəni 
istifadəçilərin geniş dairəsinin maliyyə hesabatlarına olan tələbatını ödəmək 
üçün hazırlanan, özündə qanun və ya qaydaları ehtiva edən, lakin ədalətli 
təqdimat çərçivələri olmayan maliyyə hesabatları çərçivələrinə) uyğun 
olaraq ümumi məqsəd üçün hazırlanmışdır.  

 
 Təhlil tapşırığının şərtlərində bu TTBS-in 30(b) paraqrafında təsvir edilən 

maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.  
 

 Təhlil nəticəsində mal-material ehtiyatlarında təhriflər aşkar olunmuşdur. 
Təhrif əhəmiyyətlidir, lakin maliyyə hesabatları üçün nüfuzedici deyildir.  

 
 Maliyyə hesabatlarının təhlilindən əlavə mütəxəssis-praktikin yerli qanunla 

tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri var.   
 
 
MÜSTƏQİL MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN TƏHLİL ÜZRƏ HESABATI 

 [Müvafiq ünvan sahibinə]  

Maliyyə hesabatlarına dair hesabat4 
 
Biz ABC şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə  vəziyyəti 
haqqında hesabat və həmin  
tarixdə başa çatan il üçün məcmu    gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər 
haqqında  
hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə mühasibat uçotunun əsas 
prinsiplərinin xülasəsindən və digər izahedici məlumatlardan ibarət olan maliyyə 
hesabatlarının təhlilini yerinə yetirdik. 
 
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin5 məsuliyyəti 
 
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının X Yurisdiksiyasında tətbiq edilən XYZ Qanununa  
uyğun olaraq hazırlanmasına və istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində yol verilmiş 
əhəmiyyətli təhriflərdən azad maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan yaratmaq 
üçün zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır. 
 
Mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti 
 

Bizim məsuliyyətimiz əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarına dair nəticə ifadə etməkdən 
ibarətdir.  
Biz təhlilimizi 2400 saylı (düzəliş edilmiş) “Tarixi maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə 
tapşırıqlar” Təhlil tapşırıqlarına dair beynəlxalq standarta (TTBS) uyğun olaraq yerinə 
yetirdik. 2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq, biz bütövlükdə maliyyə 
hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı bir 

                                                 
4 “Digər qanun və qaydaların tələblərinə dair hesabat” adlı ikinci yarımbaşlıq tətbiq    edilmədikdə, “Maliyyə hesabatlarına dair hesabat” 
yarımbaşlığı tələb olunmur. 
5 Və ya müəyyən yurisdiksiyadakı hüquq bazası kontekstində müvafiq olan başqa termin. 
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məsələnin diqqətimizi cəlb edib-etmədiyinə dair nəticə çıxarmalıyıq. Bu standarta uyğun 
olaraq münasib etik normalara da riayət etməliyik.  
 

2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının təhlili məhdud 
əminlik tapşırığıdır. Mütəxəssis-praktik, əsasən rəhbərliyə və müvafiq hallarda müəssisədəki 
digər şəxslərə sorğu göndərməkdən, analitik prosedurları tətbiq etməkdən ibarət olan prosedurları 
yerinə yetirir və əldə edilən sübutları qiymətləndirir.  
 
Təhlil zamanı yerinə yetirilmiş prosedurlar Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun 
olaraq aparılmış audit zamanı yerinə yetirilənlərdən xeyli azdır. Müvafiq olaraq biz bu 
maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi ifadə etmirik. 
 
Şərti nəticə üçün əsaslar 
 
Şirkətin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda mal-material ehtiyatları xxx həcmdə 
göstərilmişdir. Rəhbərlik ehtiyatları ən aşağı maya dəyəri və xalis satış dəyəri ilə deyil, 
yalnız maya dəyəri ilə uçota almışdır ki, bu da Maliyyə hesabatları çərçivələrinin (XYZ 
Qanunu) tələblərindən kənara çıxmaqdır. Şirkətin mühasibat uçotunun sənədləri göstərir 
ki, əgər rəhbərlik ehtiyatları ən aşağı maya dəyəri və xalis satış dəyəri ilə uçota alsaydı, 
uçota alınmış maya dəyəri ilə xalis satış dəyəri arasında fərq xxx olardı. Deməli, satış 
dəyəri xxx qədər artmış olar, mənfəət vergisi, xalis mənfəət və səhmdarların kapitalı, 
müvafiq olaraq, xxx, xxx və xxx qədər azalmış ola bilərdi. 
 
Şərti nəticə 
 
Təhlilimizə əsasən hesabatımızın “Şərti nəticə üçün əsaslar” bölməsində təsvir edilmiş 
məsələnin təsiri istisna olmaqla, ABC Şirkətinin maliyyə hesabatlarının bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından X yurisdiksiyasında tətbiq edilən maliyyə hesabatları 
çərçivələrinə (XYZ Qanunu) uyğun olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməyimizə səbəb 
olan heç bir məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir.   
Digər qanun və qaydaların tələblərinə dair hesabat 
 
[Mütəxəssis-praktikin digər məlumatvermə məsuliyyətlərinin xüsusiyyətlərindən asılı 
olaraq mütəxəssis-praktikin hesabatının bu bölməsinin forması və məzmunu dəyişəcək. 
 
[Mütəxəssis-praktikin imzası] 

[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi ] 

[Mütəxəssis-praktikin ünvanı ] 
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Nümunə 3 
 
Aşağıdakı hallar mövcuddur: 
 

 Müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən [Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartları istisna olmaqla, ədalətli təqdimata nail olmaq üçün nəzərdə 
tutulmuş maliyyə hesabatları çərçivələrinə] uyğun olaraq hazırlanmış 
ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstinin təhlili yerinə 
yetirilmişdir.  

 
 Təhlil tapşırığının şərtlərində bu TTBS-in 30(b) paraqrafında təsvir edilən 

maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.  
 
 Mütəxəssis-praktik xarici ortağında investisiyalarla əlaqədar yetərli 

müvafiq sübut əldə edə bilməmişdir. Hesab olunur ki, yetərli müvafiq 
sübutun əldə edilə bilməməsi edilmiş maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli, 
lakin nüfuzedici olmayan təsir göstərə bilər. 

  
 Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının təhlilindən əlavə mütəxəssis-praktikin 

yerli qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri yoxdur.   
 
 
MÜSTƏQİL MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN TƏHLİL ÜZRƏ HESABATI 

 [Müvafiq ünvan sahibinə]  
 
Biz ABC şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə  vəziyyəti 
haqqında hesabat və həmin  
tarixdə başa çatan il üçün məcmu    gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər 
haqqında  
hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə mühasibat uçotunun əsas 
prinsiplərinin xülasəsindən və digər izahedici məlumatlardan ibarət olan maliyyə 
hesabatlarının təhlilini yerinə yetirdik. 
 
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin6 məsuliyyəti 
 
Rəhbərlik bu maliyyə hesabatlarının [maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin 
adı, o cümlədən istifadə edilən maliyyə hesabatları çərçivələri Maliyyə Hesabatlarının 
Beynəlxalq Standartları olmadıqda maliyyə hesabatları çərçivələrinin tətbiq olunduğu 
yurisdiksiyaya və ya mənşə ölkəsinə istinad7 uyğun olaraq hazırlanmasına və ədalətli 
təqdimatına görə və istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli 
təhriflərdən azad maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan yaratmaq üçün rəhbərliyin 
zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır. 
 
Mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti 
 

Bizim məsuliyyətimiz əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarına dair nəticə ifadə etməkdən 
ibarətdir.  
Biz təhlilimizi 2400 saylı (düzəliş edilmiş) “Tarixi maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə 
tapşırıqlar” Təhlil tapşırıqlarına dair beynəlxalq standarta (TTBS) uyğun olaraq yerinə 
yetirdik. 2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq, biz bütövlükdə maliyyə 
hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı bir 

                                                 
6 Və ya müəyyən yurisdiksiyadakı hüquq bazası kontekstində müvafiq olan başqa termin. 
7 Rəhbərliyin məsuliyyəti düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan maliyyə hesabatlarının hazırlanmasından ibarət olduğu hallarda, bu belə ifadə 
edilə bilər: “Rəhbərlik düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan maliyyə hesabatlarının [maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin adı, o 
cümlədən istifadə edilən maliyyə hesabatları çərçivələri Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları olmadıqda maliyyə hesabatları 
çərçivələrinin tətbiq olunduğu yurisdiksiyaya və ya mənşə ölkəsinə istinad] uyğun olaraq hazırlanmasına görə və ... görə məsuliyyət daşıyır”.  
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məsələnin diqqətimizi cəlb edib-etmədiyinə dair nəticə çıxarmalıyıq. Bu standarta uyğun 
olaraq münasib etik normalara da riayət etməliyik.  
 

2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının təhlili məhdud 
əminlik tapşırığıdır. Mütəxəssis-praktik, əsasən rəhbərliyə və müvafiq hallarda müəssisədəki 
digər şəxslərə sorğu göndərməkdən, analitik prosedurları tətbiq etməkdən ibarət olan prosedurları 
yerinə yetirir və əldə edilən sübutları qiymətləndirir.  
 
Təhlil zamanı yerinə yetirilmiş prosedurlar Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun 
olaraq aparılmış audit zamanı yerinə yetirilənlərdən xeyli azdır. Müvafiq olaraq biz bu 
maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi ifadə etmirik. 
 
Şərti nəticə üçün əsaslar 
 

ABC Şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə vəziyyətinə dair hesabatında həmin 
il alınmış, kapital üzrə uçot metodunun tətbiq olunduğu xarici ortağı olan XYZ şirkətində 
investisiyaları xxx məbləğində əks etdirilmiş, XYZ-in xalis  gəlirində ABC şirkətinin payı 
göstərilən tarixdə başa çatan il üçün ABC şirkətinin gəlirinə daxil edilmişdir. Biz 31 dekabr 
20X1-ci il tarixinə ABC-nin XYZ-ə investisiyalarının balans dəyərinə və il ərzində XYZ-in 
xalis gəlirində ABC-nin payına dair münasib maliyyə məlumatlarına çıxış əldə edə bilmədik. 
Nəticədə biz zəruri hesab etdiyimiz prosedurları yerinə yetirə bilmədik. 
 
Şərti nəticə 
 
Təhlilimizə əsasən hesabatımızın “Şərti nəticə üçün əsaslar” bölməsində təsvir edilmiş 
məsələnin təsiri istisna olmaqla, əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının ABC Şirkətinin 31 
dekabr, 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə vəziyyətini, habelə həmin tarixdə başa çatan il 
üzrə onun maliyyə göstəricilərini və pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından [maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin adı, o 
cümlədən istifadə edilən maliyyə hesabatları çərçivələri Maliyyə Hesabatlarının 
Beynəlxalq Standartları olmadıqda maliyyə hesabatları çərçivələrinin tətbiq olunduğu 
yurisdiksiyaya və ya mənşə ölkəsinə istinad uyğun olaraq əks etdirməməsini (və ya 
düzgün və ədalətli təsəvvür yaratmamasını) ehtimal etməyimizə səbəb olan heç bir 
məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir.  
 

[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 

[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi ] 
 

[Mütəxəssis-praktikin ünvanı ] 
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Nümunə 4 
 
Aşağıdakı hallar mövcuddur: 
 

 Ana şirkətinin rəhbərliyi tərəfindən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmış ümumi təyinatlı konsolidə edilmiş 
maliyyə hesabatlarının təhlili yerinə yetirilmişdir.  

 
 Təhlil tapşırığının şərtlərində bu TTBS-in 30(b) paraqrafında təsvir edilən 

maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.  
 
 Törəmə şirkətin konsolidə olunmaması ilə əlaqədar maliyyə hesabatlarında 

əhəmiyyətli təhriflər mövcuddur. Əhəmiyyətli təhrifin maliyyə hesabatları 
üçün nüfuzedici olması ehtimal edilir. Təhrifin maliyyə hesabatlarına təsiri 
müəyyən edilməmişdir, çünki bunu etmək mümkün olmamışdır. 

  
 Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının təhlilindən əlavə mütəxəssis-praktikin 

yerli qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri yoxdur.   
 
 
MÜSTƏQİL MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN TƏHLİL ÜZRƏ HESABATI 

 [Müvafiq ünvan sahibinə]  
 
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına dair hesabat8 

 
Biz ABC şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə  vəziyyəti 
haqqında hesabat və həmin  
tarixdə başa çatan il üçün məcmu    gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər 
haqqında  
hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə mühasibat uçotunun əsas 
prinsiplərinin xülasəsindən və digər izahedici məlumatlardan ibarət olan əlavə edilən 
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının təhlilini yerinə yetirdik. 
 
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin 9 məsuliyyəti 

 
Rəhbərlik bu konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının 
Beynəlxalq Standartlarına10 uyğun olaraq hazırlanmasına və ədalətli təqdimatına görə və 
istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflərdən azad 
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan yaratmaq üçün 
rəhbərliyin zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır. 

 
Mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti 

 
Bizim məsuliyyətimiz əlavə edilən konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına dair nəticə 
ifadə etməkdən ibarətdir. Biz təhlilimizi 2400 saylı (düzəliş edilmiş) “Tarixi maliyyə 
hesabatlarının təhlili üzrə tapşırıqlar” Təhlil tapşırıqlarına dair beynəlxalq standarta 
(TTBS) uyğun olaraq yerinə yetirdik. 2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq, 
biz bütövlükdə maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından konsolidə 
edilmiş maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq 
hazırlanmamasını ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı bir məsələnin diqqətimizi 
cəlb edib-etmədiyinə dair nəticə çıxarmalıyıq. Bu standarta uyğun olaraq münasib etik 
normalara da riayət etməliyik.  

 
                                                 
8 “Digər qanun və qaydaların tələblərinə dair hesabat” adlı ikinci yarımbaşlıq tətbiq  edilmədikdə, “Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına 
dair hesabat” yarımbaşlığı tələb olunmur. 
9 Və ya müəyyən yurisdiksiyadakı hüquq bazası kontekstində müvafiq olan başqa termin. 
10 Rəhbərliyin məsuliyyəti düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan maliyyə hesabatlarının hazırlanmasından ibarət olduğu hallarda, bu belə 
ifadə edilə bilər: “Rəhbərlik düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına 
uyğun olaraq hazırlanmasına görə və ... görə məsuliyyət daşıyır”. 
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2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının 
təhlili məhdud əminlik tapşırığıdır. Mütəxəssis-praktik, əsasən rəhbərliyə və müvafiq hallarda 
müəssisədəki digər şəxslərə sorğu göndərməkdən, analitik prosedurları tətbiq etməkdən ibarət olan 
prosedurları yerinə yetirir və əldə edilən sübutları qiymətləndirir.  

 
Təhlil zamanı yerinə yetirilmiş prosedurlar Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun 
olaraq aparılmış audit zamanı yerinə yetirilənlərdən xeyli azdır. Müvafiq olaraq biz bu 
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi ifadə etmirik.  

Mənfi nəticə üçün əsaslar  
X qeydində izah edildiyi kimi, şirkət 20X1-ci ildə əldə etdiyi XYZ törəmə şirkətinin maliyyə 
hesabatlarını birləşdirməmişdir, çünki onun hələ alınma tarixinə törəmə şirkətin müəyyən 
material aktivlərinin və öhdəliklərinin ədalətli dəyərini müəyyən etmək imkanı olmamışdır. 
Buna görə həmin investisiyalara dəyər üzrə uçot metodu tətbiq olunmuşdur. Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən, həmin törəmə şirkət konsolidə edilməli idi, 
çünki şirkət ona nəzarət edir.  XYZ şirkətinin konsolidasiyası (birləşdirilməsi) əlavə edilən 
maliyyə hesabatlarının bir çox elementinə əhəmiyyətli təsir göstərəcəkdi.  

 
Mənfi nəticə  
Təhlilimizə əsasən “Mənfi nəticə üçün əsaslar” bölməsində müzakirə edilmiş məsələnin 
əhəmiyyətliliyinə görə, əlavə edilən konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları, Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq, 31 dekabr 20X1-cil il tarixinə 
ABC şirkətinin və onun törəmə şirkətlərinin maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə başa 
çatan il üzrə 
maliyyə göstəricilərini və konsolidə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkətini ədalətli şəkildə 
əks etdirmir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaratmır).  
Digər qanun və qaydaların tələblərinə dair hesabat 

 
[Mütəxəssis-praktikin digər məlumatvermə məsuliyyətlərinin xüsusiyyətlərindən asılı 
olaraq mütəxəssis-praktikin hesabatının bu bölməsinin forması və məzmunu dəyişəcək.  

[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 

[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi ] 
 
[Mütəxəssis-praktikin ünvanı ] 
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Nümunə 5 
 
Aşağıdakı hallar mövcuddur: 
 

 Müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmış ümumi təyinatlı maliyyə 
hesabatlarının tam dəstinin təhlili yerinə yetirilmişdir.  

 
 Təhlil tapşırığının şərtlərində bu TTBS-in 30(b) paraqrafında təsvir edilən 

maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.  
 
 Maliyyə hesabatlarının bir çox elementləri haqqında yetərli müvafiq sübut 

əldə edə bilmədiyinə görə mütəxəssis-praktik nəticə formalaşdıra 
bilməmişdir və mütəxəssis-praktik nəticənin maliyyə hesabatları üçün 
əhəmiyyətli və nüfuzedici olmasını ehtimal edir. Mütəxəssis-praktik o 
cümlədən müəssisənin mal-material ehtiyatları və debitor borcları haqqında 
sübut əldə edə bilməmişdir.   

  
 
MÜSTƏQİL MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN TƏHLİL ÜZRƏ HESABATI 

[Müvafiq ünvan sahibinə]  
 
Bizə ABC şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə  vəziyyəti 
haqqında hesabat və həmin  
tarixdə başa çatan il üçün məcmu    gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər 
haqqında  
hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə mühasibat uçotunun əsas 
prinsiplərinin xülasəsindən və digər izahedici məlumatlardan ibarət olan əlavə edilən 
maliyyə hesabatlarının təhlilini yerinə yetirmək tapşırılmışdır. 
 
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin 11 məsuliyyəti 
 
Rəhbərlik bu maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına12 
uyğun olaraq hazırlanmasına və ədalətli təqdimatına görə və istər dələduzluq, istərsə də 
səhv nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflərdən azad maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasına imkan yaratmaq üçün rəhbərliyin zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət 
sisteminə görə məsuliyyət daşıyır. 
 
Mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti 
 

Bizim məsuliyyətimiz əlavə edilən maliyyə hesabatlarına dair nəticə ifadə etməkdən 
ibarətdir. Bununla belə, “Nəticə” paraqrafında “Nəticədən imtina üçün əsaslar” 
bölməsində təsvir edilmiş məsələyə (məsələlərə) görə, biz maliyyə hesabatlarına dair 
nəticə ifadə etmək üçün əsas qismində yetərli müvafiq sübut əldə edə bilmədik. 
 

Nəticədən imtina üçün əsaslar 
 

Rəhbərlik tərəfindən mövcud mal-material ehtiyatlarının ilin sonu üçün vəziyyətinin 
inventarizasiyası keçirilməmişdir. Biz maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda, xxx həcmində 
göstərilən ehtiyatların 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə olan sayını təsdiqləmək üçün zəruri hesab 
etdiyimiz prosedurları yerinə yetirə bilməmişdik.  
 

Bundan əlavə, 20X1-ci ilin sentyabr ayında yeni kompüterləşdirilmiş debitor borcları 
sisteminin tətbiqi debitor borclarında çoxsaylı səhvlərə gətirib çıxarmışdır. Hesabatımızın 

                                                 
11 Və ya müəyyən yurisdiksiyadakı hüquq bazası kontekstində müvafiq olan başqa termin. 
12 Rəhbərliyin məsuliyyəti düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan maliyyə hesabatlarının hazırlanmasından ibarət olduğu hallarda, bu belə 
ifadə edilə bilər: “Rəhbərlik düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına 
uyğun olaraq hazırlanmasına görə və ... görə məsuliyyət daşıyır”. 
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tarixinədək rəhbərlik sistemdə çatışmazlıqların aradan qaldırılmasını və səhvlərin 
düzəldilməsini başa çatdırmamışdır. Bunların nəticəsində uçota alınmış və ya  uçota 
alınmamış mal-material ehtiyatları və debitor borcları, habelə məcmu gəlirlər haqqında 
hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 
hesabat ilə əlaqədar hansısa düzəlişlərin tələb olunub-olunmadığını müəyyən etməyə 
imkanımız olmamışdır. 
 
Nəticədən imtina 
 
“Nəticədən imtina üçün əsaslar” paraqrafında müzakirə edilmiş məsələlərin 
əhəmiyyətliliyinə görə, əlavə edilən maliyyə hesabatlarına dair nəticə formalaşdırmaq 
üçün yetərli müvafiq sübut əldə edə bilməmişdik.  Müvafiq olaraq, biz bu maliyyə 
hesabatlarına dair nəticə ifadə etmirik.  
 

[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 

[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi ] 
 

[Mütəxəssis-praktikin ünvanı ] 
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Nümunə 6 
 
Aşağıdakı hallar mövcuddur: 
 

 Maliyyə hesabatları müqavilənin şərtlərinə riayət etmək məqsədilə 
müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən müqavilənin maliyyə hesabatlarının 
təqdim edilməsi nəzərdə tutulan müddəalarına (yəni xüsusi təyinatlı 
çərçivəyə) uyğun olaraq hazırlanmışdır. Rəhbərliyin maliyyə hesabatları 
çərçivələrini seçmək imkanı yoxdur.  

 
 Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri uyğunluq çərçivələridir.  

 
 Təhlil tapşırığının şərtlərində bu TTBS-in 30(b) paraqrafında təsvir edilən 

maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.  
 

 Mütəxəssis-praktikin hesabatının paylanmasına və ya istifadə edilməsinə 
məhdudiyyət qoyulmuşdur. 

 
MÜSTƏQİL MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN TƏHLİL ÜZRƏ HESABATI 

 [Müvafiq ünvan sahibinə]  
 
Biz ABC şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə  vəziyyəti 
haqqında hesabat və həmin  
tarixdə başa çatan il üçün məcmu    gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər 
haqqında  
hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə mühasibat uçotunun əsas 
prinsiplərinin xülasəsindən və digər izahedici məlumatlardan ibarət olan əlavə edilən 
maliyyə hesabatlarının təhlilini yerinə yetirdik. Maliyyə hesabatları ABC Şirkəti ilə DEF 
Şirkəti arasında 1 yanvar 20X1-ci il tarixində bağlanmış müqavilənin (“müqavilə”) Z 
bölməsinin maliyyə hesabatların təqdim edilməsinə dair müddəalarına uyğun olaraq 
hazırlanmışdır. 
 
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin 13 məsuliyyəti 

 
Rəhbərlik bu maliyyə hesabatlarının müqavilənin Z bölməsində nəzərdə tutulmuş 
maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə dair müddəalara uyğun olaraq hazırlanmasına 
görə və istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflərdən 
azad maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan yaratmaq üçün rəhbərliyin zəruri 
hesab etdiyi daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır. 

 
Mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti 

 
Bizim məsuliyyətimiz əlavə edilən maliyyə hesabatlarına dair nəticə ifadə etməkdən 
ibarətdir.  
Biz təhlilimizi 2400 saylı (düzəliş edilmiş) “Tarixi maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə 
tapşırıqlar” Təhlil tapşırıqlarına dair beynəlxalq standarta (TTBS) uyğun olaraq yerinə 
yetirdik. 2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq, biz bütövlükdə maliyyə 
hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı bir 
məsələnin diqqətimizi cəlb edib-etmədiyinə dair nəticə çıxarmalıyıq. Bu standarta uyğun 
olaraq münasib etik normalara da riayət etməliyik.  
 
2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının təhlili məhdud 
əminlik tapşırığıdır. Mütəxəssis-praktik, əsasən rəhbərliyə və müvafiq hallarda müəssisədəki 

                                                 
13 Və ya müəyyən yurisdiksiyadakı hüquq bazası kontekstində müvafiq olan başqa termin. 
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digər şəxslərə sorğu göndərməkdən, analitik prosedurları tətbiq etməkdən ibarət olan 
prosedurları yerinə yetirir və əldə edilən sübutları qiymətləndirir.  
 
Təhlil zamanı yerinə yetirilmiş prosedurlar Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun 
olaraq aparılmış audit zamanı yerinə yetirilənlərdən xeyli azdır. Müvafiq olaraq biz bu 
maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi ifadə etmirik. 

   
Nəticə 

 
Təhlilimizə əsasən bu maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
müqavilənin Z bölməsində nəzərdə tutulmuş maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə 
dair müddəalarına uyğun olaraq hazırlanmamasını  ehtimal etməyimizə səbəb olan heç 
bir məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir.  

 
Mühasibat uçotunun əsasları və paylanmaya və istifadəyə qoyulan məhdudiyyət 
 
Biz, fərqli nəticə vermədən, diqqəti mühasibat uçotunun əsasları təsvir edilən maliyyə 
hesabatının X qeydinə yönəldirik. Maliyyə hesabatları yuxarıda qeyd edilmiş müqavilədə 
nəzərdə tutulmuş maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə dair müddəalara ABC 
şirkətinin riayət etməsi məqsədilə hazırlanmışdır. Nəticə etibarı ilə, həmin maliyyə 
hesabatları başqa bir məqsəd üçün uyğun ola bilməz. Bizim hesabatımız istisnasız olaraq 
ABC və DEF şirkətləri üçün nəzərdə tutulmuşdur və onlardan başqa şəxslərə paylana 
bilməz və ya ABC və DEF şirkətlərindən başqa şəxslər ondan istifadə edilə bilməzlər. 

 
[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 
[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi ] 
 
[Mütəxəssis-praktikin ünvanı ] 
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Nümunə 7 
 
Aşağıdakı hallar mövcuddur: 
 

 Pul vəsaitlərinin daxilolmaları və xaricolmaları haqqında hesabatın təhlili 
yerinə yetirilmişdir.  

 
 Maliyyə hesabatı pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında kreditorun sorğusuna 

cavab olaraq, pul vəsaitlərinin daxilolmaları və xaricolmalarının uçotu 
metodu üzrə müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən hazırlanmışdır. Maliyyə 
hesabatının hazırlanmasında tətbiq edilən mühasibat uçotu metodu 
müəssisə ilə kreditor arasında razılaşdırılmışdır. 

 
 Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri xüsusi istifadəçilərin 

maliyyə məlumatlarına olan tələbatlarını ödəmək üçün nəzərdə tutulmuş 
ədalətli təqdimat çərçivələridir.  

 
 Mütəxəssis-praktik müəyyən etmişdir ki, mütəxəssis-praktikin nəticəsində 

“bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli şəkildə təqdim edir” ifadə 
formasından istifadə etmək məqsədəuyğundur. 

 
 Təhlil tapşırığının şərtlərində bu TTBS-in 30(b) paraqrafında təsvir edilən 

maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.  
 

 Mütəxəssis-praktikin hesabatının paylanmasına və ya istifadə edilməsinə 
məhdudiyyət qoyulmur. 

 
MÜSTƏQİL MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN TƏHLİL ÜZRƏ HESABATI 

[Müvafiq ünvan sahibinə]  
 
Biz ABC şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixində başa çatan il üçün əlavə edilən pul 
vəsaitlərinin daxilolmaları və xaricolmaları haqqında hesabatın, habelə mühasibat 
uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsinin və digər izahedici məlumatların (birlikdə 
“maliyyə hesabatları” adlandırılacaq) təhlilini yerinə yetirdik. Maliyyə hesabatı ABC 
Şirkətinin rəhbərliyi tərəfindən  X qeydində təsvir edilmiş pul vəsaitlərinin daxilolmaları 
və xaricolmalarının uçotu metodu ilə hazırlanmışdır. 
 
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin14 məsuliyyəti 

 
Rəhbərlik bu maliyyə hesabatının X qeydində təsvir edilən pul vəsaitlərinin 
daxilolmalarının və xaricolmalarının uçotu metoduna uyğun olaraq hazırlanmasına görə 
və istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflərdən azad 
maliyyə hesabatının hazırlanmasına imkan yaratmaq üçün rəhbərliyin zəruri hesab etdiyi 
daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır. 

 
Mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti 

 
Bizim məsuliyyətimiz əlavə edilən maliyyə hesabatına dair nəticə ifadə etməkdən 
ibarətdir.  
Biz təhlilimizi 2400 saylı (düzəliş edilmiş) “Tarixi maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə 
tapşırıqlar” Təhlil tapşırıqlarına dair beynəlxalq standarta (TTBS) uyğun olaraq yerinə 
yetirdik. 2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq, biz maliyyə hesabatının bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun 
olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı bir məsələnin diqqətimizi 
cəlb edib-etmədiyinə dair nəticə çıxarmalıyıq. Bu standarta uyğun olaraq münasib etik 
normalara da riayət etməliyik.  
 
                                                 
14 Və ya müəyyən yurisdiksiyadakı hüquq bazası kontekstində müvafiq olan başqa termin. 
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2400 saylı (düzəliş edilmiş) TTBS-ə uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının təhlili məhdud 
əminlik tapşırığıdır. Mütəxəssis-praktik, əsasən rəhbərliyə və müvafiq hallarda müəssisədəki 
digər şəxslərə sorğu göndərməkdən, analitik prosedurları tətbiq etməkdən ibarət olan 
prosedurları yerinə yetirir və əldə edilən sübutları qiymətləndirir.  
 
Təhlil zamanı yerinə yetirilmiş prosedurlar Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun 
olaraq aparılmış audit zamanı yerinə yetirilənlərdən xeyli azdır. Müvafiq olaraq biz bu 
maliyyə hesabatına dair auditor rəyi ifadə etmirik. 

 
Nəticə 

 
Təhlilimizə əsasən bu maliyyə hesabatının X qeydində təsvir edilən pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları və xaricolmalarının uçotu metoduna uyğun olaraq ABC Şirkətinin 31 
dekabr 20X1-ci il tarixində başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin daxilolmalarını və 
xaricolmalarını   bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli şəkildə təqdim 
etməməsini (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaratmamasını) ehtimal etməyimizə səbəb 
olan heç bir məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir.  

 
Uçot metodu 
 
Biz, fərqli nəticə vermədən, diqqəti istifadə edilmiş uçot metodu təsvir edilən maliyyə 
hesabatının X qeydinə yönəldirik. Maliyyə hesabatı XYZ kreditoruna məlumat təqdim 
etmək məqsədilə hazırlanmışdır. Nəticədə, bu maliyyə hesabatı başqa məqsəd üçün 
istifadə edilə bilməz.   

 
[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 
[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi ] 
 
[Mütəxəssis-praktikin ünvanı ] 
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MÜƏSSİSƏNİN MÜSTƏQİL AUDİTORU TƏRƏFİNDƏN YERİNƏ 

YETİRİLMİŞ ARALIQ MALIYYƏ MƏLUMATLARININ TƏHLİLİ  
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2410 saylı “Müəssisənin müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiş aralıq maliyyə 
məlumatlarının təhlili” Təhlil Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartı (TTBS) “Keyfiyyətə 
nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar”a ön 
söz kontekstində oxunmalıdır.   
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Giriş  
 

1. Bu Təhlil tapşırıqları üzrə beynəlxalq standartın (TTBS) məqsədi auditi aparılan 
sifarişçinin aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üzrə tapşırığı  yerinə yetirmək 
öhdəliyini götürdükdə auditorun peşəkar məsuliyyətlərinə dair, habelə hesabatın 
formasına və məzmununa dair standartları müəyyən etmək və təlimat verməkdən 
ibarətdir. Bu TTBS-də “auditor” termini auditorun audit funksiyasını yerinə 
yetirməsinə görə deyil, bu TTBS-nin həcminin müəssisənin maliyyə hesabatlarının 
müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilən aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili ilə 
məhdudlaşdırıldığına görə istifadə olunur.   
 

2. Bu TTBS-nin məqsədləri üçün aralıq maliyyə məlumatları maliyyə hesabatlarının 
tətbiq olunan çərçivələrinə1 uyğun olaraq hazırlanan və müəssisənin maliyyə ilindən 
az olan müddət üzrə maliyyə hesabatlarının tam dəstindən və ya ixtisar edilmiş 
dəstindən ibarət olan maliyyə məlumatlarıdır. 
 

3.  Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilinin yerinə yetirilməsinə cəlb edilmiş 
auditor, təhlili bu TTBS-nin şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirməlidir. İllik 
maliyyə hesabatlarının auditini aparmaqla auditor müəssisə və onun mühiti, o 
cümlədən daxili nəzarəti haqqında təsəvvür əldə edir. Auditor aralıq maliyyə 
məlumatlarının təhlilinə cəlb olunduqda, bu təsəvvür təhlil prosesində aparılan 
sorğular vasitəsi ilə yenilənir və auditora diqqətini sorğuların aparılmasına, habelə 
analitik və digər prosedurların tətbiq edilməsinə yönəltməyə kömək edir. Aralıq 
maliyyə məlumatlarının təhlilinə cəlb olunan və müəssisənin auditoru olmayan 
mütəxəssis-praktik təhlili 2400 saylı (düzəliş edilmiş) “Tarixi maliyyə hesabatlarının 
təhlili üzrə tapşırıqlar” Təhlil Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartı” TTBS-nin 
şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirir. Bir qayda olaraq mütəxəssis-praktik ilə 
müəssisənin auditorunun müəssisə və onun mühiti, o cümlədən daxili nəzarəti 
haqqında təsəvvürü eyni olmadığına görə təhlilin məqsədlərinə nail olmaq üçün 
mütəxəssis-praktik fərqli sorğular və prosedurlar yerinə yetirməlidir.   
 

   3a.  Bu TTBS müəssisənin auditoru tərəfindən yerinə yetirilən aralıq maliyyə   
          məlumatlarının  təhlilini tənzimləyir. Bununla belə, müəssisənin auditoru auditi aparılan        
          sifarişçinin aralıq maliyyə məlumatları olmayan tarixi maliyyə məlumatlarının təhlili  
          üzrə tapşırıq üçün öhdəliyi üzərinə götürdükdə bu TTBS, tapşırığın şərtlərinə  
          uyğunlaşdırılaraq tətbiq edilməlidir.*   

 
Aralıq Maliyyə Məlumatlarının Təhlilinin Ümumi Prinsipləri   

 
4. Auditor müəssisənin illik maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalara 

riayət etməlidir. Bu etik normalar aşağıdakı sahələrdə auditorun peşəkar 
məsuliyyətlərini tənzimləyir: müstəqillik, düzgünlük, obyektivlik, peşə səriştəliyi və 
lazımı ehtiyatlılıq, məxfilik, peşəkar davranış və texniki standartlar.  
 

5. Auditor fərdi tapşırıqlar üçün tətbiq edilə bilən keyfiyyətə nəzarət prosedurlarını 
yerinə yetirməlidir. Fərdi tapşırıqlar üçün münasib olan keyfiyyətə nəzarət 
elementlərinə tapşırığın keyfiyyəti üzrə rəhbərlik məsuliyyətləri, etik normalar, 
müştəri və xüsusi tapşırıqların qəbulu və davamlılığı, tapşırıq qruplarının təyin 
olunması, tapşırığın icrası və  monitorinq daxildir.   
 

                                                 
1 Məsələn, Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurasının hazırladığı “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları” 
* 3a bəndi və 4-cü haşiyə bu TTBS-nin tətbiq edilməsini aydınlaşdırmaq üçün 2007-ci ilin dekabrında daxil edilmişdir.    
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6. Aralıq maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanması üçün 
əhəmiyyətli düzəlişin edilməsinin zəruriliyinə səbəb olan şərtlərin 
mümkünlüyünü nəzərə alaraq auditor təhlilin planlaşdırılmasında və icrasında 
peşəkar inamsızlıq tətbiq etməlidir. Peşəkar inamsızlıq auditorun əldə edilən 
sübutların doğruluğunu şübhə altına alaraq, onları tənqidi qiymətləndirməsini və 
müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən verilən sənədlərin və ya edilən təqdimatların 
etibarlılığını şübhə altına almasını nəzərdə tutur.  
 

Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üzrə tapşırığın məqsədi   
 

7. Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üzrə tapşırığın məqsədi auditorun aparılan təhlil 
əsasında  aralıq maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmamasını 
ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı bir məsələnin auditorun diqqətini çəkib-
çəkməməsi ilə bağlı auditora nəticə ifadə etmək üçün imkan verməkdir. Aralıq 
maliyyə məlumatlarında əhəmiyyətli təhriflər mövcud olduqda münasib olmayan 
nəticənin verilməsi riskini azaltmaq məqsədilə auditor sorğular aparır, analitik və digər 
təhlil prosedurları yerinə yetirir.   
 

8. Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilinin məqsədi ilə Beynəlxalq audit standartlarına 
(BAS)  uyğun olaraq aparılan auditin məqsədi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Aralıq 
maliyyə məlumatlarının təhlili maliyyə məlumatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrinə uyğun olaraq düzgün və ədalətli təsəvvür yaradıb-yaratmamasına, 
yaxud bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli təqdim edilib-edilməməsinə 
dair rəy ifadə etmək üçün əsas təmin etmir.  
 

9. Auditdən fərqli olaraq təhlil aralıq maliyyə məlumatlarının əhəmiyyətli təhrifdən azad 
olması ilə bağlı ağlabatan əminliyin əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmur. Təhlil 
əsasən maliyyə və uçot məsələlərinə cavabdeh olan şəxslərlə sorğuların aparılması, 
analitik və digər təhlil prosedurlarının tətbiq edilməsindən ibarətdir. Təhlil aralıq 
maliyyə məlumatlarına təsir göstərən əhəmiyyətli məsələləri auditorun diqqətinə 
çatdıra bilər, lakin təhlil auditdə tələb olunan bütün sübutları təmin etmir.   
 

Tapşırığın şərtlərinin razılaşdırılması   
 

10. Auditor və sifarişçi tapşırığın şərtləri haqqında razılığa gəlməlidir.  
  

11. Tapşırığın razılaşdırılmış şərtləri bir qayda olaraq məktub-sazişdə yazılır. Bu cür 
məlumatvermə tapşırığın xüsusiyyəti və xüsusilə təhlilin məqsəd və əhatə dairəsi, 
rəhbərliyin məsuliyyətləri, auditorun məsuliyyətlərinin həcmi, əldə edilən əminlik, 
hesabatın xüsusiyyəti və forması ilə bağlı anlaşılmazlıqların aradan qaldırılmasına 
kömək edir. Bu sənəddə təqdim edilən məlumat bir qayda olaraq aşağıdakı məsələləri 
əhatə edir: 
 
 Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilinin məqsədi.  
 
 Təhlilin əhatə dairəsi.   
 
 Aralıq maliyyə məlumatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti.  
 
 Aralıq maliyyə məlumatlarının hazırlanması ilə bağlı səmərəli daxili nəzarətin 

yaradılması və qorunub saxlanılması üçün rəhbərliyin məsuliyyəti.   
 
 Bütün maliyyə sənədlərindən və əlaqəli məlumatlardan auditorun istifadə etmək 

imkanının təmin edilməsi üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti.   
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 Auditoru təhlil zamanı şifahi olaraq edilən təqdimatları  və eləcə də müəssisənin 
sənədlərində nəzərdə tutulmuş təqdimatları təsdiq edən  yazılı təqdimatlarla təmin 
etmək üçün rəhbərliyin razılığı.   

 
 Təqdim ediləcək hesabatın nəzərdə tutulmuş məzmunu və forması, o  cümlədən 

hesabatın ünvanlandığı şəxsin müəyyən edilməsi.     
 
 Aralıq maliyyə məlumatlarının müəssisənin auditoru tərəfindən təhlil edilməsi 

aralıq maliyyə məlumatlarını ehtiva edən hər hansı bir sənəddə qeyd olunduğu 
hallarda həmin təhlil üzrə hesabatın sənədə daxil edilməsinin zəruriliyi ilə 
rəhbərliyin razılığı.    

 
Məktub-sazişin nümunəsi bu TTBS-nin 1 saylı Əlavəsində təqdim edilmişdir. Aralıq 
maliyyə məlumatlarının təhlili üzrə tapşırığın şərtləri illik maliyyə hesabatlarının 
auditi üzrə tapşırığın şərtləri ilə birləşdirilə bilər.   
 

Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üçün prosedurlar  
 

Müəssisənin və onun mühitinin, o cümlədən daxili nəzarətinin öyrənilməsi    
 

12. Auditorun müəssisə və onun mühiti, o cümlədən daxili nəzarəti haqqında 
təsəvvürü olmalıdır, çünki bu, aşağıdakıları yerinə yetirə bilmək üçün tapşırığın 
planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi məqsədilə yetərli olan həm illik, həm də 
aralıq maliyyə məlumatlarının hazırlanması ilə bağlıdır: 
 

(a) Mümkün əhəmiyyətli təhriflərin növünü müəyyən etmək və onların baş vermə 
ehtimalını nəzərdən keçirmək; habelə 
 

(b) Auditorun aralıq maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq  
hazırlanmamasını ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı bir məsələnin auditorun 
diqqətini cəlb edib-etməməsi haqqında hesabat vermək üçün auditora əsas verən 
sorğuları, analitik və digər təhlil prosedurlarını seçmək.   
 

13. 315 saylı (düzəliş edilmiş) “Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında 
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi” BAS-ın 
tələblərinə əsasən müəssisənin bir və ya daha çox illik dövr üzrə maliyyə 
hesabatlarının auditini keçirmiş auditor müəssisə və onun mühiti, o cümlədən daxili 
nəzarəti haqqında təsəvvür əldə edir, çünki bu auditin aparılması üçün yetərli olan illik 
maliyyə məlumatlarının hazırlanması ilə əlaqəlidir. Aralıq maliyyə məlumatlarının 
təhlilinin planlaşdırılmasında auditor bu təsəvvürü yeniləyir. Auditor aralıq maliyyə 
məlumatlarının hazırlanması ilə əlaqəli olan daxili nəzarət haqqında da yetərli təsəvvür 
əldə edir, çünki o, illik maliyyə məlumatları ilə əlaqəli olan daxili nəzarətdən fərqlənə 
bilər.    
 

14. Auditor müəssisə və onun mühiti, o cümlədən daxili nəzarəti haqqında təsəvvürünü 
keçirilməli sorğuları və tətbiq edilməli analitik və digər təhlil üzrə prosedurları,  
habelə sorğuların yönəldilə biləcəyi, yaxud analitik və ya digər təhlil üzrə 
prosedurların tətbiq edilə biləcəyi müəyyən hadisələri, əməliyyatları və ya 
təsdiqləmələri müəyyən etmək üçün istifadə edir.  
 

15.  Auditor tərəfindən müəssisə və onun mühiti, o cümlədən daxili nəzarəti haqqında 
təsəvvürün yenilənməsi üçün yerinə yetirilən prosedurlara bir qayda olaraq 
aşağıdakılar daxil olur: 
 
 Cari dövrün aralıq maliyyə məlumatlarına təsir göstərə bilən məsələləri müəyyən 

etmək üçün auditorun keçən ilin auditi, cari ilin keçmiş aralıq (dövrünün) 
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dövrlərinin və keçən ilin müvafiq aralıq dövrünün (dövrlərinin) təhlilləri ilə bağlı 
sənədlərlə zəruri həcmdə tanış olma. 

   
 Keçən ilin maliyyə hesabatlarının auditində aşkar edilmiş əhəmiyyətli risklərin, o 

cümlədən rəhbərliyin nəzarət vasitələrinə məhəl qoymama riskinin nəzərdən 
keçirilməsi.   

  
 Ən son illik və müqayisə oluna bilən keçmiş dövrlərin aralıq maliyyə məlumatları 

ilə tanış olma.   
 
 Yerinə yetiriləcək prosedurların xüsusiyyəti və həcminin müəyyən edilməsi və 

təhriflərin nəticəsinin qiymətləndirilməsinə kömək etmək üçün aralıq maliyyə 
məlumatları ilə bağlı maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə istinadən 
əhəmiyyətliliyin nəzərdən keçirilməsi. 

   
 Keçən ilin maliyyə hesabatlarında düzəliş edilmiş hər hansı bir əhəmiyyətli təhrifin 

və düzəliş edilməmiş qeyri-əhəmiyyətli təhrifin xüsusiyyətinin nəzərdən 
keçirilməsi. 

 
 Daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatışmazlıqlar kimi əhəmiyyətliliyi davamlı olan 

maliyyə uçotu və hesabatverməyə aid olan əhəmiyyətli məsələlərin nəzərdən 
keçirilməsi.   

 
 Cari ilin maliyyə hesabatları ilə bağlı yerinə yetirilmiş audit prosedurlarının 

nəticələrinin nəzərdən keçirilməsi. 
 
 Aparılmış hər hansı bir daxili auditin nəticələrinin və rəhbərlik tərəfindən görülən 

sonrakı tədbirlərin nəzərdən keçirilməsi. 
 
 Dələduzluq nəticəsində aralıq maliyyə məlumatlarının əhəmiyyətli təhrif olunma 

ehtimalı riskinin rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsinin nəticələri haqqında 
rəhbərliyə sorğunun göndərilməsi. 

 
 Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində edilən dəyişikliklərin nəticəsi haqqında 

rəhbərliyə sorğunun göndərilməsi. 
 
 Daxili nəzarətdə hər hansı bir əhəmiyyətli dəyişikliyin edilməsi və belə 

dəyişikliyin aralıq maliyyə məlumatlarının hazırlanmasına mümkün təsiri 
haqqında rəhbərliyə sorğunun göndərilməsi. 

 
 Aralıq maliyyə məlumatlarının hazırlanması prosesləri və aralıq maliyyə 

məlumatlarının razılaşdırıldığı və ya üzləşdirildiyi əsas uçot sənədlərinin 
etibarlılığı haqqında rəhbərliyə sorğunun göndərilməsi. 

 
16. Auditor bölmələr üçün yerinə yetiriləcək təhlil prosedurlarının (əgər varsa) 

xüsusiyyətini müəyyən edir və müvafiq hallarda bu məsələlər haqqında təhlildə iştirak 
edən digər auditorlara məlumat verir. Bölmələrin əhəmiyyətliliyi, aralıq maliyyə 
məlumatları, bölmələrdə təhriflər riski və belə məlumatların hazırlanmasında daxili 
nəzarətin nə dərəcədə mərkəzləşdirilməsi və ya mərkəzləşdirilməməsi haqqında 
auditorun təsəvvürü kimi faktorlar nəzərdən keçirilməlidir.   
 

17. Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilinin planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi 
üçün BAS-lara uyğun olaraq əvvəllər heç bir illik maliyyə hesabatlarının auditini 
keçirməyən yeni təyin olunmuş auditor həm illik, həm də aralıq maliyyə 
məlumatlarının hazırlanması ilə əlaqəli müəssisə və onun mühiti, o cümlədən 
daxili nəzarəti haqqında təsəvvür əldə etməlidir.    
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18. Bu təsəvvür auditora aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilinin yerinə yetirilməsində 
keçirilən sorğuları və tətbiq edilən analitik və digər təhlil prosedurlarını bu TTBS-yə 
uyğun olaraq formalaşdırmağına imkan verir. Bu təsəvvürün əldə edilməsinin tərkib 
hissəsi kimi auditor bir qayda olaraq əvvəlki auditora sorğu göndərir və mümkün 
olduğu hallarda əvvəlki auditorun əvvəlki ilin auditi üzrə və əvvəlki auditorun təhlil 
etdiyi cari ildəki keçmiş aralıq dövrlər üzrə əvvəlki auditorun sənədlərini təhlil edir. 
Bunu edərkən auditor əvvəlki auditorun bir yerə topladığı düzəliş edilmiş təhriflərin və 
düzəliş edilməmiş təhriflərin, əhəmiyyətli risklərin, o cümlədən rəhbərliyin nəzarət 
vasitələrinə məhəl qoymama riskinin, habelə əhəmiyyətliliyi davamlı ola bilən 
əhəmiyyətli uçot və hesabatvermə məsələlərinin xüsusiyyətini nəzərdən keçirir.   

 
Sorğu, analitik və digər təhlil prosedurları   
 

19. Auditor sorğuları əsasən maliyyə və mühasibat uçotu məsələlərinə görə cavabdeh 
şəxslərə göndərməli,  auditorun yerinə yetirilmiş prosedurlara əsasən aralıq 
maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmamasını 
ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı bir məsələnin auditorun diqqətinə cəlb 
edib-etməməsi ilə bağlı nəticə çıxarmasına imkanı yaratmaq üçün analitik və 
digər təhlil prosedurları yerinə yetirməlidir. 

 
20. Təhlil bir qayda olaraq təftiş, müşahidə və təsdiqləmə yolu ilə uçot sənədlərinin 

sınaqlarını tələb etmir. Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilinin yerinə yetirilməsi 
üçün prosedurlar bir qayda olaraq həmin məlumatlara aid olan əhəmiyyətli mühasibat 
uçotu məsələləri ilə əlaqədar əldə edilmiş məlumatların doğruluğunun təsdiqlənməsi 
deyil, maliyyə və mühasibat uçotu məsələlərinə görə cavabdeh şəxslərə sorğuların 
göndərilməsi, habelə analitik və digər təhlil prosedurlarının tətbiq edilməsi ilə 
məhdudlşaşır. Auditorun müəssisə və onun mühiti, o cümlədən onun daxili nəzarəti, 
əvvəlki auditə aid olan risklərin qiymətləndirilməsinin nəticələri haqqında təsəvvürü 
və auditorun aralıq maliyyə məlumatları ilə bağlı nəzərdə tutduğu əhəmiyyətlilik 
göndərilən sorğuların, habelə tətbiq edilən analitik və digər təhlil prosedurlarının 
xüsusiyyətinə və həcminə təsir göstərir.  

 
21. Auditor bir qayda olaraq aşağıdakı prosedurları yerinə yetirir: 

 
 Aralıq maliyyə məlumatlarına təsir göstərə bilən məsələləri müəyyən etmək məqsədilə 

səhmdarların, idarəetməyə məsul şəxslərin və digər münasib komitələrin iclaslarının 
protokollarını ilə tanış olma və aralıq maliyyə məlumatlarına təsir göstərə bilən, 
protokolları olmayan iclaslarda müzakirə edilən məsələlər haqqında sorğuların 
göndərilməsi. 

   
 Əvvəlki audit və ya təhlil zamanı audit və ya təhlil üzrə hesabatlarda dəyişikliklərin 

edilməsinə, uçot qaydasının dəyişilməsinə və ya düzəliş edilməmiş təhriflərə yol verən 
məsələlərin (əgər varsa) təsirinin nəzərdən keçirilməsi. 

 
 Müvafiq hallarda hesabat verən müəssisənin əhəmiyyətli bölmələrinin aralıq maliyyə 

məlumatlarının təhlilini yerinə yetirən digər auditorlarla əlaqənin saxlanması. 
   

 Aşağıdakı məsələlər haqqında rəhbərliyin maliyyə və mühasibat uçotu məsələlərinə 
görə cavabdeh olan üzvlərinə və müvafiq hallarda digər şəxslərə sorğuların 
göndərilməsi: 

 
o aralıq maliyyə məlumatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə 

uyğun olaraq hazırlanıb-hazırlanmaması və təqdim edilib-edilməməsi; 
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o uçot prinsiplərində və ya onların tətbiq edilməsi üsullarında dəyişiklilərin edilib-
edilməməsi; 

 
o yeni əməliyyatların yeni uçot prinsipinin tətbiq edilməsi zərurətini yaradıb-

yaratmaması; 
 

o aralıq maliyyə məlumatlarında məlum olan düzəldilməmiş təhrifin olub-olmaması; 
 

o aralıq maliyyə məlumatlarına təsir göstərmiş şirkətlərin birləşməsi və ya şirkətin 
bir hissəsindən imtina kimi qeyri-adi və ya mürəkkəb vəziyyətlərin olub-
olmaması; 

 
o ədalətli dəyərin ölçülməsi və ya açıqlanan məlumatlar və müəssisənin adından 

xüsusi tədbirlər planının həyata keçirilməsi üçün rəhbərliyin niyyət və qabiliyyəti 
ilə bağlı əhəmiyyətli ehtimallar; 

 
o əlaqəli tərəflərlə aparılan əməliyyatların aralıq maliyyə məlumatlarında müvafiq 

olaraq uçota alınıb-alınmaması; 
 

o öhdəlik və müqavilə şərtlərində əhəmiyyətli dəyişikliklər; 
 

o məhkəmə çəkişmələri və ya iddialar da daxil olmaqla şərti öhdəliklərdə 
əhəmiyyətli dəyişikliklər; 

 
o borc üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi; 

 
o təhlil prosedurları tətbiq edilərkən sual doğuran məsələlər; 

 
o aralıq müddətinin son günlərində və ya növbəti aralıq müddətinin ilk günlərində 

baş verən əhəmiyyətli əməliyyatlar; 
 
o Aşağıdakılar da daxil olmaqla müəssisəyə təsir göstərən dələduzluq faktı və ya 

ehtimal edilən dələduzluq haqqında məlumat: 
 

- rəhbərlik; 
 

- daxili nəzarətdə əhəmiyyətli rol oynayan işçilər; yaxud 
 

- dələduzluğun aralıq maliyyə məlumatlarına ciddi təsir göstərə bilən hallarda 
digər şəxslər.  

 
o işçilər, keçmiş işçilər, analitiklər, tənzimləyici orqanlar və ya digər şəxslər 

tərəfindən xəbər verilmiş müəssisənin aralıq maliyyə məlumatlarına təsir göstərən 
dələduzluq faktının və ya ehtimal edilən dələduzluğun məlum olub-olmaması; 

 
o aralıq maliyyə məlumatlarına ciddi təsir göstərə bilən qanun və qaydalara faktiki 

və ya ehtimal edilən riayət etməmə hallarının məlum olub-olmaması. 
  

 Qeyri-adi görünən və aralıq maliyyə məlumatlarında əhəmiyyətli təhrifi əks etdirə 
bilən əlaqələrin və ayrı-ayrı maddələrin müəyyən edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş 
analitik prosedurlarının aralıq maliyyə məlumatlarına tətbiq edilməsi. Analitik 
prosedurlara əmsalların analizi və statistik analizlər, məsələn meyllilik analizi və ya 
reqressiya analizi daxil ola bilər və onlar əl və ya avtomatlaşdırılmış üsullarla yerinə 
yetirilə bilər. Bu TTBS-nin 2-ci Əlavəsində aralıq maliyyə məlumatları təhlil edilərkən 
auditorun nəzərə ala biləcəyi analitik prosedurların nümunələri verilir. 

 
 Aralıq maliyyə məlumatları ilə tanışlıq və auditorun aralıq maliyyə məlumatlarının 

bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
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çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməsinə səbəb olan auditorun 
diqqətini cəlb edən məsələlərin nəzərdən keçirilməsi.   

 
22. Auditor təhlil prosedurlarının çoxunu müəssisənin aralıq maliyyə məlumatlarının 

hazırlanması ilə eyni vaxtda və ya ondan əvvəl yerinə yetirə bilər. Məsələn, müəssisə 
və onun mühiti, o cümlədən daxili nəzarəti haqqında təsəvvürü yeniləmək və müvafiq 
protokollar ilə tanış olmağa başlamaq aralıq müddətinin başa çatmasından əvvəl 
məqsədəuyğun ola bilər. Aralıq müddətinin əvvəlində təhlil prosedurlarının yerinə 
yetirilməsi aralıq maliyyə məlumatlarına təsir göstərən mühasibat uçotunun 
əhəmiyyətli məsələlərinin tez müəyyən edilməsi və nəzərdən keçirilməsinə imkan 
yaradır.   

 
23. Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilini yerinə yetirən auditor, həmçinin müəssisənin 

illik maliyyə hesabatlarının auditini yerinə yetirməyə də cəlb olunur. Rahatlıq və 
səmərəlilik üçün auditor müəyyən audit prosedurlarını aralıq maliyyə məlumatlarının 
təhlili ilə eyni vaxtda yerinə yetirməyi qərara ala bilər. Məsələn, aralıq maliyyə 
məlumatları ilə əlaqəli olan idarə heyətinin iclaslarının protokollarını oxumaqla əldə 
edilən məlumatlar illik audit üçün də istifadə edilə bilər. Həmçinin auditor aralıq 
təhlili yerinə yetirən zaman illik maliyyə hesabatlarının auditi məqsədilə yerinə 
yetirilməsi zəruri ola bilən audit prosedurlarının yerinə yetirilməsinə də, məsələn, 
həmin dövrdə baş vermiş şirkətlərin birləşməsi, restrukturizasiya və ya gəlir ilə bağlı 
əhəmiyyətli əməliyyatlar kimi əhəmiyyətli və ya qeyri-adi əməliyyatlara dair 
prosedurların auditinin aparılmasına qərar ala verə bilər.   

 
24.  Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili bir qayda olaraq məhkəmə çəkişmələri və ya 

iddialar haqqında sorğuların təsdiqlənməsini tələb etmir. Buna görə də bir qayda 
olaraq müəssisənin hüquqşünasına sorğu məktubu göndərmək zəruri deyil. Bununla 
belə, auditorun aralıq maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmamasını 
ehtimal etməsinə səbəb olan auditorun diqqətini çəkən hər hansı bir məsələ olarsa və 
auditor müəssisənin hüquqşünasında bu məsələ üzrə münasib məlumatların olmasını 
ehtimal edərsə, məhkəmə çəkişməsi və ya iddiası ilə bağlı müəssisənin hüquqşünası 
ilə birbaşa əlaqə saxlamaq məqsədəuyğun ola bilər.   

 
25. Auditor, aralıq maliyyə məlumatlarının əsas uçot sənədləri ilə razılaşdırılması və ya 

üzləşdirilməsinə dair sübut əldə etməlidir. Auditor, aralıq maliyyə məlumatlarının əsas 
uçot sənədləri ilə uyğunlaşdırılması və ya üzləşdirilməsinə dair sübut əldə etmək üçün 
aralıq maliyyə məlumatlarının aşağıdakılar ilə əlaqəsini izləyə bilər: 

 
(a) uçot sənədləri, məsələn, baş kitab və ya uçot sənədləri ilə razılaşdırılmış və ya 

üzləşdirilmiş ümumi cədvəl; habelə 
 

(b)  zəruri hallarda müəssisənin uçot sənədlərində digər təsdiqləyici məlumatlar.  
 

26. Auditor rəhbərliyə təhlil üzrə hesabatın tarixinədək aralıq maliyyə 
məlumatlarında düzəlişlərin edilməsini və ya məlumatların açıqlanmasını tələb 
edə bilən bütün hadisələri müəyyən edib-etməməsi ilə bağlı sorğu göndərməlidir. 
Təhlil üzrə hesabatın tarixindən sonra baş verən hadisələri müəyyən etmək üçün 
auditorun digər prosedurları yerinə yetirməsi zəruri deyil.    

 
27. Auditor rəhbərliyə müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək 

qabiliyyətinin qiymətləndirməsini dəyişdirib-dəyişdirməməsi haqqında sorğu 
göndərməlidir. Sorğu və digər təhlil prosedurları nəticəsində auditora 
müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyəti ilə bağlı şübhə 
doğuracaq hadisələr və ya şəraitlər məlum olduqda o, aşağıdakıları etməlidir: 
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(a) müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinin rəhbərlik 

tərəfindən qiymətləndirilməsinə əsaslanan sonrakı tədbirlər ilə bağlı planlar, bu 
planların mümkünlüyü və rəhbərliyin bu planların vəziyyəti düzəldəcəyini 
ehtimal edib-etməməsi haqqında sorğunun rəhbərliyə göndərilməsi; habelə 

 
(b) aralıq maliyyə məlumatlarında belə məsələlər haqqında məlumatların 

açıqlanmasının müvafiqliyinin nəzərdən keçirilməsi.    
 

28. İllik maliyyə hesabatlarının tarixində müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam 
etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına alan hadisələr və ya şərtlər mövcud ola bilər, 
yaxud belə hadisələr və ya şəraitlər rəhbərliyə göndərilən sorğu nəticəsində və ya 
digər təhlil prosedurları yerinə yetirilərkən aşkar oluna bilər. Belə hadisələr və ya 
şərtlər auditorun diqqətini cəlb etdikdə, o, aktivlərin ləğv edilməsi, borc pul 
vəsaitlərinin alınması və ya borcların restrukturizasiyası, xərclərin azaldılması və ya 
təxirə salınması, yaxud kapitalın qaldırılması kimi gələcək planları haqqında 
rəhbərliyə sorğu göndərir. Auditor həmçinin rəhbərliyin planların mümkünlüyünü və 
rəhbərliyin bu planların nəticəsində vəziyyətin yaxşılaşmasını ehtimal etməsi haqqında 
sorğu göndərir. Bununla belə, bir qayda olaraq auditorun bu planların mümkünlüyü və 
rəhbərliyin bu planların nəticəsində vəziyyətin yaxşılaşmasını ehtimal etməsini 
təsdiqləməsinə ehtiyac yoxdur.  

 
29.  Auditorun aralıq maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər 

baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq 
hazırlanması üçün əhəmiyyətli düzəlişin edilməsinə ehtiyacın olmasını şübhə 
altına almasına səbəb olan auditorun diqqətini çəkən hər hansı bir məsələ 
olduqda, auditor təhlil hesabatında nəticənin ifadə edilməsi üçün əlavə sorğu 
göndərməli və ya digər prosedurlar yerinə yetirməlidir. Məsələn, əgər auditorun 
yerinə yetirdiyi təhlil prosedurları nəticəsində auditor əhəmiyyətli satış 
əməliyyatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq uçota 
alınmasını şübhə altına aldığı halda, auditor yaranmış şübhələri aradan qaldırmaq üçün 
yetərli əlavə prosedurlar yerinə yetirir, məsələn, əməliyyatın şərtlərini marketinq və 
mühasibat uçotu şöbələrinin baş əməkdaşları ilə müzakirə edir, yaxud satınalma 
müqaviləsi ilə tanış olur.    

 
Təhriflərin qiymətləndirilmləsi 
 

30. Auditor diqqətini cəlb etmiş düzəliş edilməyən təhriflərin ayrı-ayrılıqda və 
ümumilikdə aralıq maliyyə məlumatları üçün əhəmiyyətli olub-olmamasını 
qiymətləndirməlidir.  

 
31.  Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilində audit tapşırığından fərqli olaraq aralıq 

maliyyə məlumatlarının əhəmiyyətli təhriflərdən azad olmasına dair ağlabatan 
əminliyin əldə edilməsi nəzərdə tutulmur. Bununla belə, aralıq maliyyə 
məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanması üçün əhəmiyyətli düzəlişin edilməsinə 
ehtiyacın olub-olmamasını müəyyən etmək üçün auditorun diqqətini cəlb edən 
təhriflər, o cümlədən məlumatların yetərincə açıqlanmaması ayrı-ayrılıqda və birlikdə 
qiymətləndirilir.  

 
32. Auditor müəssisənin düzəliş etmədiyi hər hansı təhrifin əhəmiyyətliliyini 

qiymətləndirərkən peşəkar mühakimə tətbiq edir. Auditor, təhriflərin əvvəlki ildə və 
ya cari ilin aralıq dövründə baş verməsindən asılı olmayaraq, təhriflərin xüsusiyyəti, 
səbəbi və məbləği, habelə təhriflərin gələcək aralıq və ya illik dövrlərə mümkün təsiri 
kimi məsələləri nəzərdən keçirir.  
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33. Auditor elə bir məbləğ təyin edə bilər ki, həmin məbləğdən aşağı olduqda təhriflərin 

toplanmasına ehtiyac olmasın, çünki auditor belə məbləğlərin aralıq maliyyə 
məlumatlarına əhəmiyyətli təsir göstərməyəcəyini ehtimal edir. Bunu etdikdə auditor 
nəzərdə saxlayır ki, əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsində kəmiyyət ilə yanaşı, 
keyfiyyət göstəriciləri də nəzərə alınır və nisbətən kiçik məbləğdə olan təhriflər də 
aralıq maliyyə məlumatlarına əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.  

 
Rəhbərlik tərəfindən təqdim olunan məlumatlar  
 

34. Auditor rəhbərlikdən aşağıdakılara dair yazılı təqdimatlar əldə etməlidir: 
 

(a) Rəhbərlik dələduzluq və səhvlərin qarşısının alınması və aşkar edilməsi 
məqsədi ilə daxili nəzarətin layihələndirilməsi və yerinə yetirilməsi üzrə öz 
məsuliyyətini qəbul edir; 

 
(b) Aralıq maliyyə məlumatları maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanıb və təqdim edilmişdir; 
 

(c) Rəhbərlik auditorun təhlil zamanı topladığı düzəliş edilməyən təhriflərin 
ayrı-ayrılıqda və birlikdə təsirinin bütövlükdə aralıq maliyyə məlumatları 
üçün əhəmiyyətli olmamasını ehtimal edir. Belə maddələrin icmalı yazılı 
təqdimatlara əlavə və ya daxil edilir; 

 
(d) Rəhbərlik ona məlum olan və müəssisəyə təsir göstərə bilən dələduzluq 

halları və ya ehtimal edilən dələduzluq ilə bağlı bütün əhəmiyyətli faktlar 
haqqında məlumatı auditora açıqlamışdır; 

 
(e) Rəhbərlik dələduzluq nəticəsində aralıq maliyyə məlumatlarında əhəmiyyətli 

təhriflərin olma risklərinin qiymətləndirilməsinin nəticələrini auditora 
təqdim etmişdir 2; 

 
(f) Rəhbərlik aralıq maliyyə məlumatları hazırlanarkən təsirləri nəzərə alınmalı 

qanun və qaydalara riayət etməmə faktları və ya ehtimal edilən riayət 
etməmə haqqında ona məlum olan bütün məlumatları auditora açıqlamışdır; 
habelə 

 
(g) Rəhbərlik balans hesabatının tarixindən sonra və təhlil üzrə hesabatın 

tarixinədək baş vermiş və aralıq maliyyə məlumatlarında düzəlişlərin 
edilməsini və ya məlumatların açıqlanmasını tələb edə bilən bütün 
əhəmiyyətli hadisələr haqqında auditora məlumatları açıqlamışdır.  

 
35. Auditor müəssisənin fəaliyyəti və ya sahəsinə xas olan məsələlərlə müvafiq əlavə 

əlaqəli təqdimatlar əldə edir. Rəhbərliyin təqdimat məktubunun nümunəsi bu TTBS-
nin 3 saylı Əlavəsində verilmişdir.   

 
Əlavə edilən məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti  
 

36. Auditor aralıq maliyyə məlumatlarına əlavə edilən digər məlumatlar ilə aralıq 
maliyyə məlumatları arasında ziddiyyətlərin olub-olmamasını müəyyən etmək 
məqsədilə həmin digər məlumatlar ilə tanış olmalıdır. Əgər auditor əhəmiyyətli 
ziddiyyət aşkar edərsə, auditor aralıq maliyyə məlumatlarında və ya digər 
məlumatlarda düzəlişlərin edilməsi haqqında qərara gəlir. Əgər belə bir düzəliş aralıq 
maliyyə məlumatlarında edilməlidirsə və rəhbərlik buna etiraz edirsə auditor bunun 

                                                 
2 240 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyətləri”  BAS-ın 35-ci paraqrafında  izah olunur ki, 
belə qiymətləndirmənin xüsusiyyəti, həcmi və tezliyi müxtəlif müəssisələrdə fərqlidir və rəhbərlik ildə bir dəfə və ya davamlı monitorinqin 
tərkibində  təfərrüatlı qiymətləndirmə yerinə yetirə bilər. Buna görə,  aralıq maliyyə məlumatlarına aid olan bu təqdimat müəssisənin xüsusi 
şərləri üçün uyğunlaşdırılıb.   
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təhlil üzrə hesabatına təsirini nəzərə alır. Əgər belə bir düzəliş digər məlumatlarda 
edilməlidirsə və rəhbərlik buna etiraz edirsə auditor əhəmiyyətli uyğunsuzluq təsvir 
edilən əlavə paraqrafı təhlil üzrə hesabatına daxil edilməsini, yaxud təhlil üzrə 
hesabatın dərc edilməsini dayandırmaq və ya tapşırıqdan imtina etmək kimi əlavə 
tədbirlərin görülməsini nəzərdən keçirir. Məsələn, rəhbərlik aralıq maliyyə 
məlumatları ilə müqayisədə maliyyə göstəricilərini daha əlverişli şəkildə təsvir edən 
alternativ məvacib göstəricilərini təqdim edə bilər və belə alternativ göstəricilər artıq 
diqqət çəkir, aydın şəkildə müəyyən edilmir və ya aralıq maliyyə məlumatları ilə aydın 
şəkildə üzləşdirilməyərək çaşqınlıq yaradır  və onların aldadıcı olma ehtimalı var.  

 
37. Auditorun digər məlumatlarda faktın əhəmiyyətli təhrif olunmasını ehtimal 

etməsinə səbəb olan məsələ auditorun diqqətini cəlb etdikdə auditor bu məsələni 
müəssisənin rəhbərliyi ilə müzakirə etməlidir. Əhəmiyyətli uyğunsuzluqları 
müəyyən etmək məqsədilə digər məlumatlarla tanış olarkən faktların aşkar şəkildə 
əhəmiyyətli təhriflərə məruz qalması (yəni, aralıq maliyyə məlumatlarında olan 
məsələlər ilə əlaqəsi olmayan və düzgün qeyd və ya təqdim edilməyən məlumatlar) 
auditorun diqqətini cəlb edə bilər. Bu məsələni müəssisənin rəhbərliyi ilə müzakirə 
edərkən auditor digər məlumatların etibarlılığını və rəhbərliyin auditorun sorğularına 
verdiyi cavablarını, mühakimə və ya rəylər arasında fərqlərin olub-olmamasını və 
faktın aşkar şəkildə təhrif edilməsinin aradan qaldırılması üçün səriştəli üçüncü tərəf 
ilə məsləhətləşməyi rəhbərlikdən tələb etməyə ehtiyacın olub-olmamasını nəzərdən 
keçirir. Əgər faktın əhəmiyyətli təhrif  olunmasına düzəliş edilməlidirsə, rəhbərlik isə 
buna etiraz edir, auditor müvafiq olaraq idarəetmyə cavabdeh şəxslərə bildiriş 
göndərməyi və hüquqi məsləhətlərin alınması kimi əlavə tədbirlərin görülməsinə 
nəzərdən keçirir.   

 
Əlaqə 
 

38. Əgər auditorun aralıq maliyyə məlumatlarının təhlil edilməsi nəticəsində  aralıq 
maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanması üçün 
əhəmiyyətli düzəliş belə aralıq maliyyə məlumatlarında əhəmiyyətli düzəlişin 
edilməsinin zəruri olmasını ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı məsələ 
auditorun diqqətini cəlb edərsə,  auditor mümkün qədər tez bir zamanda 
rəhbərliyin müvafiq səviyyəsinə bu məsələ haqqında məlumat verməlidir. 

 
39. Auditorun mühakiməsinə görə əgər rəhbərlik ağlabatan vaxt müddətində 

müvafiq cavab vermədikdə auditor idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat 
verməlidir.  Əlaqə mümkün qədər tez zamanda yazılı və ya şifahi şəkildə saxlanılır. 
Auditorun bu işi yazılı və ya şifahi etməsinə dair qərarına  məsələnin xüsusiyyəti, 
məxfiliyi və əhəmiyyətliliyi, habelə belə əlaqənin vaxtı kimi amillər təsir göstərir. 
Məlumat şifahi verildikdə auditor bu əlaqəni sənədləşdirir. 

 
40. Auditorun mühakiməsinə görə əgər idarəetməyə məsul şəxslər ağlabatan vaxt 

ərzində müvafiq cavab vermədikdə auditor aşağıdakıları nəzərdən keçirməlidir: 
 

(a) hesabatın dəyişdirilməsinə ehtiyacın olub-olmamasını; yaxud 
 

(b) tapşırıqdan imtina etməyin mümkünlüyünü; habelə 
 

(c)  illik maliyyə hesabatlarının auditindən imtina etməyin mümkünlüyünü. 
 

41. Aralıq maliyyə məlumatlalrının təhlili nəticəsində auditorun dələduzluğun və ya 
müəssisənin qanun və  qaydalara riayət etməmə hallarının mövcud olmasını 
ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı məsələ auditorun diqqətini cəlb etdikdə, 
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auditor həmin məsələ haqqında mümkün qədər tez zamanda rəhbərliyin 
münasib səviyyəsinə məlumat verməlidir. Rəhbərliyin münasib səviyyəsinin 
müəyyən edilməsinə rəhbərliyin hər hansı bir üzvünün bu məsələdə gizli 
sövdələşməsinin və ya iştirak etməsinin mümkünlüyü təsir göstərir. Auditor həmçinin 
belə məsələlər haqqında idarəetməyə məsul şəxslərə xəbər verməyə hesabat ehtiyacın 
olub-olmamasını və təhlilə təsirini nəzərdən keçirir. 

   
42. Auditor aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili nəticəsində ortaya çıxan idarəetmə 

ilə bağlı müvafiq məsələlər haqqında idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat 
verməlidir. Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilinin yerinə yetirilməsinin nəticəsi 
olaraq auditora, onun fikrinə görə maliyyə hesabatlarının verilməsi və açıqlanması 
prosesinə nəzarət edən idarəetməyə məsul şəxslər üçün həm vacib, həm də münasib 
olan məsələlər məlum ola bilər. Auditor belə məsələlər haqqında idarəetməyə məsul 
şəxslərə məlumat verir.   

 
Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilinin xüsusiyyəti, həcmi və nəticələri haqqında 
hesabatvermə  
 

43. Auditor aşağıdakıları ehtiva edən yazılı hesabat hazırlayır: 
 

(a) müvafiq başlıq; 
 

(b) tapşırığın şərtlərinə uyğun olaraq ünvan sahibi;   
 

(c) təhlil edilən aralıq maliyyə məlumatlarının müəyyən edilməsi, o cümlədən tam və 
ya qısaldılmış maliyyə hesabatları dəstinə daxil olan hər hesabatın başlığı, habelə 
aralıq maliyyə məlumatlarının tarixi və əhatə etdiyi müddət;   

 
(d) əgər aralıq maliyyə məlumatları ədalətli təqdimata nail olmaq üçün maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmış ümumi 
təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstindən ibarətdirsə, rəhbərliyin aralıq 
maliyyə məlumatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə 
uyğun olaraq hazırlanması və ədalətli təqdim edilməsinə görə cavabdeh olması 
haqqında bəyanat;   

 
(e) digər vəziyyətlərdə rəhbərliyin aralıq maliyyə məlumatlarının maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanması və təqdim 
edilməsinə görə cavabdeh olması haqqında bəyanat;  

 
(f) auditorun təhlilə əsasən aralıq maliyyə məlumatlarına dair nəticənin ifadə 

etməsinə görə cavabdeh olması haqqında bəyanat;  
 

(g) aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilinin 2410 saylı “Müəssisənin müstəqil 
auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiş aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili” 
Təhlil tapşırıqları üzrə beynəlxalq standartına (TTBS) uyğun olaraq yerinə 
yetirilməsi haqqında bəyanat və  belə təhlilin əsasən maliyyə və mühasibat uçotu 
məsələləri üzrə cavabdeh şəxslərə sorğuların göndərilməsindən, analitik və digər 
təhlil prosedurlarının tətbiq edilməsindən ibarət olması haqqında bəyanat;   

 
(h) təhlilin həcminin Beynəlxalq audit standartlarına uyğun olaraq aparılmış auditin 

həcmindən əhəmiyyətli dərəcədə az olması və nəticədə audit zamanı aşkar edilə 
bilən bütün əhəmiyyətli məsələlərin auditora məlum olmasına dair əminliyin 
auditor tərəfindən əldə edilməsinə imkanın olmaması və müvafiq olaraq audit 
rəyinin ifadə edilməməsi haqqında bəyanat; 

 
(i) əgər aralıq maliyyə məlumatlarına ədalətli təqdimata nail olmaq üçün nəzərdə 

tutulmuş maliyyə hesabatları çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmış ümumi 
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təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəsti daxildirsə auditorun aralıq maliyyə 
məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından düzgün və ədalətli 
təsəvvür yaratmaması və ya maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə 
(istifadə edilən maliyyə hesabatları çərçivələri Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq 
standartları olmadığı təqdirdə maliyyə hesabatları çərçivələrinin 
yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da daxil olmaqla) uyğun olaraq 
hazırlanmamasını ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı məsələnin auditorun 
diqqətini cəlb edib-etməməsinə dair nəticə;   

(j) digər vəziyyətlərdə auditorun auditorun aralıq maliyyə məlumatlarının bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinə (istifadə edilən maliyyə hesabatları çərçivələri Maliyyə 
hesabatlarının beynəlxalq standartları olmadığı təqdirdə maliyyə hesabatları 
çərçivələrinin yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da daxil olmaqla) 
uyğun olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı məsələnin 
auditorun diqqətini cəlb edib-etməməsinə dair nəticə;    

 
(k)  hesabatın tarixi; 

 
(l) auditorun fəaliyyət göstərdiyi ölkədəki və ya yurisdiksiyadakı məkanı;   

 
(m) auditorun imzası. 

 
Təhlil üzrə hesabatların nümunələri bu TTBS-nin 4-cü Əlavəsində təqdim edilmişdir.   
 

44. Bəzi yurisdiksiyalarda aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilini tənzimləyən qanun və 
ya qaydalarda auditor nəticəsinin 43 (i) və (j) paraqraflarında əks etdirilənlərdən fərqli 
ifadəsi nəzərdə tutula bilər. Auditorun göstərilmiş ifadələrdən istifadə etməyə məcbur 
olmasına baxmayaraq auditorun bu TTBS-də əks etdirilmiş nəticə ifadə etməsi üzrə 
məsuliyyətləri eyni olaraq qalır.   

 
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən kənarlaşma  
 

45. Aralıq maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrə uyğun olaraq hazırlanması üçün 
auditorun həmin aralıq maliyyə məlumatlarında əhəmiyyətli düzəlişlərin 
edilməsinin zəruri olmasını ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı bir məsələ 
auditorun diqqətini cəlb etdikdə auditor şərti müsbət və ya mənfi rəy ifadə 
etməlidir.   

 
46. Əgər auditorun maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən kənarlaşmanın 

aralıq maliyyə məlumatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməsini və ya təsir edə 
bilməsini ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı məsələ auditorun diqqətini cəlb 
edərsə, rəhbərlik isə aralıq maliyyə məlumatlarında düzəliş etməkdən imtina edərsə, 
auditor təhlil üzrə hesabatında dəyişiklik edir.  Dəyişiklikdə həmin kənarlaşmanın 
xüsusiyyəti təsvir edilir və mümkün olduqda aralıq maliyyə məlumatlarına göstərdiyi 
təsiri qeyd olunur. Auditorun fikrincə münasib açıqlama üçün zəruri olan məlumat 
aralıq maliyyə məlumatlarına daxil edilməyibsə, auditor təhlil üzrə hesabatında 
dəyişiklik edir və mümkün olduqda təhlil üzrə hesabatına lazımı məlumatları daxil 
edir. Təhlil üzrə hesabatında dəyişikliyin edilməsi bir qayda olaraq həmin təhlil üzrə 
hesabata izahedici paraqrafın və şərti müsbət nəticənin əlavə edilməsi ilə müşayiət 
olunur.  Şərti müsbət nəticənin ifadə edildiyi təhlil üzrə hesabatların nümunələri bu 
TTBS-nin 5-ci Əlavəsində verilmişdir. 

 
47. Əgər kənarlaşmanın aralıq maliyyə məlumatlarına təsiri o dərəcədə əhəmiyyətli və 

nüfuzedicidir ki, auditor aralıq maliyyə məlumatlarının yanıldıcı və ya natamam 
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xüsusiyyətini açıqlamaq üçün qənaətbəxş olmaması haqqında nəticəyə gəlir, auditor 
mənfi nəticə ifadə edir. Mənfi nəticənin ifadə edildiyi təhlil üzrə hesabatların 
nümunələri bu TTBS-nin 7-ci Əlavəsində verilmişdir.   

  
Əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması  
 

48. Əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması bir qayda olaraq auditora təhlili tamamlamaqda 
maneələr yaradır.   

 
49. Auditorun təhlili tamamlamağa imkanı olmadıqda, auditor təhlilin 

tamamlanmamasının səbəbləri haqqında rəhbərliyin müvafiq səviyyəsinə və 
idarəetməyə məsul şəxslərə yazılı şəkildə məlumat verməli və hesabatın təqdim 
edilməsinin müvafiq olub-olmamasını nəzərdən keçirməlidir.   

 
Rəhbərlik tərəfindən əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması   
 

50. Auditorun təhlildən əvvəl əldə etdiyi məlumatlardan rəhbərlik tərəfindən onun yerinə 
yetirəcəyi təhlilin əhatə dairəsinə məhdudiyyətin qoyması səbəbindən təhlili 
tamamlaya bilməməsi təəssüratı yaranarsa, auditor aralıq maliyyə məlumatlarının 
təhlili üçün tapşırığı qəbul etmir.   

 
51. Əgər tapşırıq qəbul edildikdən sonra rəhbərlik təhlilin əhatə dairəsini 

məhdudlaşdırarsa, auditor həmin məhdudiyyətin ləğv edilməsi ilə bağlı müraciət edir. 
Əgər rəhbərlik buna etiraz edərsə, auditor təhlili tamamlaya və nəticə ifadə edə bilmir. 
Belə hallarda auditor təhlilin tamamlana bilməyəcəyinin səbəbləri haqqında 
rəhbərliyin müvafiq səviyyəsinə və idarəetməyə məsul şəxslərə yazılı şəkildə məlumat 
verir. Buna baxmayaraq, əgər aralıq maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq 
hazırlanması üçün auditorun həmin aralıq maliyyə məlumatlarında əhəmiyyətli 
düzəlişin edilməsinin zəruri olduğunu ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı məsələ 
auditorun diqqətini cəlb edərsə, auditor belə məsələlər haqqında 38-40-cı 
paraqraflarda əks etdirilmiş göstərişlərə uyğun olaraq məlumat verir.   

 
52. Auditor qanun və qaydalarla nəzərdə tutulan məsuliyyətləri də, o cümlədən auditorun 

hesabat təqdim etməsi üçün tələbin olub-olmamasını nəzərə  alır. Belə bir tələb olduğu 
halda auditor nəticə verməkdən imtina edir və təhlil üzrə hesabatda təhlilin başa 
çatdırılmamasının səbəblərini izah edir.  Bununla belə, əgər aralıq maliyyə 
məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanması üçün auditorun həmin aralıq maliyyə 
məlumatlarında əhəmiyyətli düzəlişin edilməsinin zəruri olduğunu ehtimal etməsinə 
səbəb olan hər hansı məsələ auditorun diqqətini cəlb edərsə, auditor belə məsələ 
haqqında da hesabatda məlumat verir.   

 
Əhatə dairəsi ilə bağlı digər məhdudiyyətlər   
 

53. Rəhbərlik tərəfindən tətbiq edilən məhdudiyyətdən başqa digər vəziyyətlərə görə də 
əhatə dairəsi məhdudlaşdırıla bilər. Belə vəziyyətlərdə auditor bir qayda olaraq təhlili 
tamamlaya və nəticə ifadə edə bilmir və 51-52-ci paraqrafları rəhbər tutur. Bununla 
belə bəzi nadir hallarda auditorun işinin əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması aydın 
şəkildə ancaq bir və ya iki xüsusi məsələ ilə məhdudlaşır ki, bunlar da əhəmiyyətli 
olmasına baxmayaraq, auditorun mühakiməsinə əsasən aralıq maliyyə məlumatları 
üçün nüfuzedici deyil. Belə vəziyyətlərdə auditor təhlil üzrə hesabatda dəyişiklik 
edərək, qeyd edir ki, təhlil üzrə hesabatın izahedici paraqrafında əks etdirilən məsələ 
istisna olmaqla, təhlil bu TTBS-yə uyğun olaraq yerinə yetirilmişdir və şərti müsbət 
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nəticə verir. Şərti müsbət nəticənin ifadə edildiyi təhlil üzrə hesabatların nümunələri 
bu TTBS-nin 6-cı Əlavəsində verilmişdir. 

 
54. Auditin əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması səbəbindən auditor axırıncı illik maliyyə 

hesabatlarına dair şərti müsbət rəy ifadə edə bilərdi. Auditor hələ də məhdudiyyətin 
mövcud olmasını və mövcud olduğu halda təhlil üzrə hesabata təsirini nəzərdən 
keçirir.   

 
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi və əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliklər 
 

55. Müəyyən vəziyyətlərdə aralıq maliyyə məlumatlarının qeydinə daxil edilmiş məsələni 
vurğulamaq üçün təhlil üzrə hesabata həmin məsələnin daha geniş müzakirə edildiyi 
izahedici paraqraf daxil edilə bilər. Həmin paraqraf tərcihən  nəticə paraqrafından 
sonra daxil edilməlidir və bir qayda olaraq nəticədə bununla bağlı şərtin olmamasına 
istinad edilir.   

 
56. Əgər aralıq maliyyə məlumatlarında açıqlanan məlumatlar yetərlidirsə, 

müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyəti ciddi şübhə 
altına ala bilən hər hansı bir hadisə və ya şərait ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri-
müəyyənliyi vurğulamaq üçün auditor təhlil üzrə hesabata izahedici paraqraf 
əlavə etməlidir.   

 
57. Auditor müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi 

şübhə altına alan hər hansı bir hadisə və ya şərait ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri-
müəyyənliyi vurğulamaq üçün izahedici paraqrafı əlavə etməklə əvvəlki auditi və ya 
təhlil üzrə hesabatını dəyişdirə bilər. Əgər əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik hələ də 
mövcud olarsa və aralıq maliyyə məlumatlarında məlumatlar yetərincə açıqlanırsa, 
auditor davam edən əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyi vurğulamaq üçün paraqraf əlavə 
etməklə cari aralıq maliyyə məlumatlarına dair təhlil üzrə hesabatı dəyişdirir.   

 
58. Əgər, sorğular və ya digər təhlil prosedurları nəticəsində müəssisənin fəaliyyətin 

fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən hər hansı bir 
hadisə və ya şərait ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik auditorun diqqətini cəlb 
edərsə və aralıq maliyyə məlumatlarında məlumatlar yetərincə açıqlanmışdırsa, 
auditor izahedici paraqraf əlavə etməklə təhlil üzrə hesabatı dəyişdirir.   

 
59. Müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək  qabiliyyətini ciddi şübhə 

altına alan hər hansı bir əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik aralıq maliyyə 
məlumatlarında yetərincə açıqlanmadığı halda auditor müvafiq olaraq şərti 
müsbət və ya mənfi rəy ifadə etməlidir. Hesabata belə əhəmiyyətli qeyri-
müəyyənliyin olması faktına edilmiş xüsusi istinadlar da daxil edilməlidir.  

 
60. Auditor diqqətini cəlb etdiyi, həll edilməsi gələcək hadisələrdən asılı olan və 

aralıq maliyyə məlumatlarına təsir göstərə bilən əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyi 
(müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi problemi istisna olmaqla) vurğulamaq 
üçün əlavə paraqraf daxil etməklə təhlil üzrə hesabatı dəyişdirməyi nəzərdən 
keçirməlidir.  

 
Digər mülahizələr 
 

61. Tapşırığın şərtlərinə aralıq maliyyə məlumatlarının daxil olduğu hər hansı sənəddə 
belə məlumatların müəssisənin auditoru tərəfindən yoxlanıldığı qeyd olunduğu 
hallarda, təhlil üzrə hesabatın da həmin sənədə daxil edilməsinə dair rəhbərliyin 
razılığı daxildir. Əgər rəhbərlik təhlil üzrə hesabatı həmin sənədə daxil etməmişdirsə, 
auditor bu vəziyyətdə görüləcək münasib tədbirləri müəyyən etməkdə yardım üçün 
hüquqi məsləhət almağı nəzərdən keçirə bilər.   
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62. Əgər auditor təhlil üzrə fərqli hesabat təqdim etmişdirsə və rəhbərlik aralıq maliyyə 

məlumatlarının daxil olduğu sənədə təhlil üzrə fərqli hesabatı daxil etmədən aralıq 
maliyyə məlumatlarını təqdim edərsə, auditor bu vəziyyətdə görüləcək münasib 
tədbirləri müəyyən etməkdə yardım üçün hüquqi məsləhət almağı və illik maliyyə 
hesabatlarının auditi üzrə tapşırıqdan imtina etməyi nəzərdən keçirə bilər. 

 
63. Qısaldılmış maliyyə hesabatları dəstindən ibarət olan aralıq maliyyə məlumatlarına 

maliyyə hesabatlarının tam dəstində istifadə olunacaq bütün məlumatların daxil 
olmasına ehtiyac yoxdur, illik hesabatın tarixindən sonrakı müəssisənin maliyyə 
vəziyyətində və göstəricilərində dəyişikliklərin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətli olan 
hadisə və dəyişikliklərin izah edilməsi daha məqsədəuyğun olar. Bunun səbəbi odur 
ki, aralıq maliyyə məlumatlarının istifadəçilərinin, məsələn listinq subyekti olan 
müəssisələrdə ən son auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını əldə etmək imkanının 
olması güman edilir.  Digər vəziyyətlərdə ən son auditi aparılmış maliyyə hesabatları 
ilə birlikdə  oxunulması lazım olan bəyanatın belə aralıq maliyyə məlumatlarına daxil 
edilməsinə ehtiyacın olub-olmamasını auditor rəhbərlik ilə müzakirə edir. Belə 
bəyanat olmadıqda auditor, ən son auditi aparılmış maliyyə hesabatlarına istinad 
etmədən aralıq maliyyə məlumatlarının belə vəziyyətdə yanıldıcı olub-olmamasını və 
təhlil üzrə hesabata təsirini nəzərdən keçirir.  

 
Sənədləşdirmə 
 

64. Auditor özünün nəticəsini əsaslandırmaq üçün və təhlilin bu TTBS-nin, qanun və 
qaydaların tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirilməsinə dair sübutları təmin 
etmək üçün yetərli və münasib olan təhlil sənədlərini hazırlamalıdır. Bu sənədlər 
tapşırıq ilə əvvəl əlaqəsi olmayan təcrübəli auditorun aparılmış sorğuların xüsusiyyəti, 
müddəti və həcmini, tətbiq edilən analitik və digər təhlil prosedurlarını, əldə edilmiş 
məlumatları və təhlil yerinə yetirilərkən nəzərə alınmış əhəmiyyətli məsələləri başa 
düşmək imkanı verir.   

 
Etibarlılıq tarixi 
 

65. Bu TTBS 15 dekabr 2006-cı il tarixindən tez olmayaraq başlayan dövrlər üzrə aralıq 
maliyyə məlumatlarının təhlili üçün qüvvədədir. Bu TTBS-nin daha tez tətbiq 
olunmasına icazə verilir.  

 
İctimai sektorda tətbiqetmənin xüsusiyyətləri  
 

1. 10-cu paraqraf üzrə auditor və sifarişçinin tapşırığın şərtləri ilə bağlı razılığa gəlməsi 
tələb edilir.  11-ci paraqrafda izah olunur ki, məktub-saziş tapşırığın xüsusiyyəti, 
xüsusilə təhlilin məqsədi və həcmi, rəhbərliyin məsuliyyətləri, auditorun 
məsuliyyətlərinin həcmi, əldə edilən əminlik, habelə hesabatın xüsusiyyəti və forması 
ilə bağlı anlaşılmazlıqları aradan qaldırmağa kömək edir. İctimai sektorda təhlil üçün 
tapşırıqları tənzimləyən qanun və qaydalar bir qayda olaraq auditor təyin edilməsini 
müəyyən edir. Nəticə olaraq, ictimai sektorda məktub-saziş geniş yayılmış istifadə 
olmaya bilər. Bununla belə, 11-ci paraqrafda qeyd olunan məsələlər müəyyən edildiyi 
məktub-saziş ictimai sektorda həm auditor, həm də sifarişçi üçün faydalı ola bilər. Bu 
səbəbdən ictimai sektorda auditorlar təhlil üçün tapşırığın şərtlərinin məktub-saziş 
vasitəsi ilə razılaşdırılmasını nəzərdən keçirirlər.   

 
2. İctimai sektorda auditorun qanunla müəyyən edilmiş öhdəlikləri aralıq maliyyə 

məlumatlarının təhlili kimi başqa işlərə də şamil edilə bilər. Belə olduqda ictimai 
sektorda auditoru belə öhdəliklərdən yayına bilməz və nəticə etibarı ilə təhlil üçün 
tapşırığı qəbul etməyə (bax: 50-ci paraqraf) və ya təhlil üçün tapşırıqdan imtina edə 
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bilməz (bax: 36 və 40(b) paraqrafları). İctimai sektorda auditor, həmçinin illik maliyyə 
bəyanatlarının auditini yerinə yetirmək vəzifəsindən imtina etmək imkanı olmayan 
vəziyyətdə də ola bilər (bax: 40(c)) və 62-ci paraqraflar). 

 
3. 41-ci paraqrafda auditorun dələduzluq və ya müəssisənin qanun və qaydalara riayət 

etməməsi hallarının mövcud olmasını ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı məsələ 
auditorun diqqətini cəlb etdikdə, auditorun məsuliyyəti müzakirə olunur. İctimai 
sektorda qanun və ya digər qaydalarla auditorun belə məsələ haqqında qanunverici və 
ya digər səlahiyyətli dövlət orqanlarına xəbər verməsi tələb oluna bilər.    
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Əlavə 1 
 
Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üçün məktub-sazişin nümunəsi   
 
Aşağıdakı məktub bu TTBS-nin 10-cu bəndində qeyd olunan mülahizə ilə birlikdə  təlimat 
kimi istifadə olunmalıdır və fərdi tələb və şəraitlərə uyğunlaşdırılmalıdır.   
 
İdarə heyətinə (və ya ali rəhbərliyin müvafiq nümayəndəsinə) 
 
Biz, müəssisənin 30 iyun 20X1 tarixində aralıq balans haqqında hesabatı, həmin tarixdə başa 
çatan altı aylıq dövr üzrə gəlirlər, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 
əlaqəli hesabatların təhlili üçün aldığımız tapşırığın şərtləri və məqsədlərini başa 
düşdüyümüzü təsdiq etmək üçün bu məktubu Sizə təqdim edirik.  
  
Yerinə yetirdiyimiz təhlil aralıq maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından istifadə edilən maliyyə hesabatları çərçivəsi Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq 
standartları olmadıqda maliyyə hesabatları çərçivələrinin yurisdiksiyasına və ya mənşə 
ölkəsinə istinad da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivlərini qeyd edin 
uyğun olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı məsələnin 
diqqətimizi cəlb edib-etməməsi haqqında verdiyimiz hesabatı əsaslandırmaq məqsədilə 
Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları Şurasının nəşr etdiyi 2410 saylı “Müəssisənin 
müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiş aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili” Təhlil 
Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartına uyğun olaraq aparılacaq. Belə təhlil əsasən maliyyə 
və mühasibat uçotu ilə bağlı məsələlərə görə cavabdeh şəxslərə sorğuların göndərilməsindən, 
habelə analitik və digər təhlil prosedurlarının tətbiq edilməsindən ibarətdir və bir qayda olaraq 
əldə edilən məlumatların təsdiqlənməsi tələb olunmur. Aralıq maliyyə məlumatlarının əhatə 
dairəsi maliyyə hesabatlarına dair rəyin ifadə edilməsi məqsədi daşıyan, Beynəlxalq Audit 
Standartlarına uyğun olaraq aparılan auditin əhatə dairəsindən əhəmiyyətli dərəcədə azdır və 
buna görə də biz belə rəy bildirməməliyik.   
 
Biz aralıq maliyyə məlumatlarına dair aşağıdakı kimi hesabat verməyi ehtimal edirik: 
 
[Hesabat nümunəsinin mətnini daxil edin] 
 
Aralıq maliyyə məlumatlarına, o cümlədən məlumatların yetərli açıqlanmasına görə 
cavabdehliyi müəssisənin rəhbərliyi daşıyır. Bura dələduzluq və ya səhv nəticəsində baş 
vermiş əhəmiyyətli təhrifdən azad olan aralıq maliyyə məlumatlarının hazırlanması və təqdim 
edilməsi ilə bağlı daxili nəzarətin layihələndirilməsi, tətbiq edilməsi və qorunub saxlanması; 
münasib uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq edilməsi; habelə bu vəziyyətdə məqsədəuyğun 
olan uçot qiymətləndirmələrin edilməsi daxildir. Yerinə yetirdiyimiz təhlilin tərkib hissəsi 
olaraq, biz təhlil ilə bağlı edilən təsdiqləmələrə dair rəhbərlikdən yazılı təqdimatlar tələb 
edəcəyik. Biz həmçinin, aralıq maliyyə məlumatlarının təhlil olunduğu qeyd edilən hər hansı 
bir sənəd olduğu hallarda öz hesabatımızın həmin sənədə daxil olmasını tələb edəcəyik.   
 
Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili audit zamanı aşkar edilə bilən bütün əhəmiyyətli 
məsələlərdən xəbərdar olmağımıza dair əminliyi təmin etmir. Bundan əlavə, dələduzluq, səhv 
və ya qeyri-qanuni hərəkətlərin olub-olmamasını açıqlamaq üçün bizim tapşırığımıza 
əsaslanmaq olmaz. Bununla belə, biz sizə diqqətimizi cəlb edən hər hansı bir əhəmiyyətli 
məsələ haqqında məlumat verəcəyik.  
 
Biz sizin heyət ilə tam əməkdaşlığa ümid edirik və inanırıq ki, onlar bizim təhlil ilə bağlı tələb 
etdiyimiz bütün uçot qeydlərini, sənədləri və digər məlumatları təmin edəcəklər.   
 
[Müvafiq olaraq ödəniş məsələləri və hesabların təqdim edilməsi ilə bağlı əlavə məlumatları 
daxil edin.] 
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Bu məktuba xitam verilməzsə, düzəliş edilməzsə  və başqası ilə əvəz edilməzsə gələcəkdə də 
qüvvədə qalacaq (müvafiq olarsa). 
 
Maliyyə hesabatlarının biz tərəfdən yerinə yetiriləcəyi təhlil haqqında razılaşmaların siz 
tərəfdən başa düşüldüyünü bildirmək üçün bu məktubun əlavə edilmiş nüsxəsinin imzalayıb 
geri göndərilməsini xahiş edirik.  
 
ABC müəssisəsinin adından ........tərəfindən təsdiq etdi  
(imza) 
 
Ad və vəzifə 
 
Tarix 
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Əlavə 2 
 
Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilini yerinə yetirərkən auditorun nəzərə ala biləcəyi 
analitik prosedurlar   
 
Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlilini yerinə yetirərkən auditorun nəzərə ala biləcəyi 
analitik prosedurlara aşağıdakılar daxildir: 
 

 aralıq maliyyə məlumatlarının bilavasitə əvvəlki müddət üzrə aralıq maliyyə 
məlumatları, əvvəlki maliyyə ilinin müvafiq aralıq dövrü üzrə aralıq maliyyə 
məlumatları, rəhbərlik tərəfindən cari dövr üçün proqnozlaşdırılan aralıq maliyyə 
məlumatları və ən son auditi aparılmış illik maliyyə hesabatları ilə müqayisə edilməsi;   

 
 cari aralıq maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan nəticələr, məsələn büdcə və ya 

proqnozlar ilə müqayisə edilməsi (məsələn, vergi üzrə qalıqların və cari aralıq maliyyə 
məlumatlarında mənfəət vergiləri üçün müddəa ilə vergi öncəki mənfəət arasında 
əlaqənin (a) nəzərdə tutulan tariflərdən istifadə etməklə büdcədəki, habelə (b) əvvəlki 
dövrlər üzrə maliyyə məlumatlarındakı müvafiq məlumat ilə müqayisəsi); 

 
 cari aralıq maliyyə məlumatlarının müvafiq qeyri-maliyyə məlumatları ilə müqayisə 

edilməsi;   
 

 uçota alınmış məbləğlərin və ya həmin uçota alınmış məbləğlərdən alınan əmsalların 
auditorun nəzərdə tutduqları ilə müqayisə edilməsi. Auditor nəzərdə tutduğu 
qiymətləri hazırlamaq üçün özünün müəssisə və həmin müəssisənin fəaliyyət 
göstərdiyi sahə haqqında təsəvvürü əsasında mövcud olması nəzərə tutulan əlaqələri 
müəyyən edir və tətbiq edir;  

 
 cari aralıq dövr üzrə əmsalları və göstəricilərin eyni sahədə olan müəssisənin əmsalları 

və göstəriciləri ilə müqayisə edilməsi;    
 

 cari aralıq maliyyə məlumatlarının elementləri arasında əlaqələr ilə əvvəlki dövrlər 
üzrə aralıq maliyyə məlumatlarındakı müvafiq əlaqələrin, məsələn, xərclərin satış faizi 
üzrə, aktivlərin ümumi aktivlərin faizi  üzrə və satışda faiz dəyişikliyi ilə debitor 
borclarında dəyişiklik faizlərini müqayisə edilməsi;   

 
 tərkib hissələr bölünmüş məlumatların müqayisə edilməsi. Aşağıdakı məlumatların 

tərkib hissələr bölünməsinin nümunəsi verilir: 
 

o dövr üzrə, məsələn, gəlir və ya xərclər rüblük, aylıq və ya həftəlik məbləğlərə 
bölünür; 

 
o məhsul qrupları və ya gəlir mənbəyi üzrə; 

 
o məkan üzrə, məsələn, bölmə üzrə; 

 
o əməliyyatların fərqləndirici xüsusiyyətləri üzrə, məsələn, dizayner, memar və ya 

ustaların gəlirləri;   
 

o əməliyyatın müxtəlif fərqləndirici xüsusiyyətləri üzrə, məsələn, məhsul və ya ay 
üzrə satışlar.   
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Əlavə 3 
 
Rəhbərliyin təqdimat məktubunun nümunəsi   
 
Aşağıdakının məktubun standart məktub olması nəzərdə tutulmayıb.  Rəhbərlik tərəfindən 
edilən təqdimatlar müəssisələr və aralıq dövrlərdən asılı olaraq fərqli ola bilər.   
 

 
(Müəssisənin firma blankı) 

 
(Auditora)                                                         (Tarix) 
 
Aralıq maliyyə məlumatlarına qısaldılmış maliyyə hesabatları daxil olduğu halda giriş 
paraqrafları: 
 
Bu təqdimat məktubu aralıq maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
maliyyə hesabatları çərçivələri Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları olmadıqda, 
maliyyə hesabatları çərçivələrinin yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da daxil 
olmaqla, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin] uyğun olaraq 
hazırlanmamasını ehtimal etməyinizə səbəb olan hər hansı bir məsələnin diqqətinizi cəlb edib-
etməməsinə dair nəticənin ifadə edilməsi məqsədilə 31 mart 20X1 tarixi üçün ABC 
müəssisəsinin qısaldılmış balans haqqında hesabatının, və həmin tarixdə baş çatan üç aylıq 
dövr üzrə gəlir, kapitalda dəyişiklik və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında əlaqəli qısaldılmış 
hesabatların  yerinə yetirdiyiniz təhlili ilə bağlı olaraq təmin edilir. 
 
Biz aralıq maliyyə məlumatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd 
edin uyğun olaraq hazırlanması və təqdim edilməsi üzrə məsuliyyətimizi təsdiqləyirik. 
   
Əgər aralıq maliyyə məlumatları ədalətli təqdimata nail olmaq üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə 
hesabatları çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmış ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarını 
əhatə edirsə giriş paraqrafları belə olmalıdır: 
 
Bu təqdimat məktubu aralıq maliyyə məlumatlarının maliyyə hesabatları çərçivələri Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları olmadıqda, maliyyə hesabatları çərçivələrinin 
yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrini qeyd edin] uyğun olaraq 31 mart 20X1-ci il tarixi üçün ABC 
müəssisəsinin maliyyə vəziyyəti, onun maliyyə göstəriciləri və pul vəsaitlərinin hərəkəti 
haqqında düzgün və ədalətli təsəvvür yaratmamasını (və ya “bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından ədalətli şəkildə təqdim etməməsini”) ehtimal etməyinizə səbəb olan hər hansı bir 
məsələnin diqqətinizi cəlb edib-etməməsinə dair nəticənin ifadə edilməsi məqsədilə 31 mart 
20X1 tarixi üçün ABC müəssisəsinin balans haqqında hesabatının və həmin tarixdə başa çatan 
üç aylıq dövr üzrə gəlirlər, kapitalda dəyişiklik, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında əlaqəli 
hesabatların və  əhəmiyyətli uçotu siyasətinin icmalı və digər izahedici qeydlərin yerinə 
yetirdiyiniz təhlili ilə bağlı təmin edilir.     
 
Bununla biz, bizdə olan məlumatlara əsasən aşağıdakı təqdimatları təsdiq edirik: 
 
 Yuxarıda istinad edilən aralıq maliyyə məlumatları [maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrini qeyd edin] uyğun olaraq hazırlanıb və təqdim edilmişdir.   
 
 Biz sizə bütün uçot kitablarını və əsaslandırıcı sənədləri, səhmdarların və direktorlar 

şurasının iclaslarının protokollarını (məhz, [münasib tarixləri daxil edin] tarixində 
keçirilənlər) təqdim etmişik.  
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 Aralıq maliyyə məlumatlarının əsaslandığı uçot sənədlərində müvafiq olaraq uçota 
alınmayan əhəmiyyətli əməliyyatlar yoxdur. 

 
 Riayət etməmə halları olduqda aralıq maliyyə məlumatlarına əhəmiyyətli təsir göstərə 

bilən qanun və qaydalara riayət etməmə faktı və ya ehtimalı məlum olmamışdır.  
 
 Dələduzluq və səhvlərin qarşısının alınması və aşkar edilməsi məqsədilə daxili nəzarətin 

layihələndirilməsi və yerinə yetirilməsi üzrə məsuliyyətimizi təsdiq edirik.   
 
 Müəssisəyə təsir göstərə bilən məlum olan və ya şübhə edilən dələduzluq halları ilə bağlı 

bütün əhəmiyyətli faktları biz sizə açıqlamışıq.   
 
 Aralıq maliyyə məlumatlarının dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə təhrif 

olunması ehtimalı ilə bağlı risklərin qiymətləndirilməsinin nəticələrini sizə açıqlamışıq.   
 
 Biz ehtimal edirik ki, əlavə edilmiş cədvəldə yekunlaşdırılmış düzəliş edilməyən 

təhriflərin təsiri istər ayrılıqda, istərsə də birlikdə bütövlükdə aralıq maliyyə məlumatları 
üçün əhəmiyyətli deyil.   

 
 Əlaqəli tərəflərin müəyyən edilməsi ilə bağlı sizə təqdim edilmiş məlumatların tamlığını 

təsdiq edirik.   
 
 Aşağıdakılar müvafiq olaraq uçota alınmışdır və müvafiq hallarda aralıq maliyyə 

məlumatlarında yetəricnə açıqlanmışdır: 
 

o Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar, o cümlədən satış, satınalmalar, kreditlər, köçürmə, 
icarə razılaşmaları və təminatlar, habelə əlaqəli tərəflərdən alınacaq debitor borcları və 
ya əlaqəli tərəflərə ödəniləcək məbləğlər; 

 
o müəssisənin şərti öhdəlik altında olduğu yazılı və ya şifahi təminatlar; habelə 

 
o əvvəl satılmış aktivlərin geri alınması ilə bağlı müqavilə və hüquqlar;   

 
 aktiv və öhdəliklərin ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin təqdimatı və açıqlanması 

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq həyata keçirilmişdir. 
İstifadə olunan ehtimallar ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi və ya açıqlanması üçün 
münasib olduğu hallarda müəssisənin adından xüsusi tədbirlərin görülməsi üçün niyyət və 
qabiliyyətimizi əks etdirir;    

 
 Aralıq maliyyə məlumatlarında əks olunan aktiv və öhdəliklərin balans dəyərinə və ya 

təsnifatlandırılmasına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən heç bir niyyət və planımız yoxdur;  
 
 Bizim məhsul xətlərinin istehsalını dayandırmaq planlarımız, yaxud mal-material 

ehtiyatlarının köhnəlməsi və ya artıq qalması ilə bağlı heç bir plan və ya niyyətimiz 
yoxdur və heç bir mal-material ehtiyatları reallaşdırıla bilən dəyərdən artıq qeyd 
olunmamışdır;  

 
 müəssisə bütün aktivlərə lazımi mülkiyyət hüququna malikdir və müəssisənin aktivləri 

üzərində ipoteka və ya girov kağızları yoxdur; 
 
 biz müvafiq olaraq şərti və real olan bütün öhdəlikləri uçota almışıq və ya açıqlamışıq;    
 
 [ilk dəfə yerinə yetirilən yeni mühasibat uçotu standartları ilə əlaqəli hər hansı əlavə 

təqdimatları əlavə edin və aralıq maliyyə məlumatlarına aid olan yeni Beynəlxalq Audit 
Standartları üzrə tələb olunan hər hansı əlavə təqdimatların zəruriliyini nəzərdən keçirin] 

 
Bizdə olan məlumata əsasən balans haqqında hesabatın tarixindən sonra və bu məktubun 
tarixinədək yuxarıda qeyd olunan aralıq maliyyə məlumatlarına hər hansı bir düzəlişin 
edilməsini tələb edən  heç bir hadisə baş verməmişdir.   
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__________________________ 
(Müəssisənin rəhbəri) 
 
 
__________________________ 
(Maliyyə direktoru) 
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Əlavə 4 
 
Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üzrə hesabatların nümunələri   
 
Ədalətli təqdimata nail olmaq üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə hesabatları çərçivələrinə 
uyğun olaraq hazırlanmış ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəsti  (bax: 
paraqraf 43(i))  
 

Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üzrə hesabat 
 
(Müvafiq ünvan sahibi ) 
 
Giriş  
 
Biz 31 mart 20X1 tarixi üçün ABC müəssisəsinin əlavə edilmiş balans haqqında hesabatı, 
həmin tarixdə başa çatan üç aylıq dövr üzrə gəlirlər, kapitalda dəyişiklik və pul vəsaitlərinin 
hərəkəti haqqında hesabatları, habelə əhəmiyyətli uçot siyasətinin  əsas prinsiplərinin xülasəsi 
və digər izahedici qeydləri təhlil etdik1. Rəhbərlik bu aralıq maliyyə məlumatlarının maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin] uyğun olaraq hazırlanması və təqdim 
edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Bizim məsuliyyətimiz yerinə yetirdiyimiz təhlil əsasında 
bu aralıq maliyyə məlumatlarına dair nəticənin ifadə edilməsindən ibarətdir.   
 
Təhlilin əhatə dairəsi  
 
Biz təhlili  2410 saylı “Müəssisənin müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiş aralıq 
maliyyə məlumatlarının təhlili” Təhlil Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartına uyğun olaraq 
yerinə yetirdik 2. Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili əsasən maliyyə və mühasibat uçotu ilə 
bağlı məsələlərə görə cavabdeh şəxslərə sorğuların göndərilməsindən, habelə analitik və digər 
təhlil prosedurlarının tətbiq edilməsindən ibarətdir. Təhlilin əhatə dairəsi Beynəlxalq Audit 
Standartlarına uyğun olaraq aparılan auditin əhatə dairəsindən əhəmiyyətli dərəcədə azdır və 
buna görə də biz audit zamanı aşkar edilə bilən bütün əhəmiyyətli məlumatlardan xəbərdar 
olmağımıza dair əminlik əldə edə bilmərik. Nəticə etibarı ilə biz auditor rəyini ifadə etmirik. 
    
Nəticə  
 
Yerinə yetirdiyimiz təhlilə əsasən əlavə edilmiş aralıq maliyyə məlumatlarının istifadə edilən 
maliyyə hesabatları çərçivələri Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları olmadıqda 
maliyyə hesabatları çərçivələrinin yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da daxil 
olmaqla, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin uyğun olaraq 
müəssisənin 31 mart 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə vəziyyəti haqqında, habelə onun həmin 
tarixdə başa çatan üç aylıq dövr üzrə maliyyə göstəriciləri və pul vəsaitlərinin hərəkəti 
haqqında düzgün və ədalətli təsəvvürün yaratmamasını (və ya “bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından ədalətli şəkildə əks etdirməməsini”) ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı bir 
məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir.   
 

AUDITOR 
Tarix  
 
Ünvan  
 
                                                 
1 Auditor aralıq maliyyə məlumatlarının təqdim edildiyi tənzimləyici orqanı və ya onun ekvivalentini qeyd etməyi arzulaya bilər.   
2 Aralıq maliyyə məlumatlarından başqa tarixi maliyyə məlumatları təhlil edildiyi halda  bu cümlə belə yazılmalıdır: “Biz təhlili müəssisənin 
müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilən tarixi maliyyə məlumatlarının təhlilinə şamil olunan 2410 saylı Təhlil Tapşırıqları üzrə 
Beynəlxalq Standartına uyğun olaraq yerinə yetirdik”. Hesabatın qalan hissəsi şəraitə uyğun olaraq uyğunlaşdırılmalıdır.   
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Digər aralıq maliyyə məlumatları (bax: paraqraf 43(j)) 
 

Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üzrə hesabat 
 

(Müvafiq ünvan sahibi ) 
 
Giriş  
 
Biz 31 mart 20X1 tarixi üçün ABC müəssisəsinin əlavə edilmiş qısaldılmış balans haqqında 
hesabatını və həmin vaxtda başa çatan üç aylıq dövr üzrə gəlirlər, kapitalda dəyişiklik və pul 
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında əlaqəli qısaldılmış hesabatları təhlil etdik3. Rəhbərlik bu 
aralıq maliyyə məlumatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin] 
uyğun olaraq hazırlanması və təqdim edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Bizim 
məsuliyyətimiz yerinə yetirdiyimiz təhlil əsasında bu aralıq maliyyə məlumatlarına dair 
nəticənin ifadə edilməsindən ibarətdir.   
 
Təhlilin əhatə dairəsi 
 
Biz təhlili  2410 saylı “Müəssisənin müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiş aralıq 
maliyyə məlumatlarının təhlili” Təhlil Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartına uyğun olaraq 
yerinə yetirdik4. Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili əsasən maliyyə və mühasibat uçotu ilə 
bağlı məsələlərə görə cavabdeh şəxslərə sorğuların göndərilməsindən, habelə analitik və digər 
təhlil prosedurlarının tətbiq edilməsindən ibarətdir. Təhlilin əhatə dairəsi Beynəlxalq Audit 
Standartlarına uyğun olaraq aparılan auditin əhatə dairəsindən əhəmiyyətli dərəcədə azdır və 
buna görə də biz audit zamanı aşkar edilə bilən bütün əhəmiyyətli məlumatlardan xəbərdar 
olmağımıza dair əminlik əldə edə bilmərik. Nəticə etibarı ilə biz auditor rəyini ifadə etmirik. 
 
Nəticə 
 
Yerinə yetirdiyimiz təhlilə əsasən əlavə edilmiş aralıq maliyyə məlumatlarının bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından istifadə edilən maliyyə hesabatları çərçivələri Maliyyə 
hesabatlarının beynəlxalq standartları olmadıqda maliyyə hesabatları çərçivələrinin 
yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrini qeyd edin uyğun olaraq hazırlanmamasını ehtimal etməyimizə səbəb 
olan hər hansı bir məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir.   
 
 

AUDITOR 
 
Tarix  
 
Ünvan  
 
 
 
 

                                                 
3 Bax: 1-ci haşiyə. 
4 Bax: 2-ci haşiyə. 
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Əlavə 5 

 
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrdən kənarlaşmaya görə şərti müsbət 
nəticənin ifadə edildiyi təhlil üzrə hesabatların nümunələri   
 
Ədalətli təqdimata nail olmaq üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə hesabatları çərçivələrinə 
uyğun olaraq hazırlanmış ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəsti  (bax: 
paraqraf 43(i))  
 

 
Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üzrə hesabat 

 
(Müvafiq ünvan sahibi ) 
 
 
Giriş  
 
Biz 31 mart 20X1 tarixi üçün ABC müəssisəsinin əlavə edilmiş balans haqqında hesabatı, 
həmin tarixdə başa çatan üç aylıq dövr üzrə gəlirlər, kapitalda dəyişiklik və pul vəsaitlərinin 
hərəkəti haqqında hesabatları, habelə əhəmiyyətli uçot siyasətinin əsas prinsiplərinin xülasəsi 
və digər izahedici qeydləri təhlil etdik1. Rəhbərlik bu aralıq maliyyə məlumatlarının maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin] uyğun olaraq hazırlanması və ədalətli 
təqdim edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Bizim məsuliyyətimiz yerinə yetirdiyimiz təhlil 
əsasında bu aralıq maliyyə məlumatlarına dair nəticənin ifadə edilməsindən ibarətdir.   
 
 
Təhlilin əhatə dairəsi 
 
Biz təhlili 2410 saylı “Müəssisənin müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiş aralıq 
maliyyə məlumatlarının təhlili” Təhlil Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartına uyğun olaraq 
yerinə yetirdik2. Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili əsasən maliyyə və mühasibat uçotu ilə 
bağlı məsələlərə görə cavabdeh şəxslərə sorğuların göndərilməsindən, habelə analitik və digər 
təhlil prosedurlarının tətbiq edilməsindən ibarətdir. Təhlilin əhatə dairəsi Beynəlxalq Audit 
Standartlarına uyğun olaraq aparılan auditin əhatə dairəsindən əhəmiyyətli dərəcədə azdır və 
buna görə də biz audit zamanı aşkar edilə bilən bütün əhəmiyyətli məlumatlardan xəbərdar 
olmağımıza dair əminlik əldə edə bilmərik. Nəticə etibarı ilə biz auditor rəyini ifadə etmirik. 
 
 
Şərti müsbət nəticə üçün əsaslar  
 
Rəhbərliyin bizə verdiyi məlumata əsasən ABC müəssisəsi əmlak və uzun müddətli borc 
öhdəliklərindən müəyyən icarə öhdəliklərini çıxarmışdır, lakin biz hesab edirik ki, maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin] tələblərinə cavab vermək üçün onların 
kapitallaşdırılması daha məqsədəuyğun olardı. Bu məlumat onu göstərir ki, bu icarə 
öhdəlikləri 31 mart 20X1-ci il tarixində kapitallaşdırıldığı halda əmlak $______, 
uzunmüddətli borc $______ məbləğində artardı, xalis mənfəət və hər kapital  payına düşən 
qazanc isə həmin vaxtda başa çatan üç aylıq dövrü üzrə müvafiq olaraq 
$________, $_________, $________, və $________ məbləğində artardı (azalardı).   
 
 
Şərti müsbət nəticə  
 

                                                 
1 Bax: 4-cü Əlavənin 1-ci haşiyəsi.   
2 Bax: 4-cü Əlavənin 2-ci haşiyəsi.   
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Yerinə yetirdiyimiz təhlilə əsasən, əvvəlki paraqrafda təsvir edilən məsələ istisna olmaqla, 
əlavə edilmiş aralıq maliyyə məlumatlarının istifadə edilən maliyyə hesabatları çərçivələri 
Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları olmadıqda maliyyə hesabatları çərçivələrinin 
yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrini qeyd edin uyğun olaraq müəssisənin 31 mart 20X1-ci il tarixi üçün 
maliyyə vəziyyəti haqqında, habelə onun həmin tarixdə başa çatan üç aylıq dövr üzrə maliyyə 
göstəriciləri və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında düzgün və ədalətli təsəvvürün 
yaratmamasını (və ya “bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli şəkildə əks 
etdirməməsini”) ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı bir məsələ diqqətimizi cəlb 
etməmişdir.   
 

AUDITOR 
 
Tarix  
 
Ünvan  
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Digər aralıq maliyyə məlumatları (bax: paraqraf 43(j)) 
 

Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üzrə hesabat 
 
(Müvafiq ünvan sahibi) 
 
Giriş  
 
Biz 31 mart 20X1 tarixi üçün ABC müəssisəsinin əlavə edilmiş qısaldılmış balans haqqında 
hesabatını və həmin vaxtda başa çatan üç aylıq dövr üzrə gəlirlər, kapitalda dəyişiklik və pul 
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında əlaqəli qısaldılmış hesabatları təhlil etdik3. Rəhbərlik bu 
aralıq maliyyə məlumatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin] 
uyğun olaraq hazırlanması və təqdim edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Bizim 
məsuliyyətimiz yerinə yetirdiyimiz təhlil əsasında bu aralıq maliyyə məlumatlarına dair 
nəticənin ifadə edilməsindən ibarətdir.   
 
Təhlilin əhatə dairəsi 
 
Biz təhlili 2410 saylı “Müəssisənin müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiş aralıq 
maliyyə məlumatlarının təhlili” Təhlil Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartına uyğun olaraq 
yerinə yetirdik4. Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili əsasən maliyyə və mühasibat uçotu ilə 
bağlı məsələlərə görə cavabdeh şəxslərə sorğuların göndərilməsindən, habelə analitik və digər 
təhlil prosedurlarının tətbiq edilməsindən ibarətdir. Təhlilin əhatə dairəsi Beynəlxalq Audit 
Standartlarına uyğun olaraq aparılan auditin əhatə dairəsindən əhəmiyyətli dərəcədə azdır və 
buna görə də biz audit zamanı aşkar edilə bilən bütün əhəmiyyətli məlumatlardan xəbərdar 
olmağımıza dair əminlik əldə edə bilmərik. Nəticə etibarı ilə biz auditor rəyini ifadə etmirik. 
 
Şərti müsbət nəticə üçün əsaslar  
 
Rəhbərliyin bizə verdiyi məlumata əsasən ABC müəssisəsi əmlak və uzun müddətli borc 
öhdəliklərindən müəyyən icarə öhdəliklərini çıxarmışdır, lakin biz hesab edirik ki, maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin] tələblərinə cavab vermək üçün onların 
kapitallaşdırılması daha məqsədəuyğun olardı. Bu məlumat onu göstərir ki, bu icarə 
öhdəlikləri 31 mart 20X1-ci il tarixində kapitallaşdırıldığı halda əmlak $______, 
uzunmüddətli borc $______ məbləğində artardı, xalis mənfəət və hər kapital  payına düşən 
qazanc isə həmin vaxtda başa çatan üç aylıq dövrü üzrə müvafiq olaraq $________, 
$_________, $________, və $________ məbləğində artardı (azalardı).   
 
Şərti müsbət nəticə  
 
Yerinə yetirdiyimiz təhlilə əsasən, əvvəlki paraqrafda təsvir edilən məsələ istisna olmaqla, 
əlavə edilmiş aralıq maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından istifadə 
edilən maliyyə hesabatları çərçivələri Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları 
olmadıqda maliyyə hesabatları çərçivələrinin yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da 
daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin uyğun olaraq 
hazırlanmamasını ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı bir məsələ diqqətimizi cəlb 
etməmişdir.   
 

AUDITOR 
 
Tarix 
Ünvan 

                                                 
3 Bax: 4-cü Əlavənin 1-ci haşiyəsi. 
4 Bax: 4-cü Əlavənin 2-ci haşiyəsi.   
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Əlavə 6 
 
Rəhbərlik tərəfindən tətbiq edilməyən əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması üçün şərti 
müsbət nəticə verilən təhlil üzrə hesabatların nümunələri   
 
Ədalətli təqdimata nail olmaq üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə hesabatları çərçivələrinə 
uyğun olaraq hazırlanmış ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəsti  (bax: 
paraqraf 43(i))  
(bax: paraqraf 43(i))  
 

Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üzrə  hesabat 
 
(Müvafiq ünvan sahibi ) 
 
Giriş  
 
Biz 31 mart 20X1 tarixi üçün ABC müəssisəsinin əlavə edilmiş balans haqqında hesabatını və 
həmin vaxtda başa çatan üç aylıq dövr üzrə gəlirlər, kapitalda dəyişiklik və pul vəsaitlərinin 
hərəkəti haqqında əlaqəli hesabatları təhlil etdik1. Rəhbərlik bu aralıq maliyyə məlumatlarının 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin] uyğun olaraq hazırlanması və 
təqdim edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Bizim məsuliyyətimiz yerinə yetirdiyimiz təhlil 
əsasında bu aralıq maliyyə məlumatlarına dair nəticənin ifadə edilməsindən ibarətdir.   
 
Təhlilin əhatə dairəsi 
 
Aşağıdakı paraqrafda izah edilənlər istisna olmaqla, biz təhlili 2410 saylı “Müəssisənin 
müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiş aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili” Təhlil 
Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartına uyğun olaraq yerinə yetirdik2. Aralıq maliyyə 
məlumatlarının təhlili əsasən maliyyə və mühasibat uçotu ilə bağlı məsələlərə görə cavabdeh 
şəxslərə sorğuların göndərilməsindən, habelə analitik və digər təhlil prosedurlarının tətbiq 
edilməsindən ibarətdir. Təhlilin əhatə dairəsi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq 
aparılan auditin əhatə dairəsindən əhəmiyyətli dərəcədə azdır və buna görə də biz audit 
zamanı aşkar edilə bilən bütün əhəmiyyətli məlumatlardan xəbərdar olmağımıza dair əminlik 
əldə edə bilmərik. Nəticə etibarı ilə biz auditor rəyini ifadə etmirik. 
 
Şərti müsbət rəy üçün əsaslar 
 
....tarixində filialın ofisində baş vermiş və onun debitor borclarla bağlı sənədlərinin yanmasına 
səbəb olan yanğına görə aralıq maliyyə məlumatlarına daxil olan ümumi məbləği 
$______olan debitor borclarının təhlili yekunlaşdırmağımız mümkün olmadı. Müəssisə bu 
sənədlərin bərpa edilməsi ilə bağlı işlər görür və bu sənədlərin yuxarıda göstərilən məbləği və 
ümidsiz borcların təmin edilməsi üçün pul vəsaitlərini  təsdiqləyəcəyindən tam əmin deyil. 
Debitor borclarının təhlilini yekunlaşdırmaq imkanımız olsa idi, aralıq maliyyə 
məlumatlarında düzəlişlərin edilməsinin zəruri olmasını bildirən məsələlər diqqətimizi cəlb 
edə bilərdi.   
 
Şərti müsbət nəticə  
 
Yerinə yetirdiyimiz təhlilə əsasən, yuxarıda təsvir edilən vəziyyət yaranmasaydı, aralıq 
maliyyə məlumatlarında bizə məlum ola bilən düzəlişlər istisna olmaqla, əlavə edilmiş aralıq 
maliyyə məlumatlarının istifadə edilən maliyyə hesabatları çərçivələri Maliyyə hesabatlarının 
beynəlxalq standartları olmadıqda maliyyə hesabatları çərçivələrinin yurisdiksiyasına və ya 
mənşə ölkəsinə istinad da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini 

                                                 
1 Bax: 4-cü Əlavənin 1-ci haşiyəsi. 
2 Bax: 4-cü Əlavənin 2-ci haşiyəsi.   
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qeyd edin uyğun olaraq müəssisənin 31 mart 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə vəziyyəti 
haqqında, habelə onun həmin tarixdə başa çatan üç aylıq dövr üzrə maliyyə göstəriciləri və 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında düzgün və ədalətli təsəvvürün yaratmamasını (və ya 
“bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli şəkildə əks etdirməməsini”) ehtimal 
etməyimizə səbəb olan hər hansı bir məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir.   
 
 

 
AUDITOR 

 
Tarix 
 
Ünvan 
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Digər aralıq maliyyə məlumatları (bax: paraqraf 43(j)) 
 

Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üzrə hesabat 
(Müvafiq ünvan sahibi ) 
 
Giriş  
 
Biz 31 mart 20X1 tarixi üçün ABC müəssisəsinin əlavə edilmiş qısaldılmış balans haqqında 
hesabatını və həmin vaxtda başa çatan üç aylıq dövr üzrə gəlirlər, kapitalda dəyişiklik və pul 
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında əlaqəli qısaldılmış hesabatları təhlil etdik3. Rəhbərlik bu 
aralıq maliyyə məlumatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin] 
uyğun olaraq hazırlanması və təqdim edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Bizim 
məsuliyyətimiz yerinə yetirdiyimiz təhlil əsasında bu aralıq maliyyə məlumatlarına dair 
nəticənin ifadə edilməsindən ibarətdir.   
 
Təhlilin əhatə dairəsi 
 
Aşağıdakı paraqrafda izah edilənlər istisna olmaqla, biz təhlili 2410 saylı “Müəssisənin 
müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiş aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili” Təhlil 
Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartına uyğun olaraq yerinə yetirdik4. Aralıq maliyyə 
məlumatlarının təhlili əsasən maliyyə və mühasibat uçotu ilə bağlı məsələlərə görə cavabdeh 
şəxslərə sorğuların göndərilməsindən, habelə analitik və digər təhlil prosedurlarının tətbiq 
edilməsindən ibarətdir. Təhlilin əhatə dairəsi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq 
aparılan auditin əhatə dairəsindən əhəmiyyətli dərəcədə azdır və buna görə də biz audit 
zamanı aşkar edilə bilən bütün əhəmiyyətli məlumatlardan xəbərdar olmağımıza dair əminlik 
əldə edə bilmərik. Nəticə etibarı ilə biz auditor rəyini ifadə etmirik. 
 
Şərti müsbət rəy üçün əsaslar 
 
....tarixində filialın ofisində baş vermiş və onun debitor borclarla bağlı sənədlərinin yanmasına 
səbəb olan yanğına görə aralıq maliyyə məlumatlarına daxil olan ümumi məbləği 
$______olan debitor borclarının təhlili yekunlaşdırmağımız mümkün olmadı. Müəssisə bu 
sənədlərin bərpa edilməsi ilə bağlı işlər görür və bu sənədlərin yuxarıda göstərilən məbləği və 
ümidsiz borcların təmin edilməsi üçün pul vəsaitlərini  təsdiqləyəcəyindən tam əmin deyil. 
Debitor borclarının təhlilini yekunlaşdırmaq imkanımız olsa idi, aralıq maliyyə 
məlumatlarında düzəlişlərin edilməsinin zəruri olmasını bildirən məsələlər diqqətimizi cəlb 
edə bilərdi.   
 
Şərti müsbət nəticə  
 
Yerinə yetirdiyimiz təhlilə əsasən, yuxarıda təsvir edilən vəziyyət yaranmasaydı, aralıq 
maliyyə məlumatlarında bizə məlum ola bilən düzəlişlər istisna olmaqla, əlavə edilmiş aralıq 
maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından istifadə edilən maliyyə 
hesabatları çərçivələri Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları olmadıqda maliyyə 
hesabatları çərçivələrinin yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da daxil olmaqla, 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin uyğun olaraq hazırlanmamasını 
ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı bir məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir.   
 
AUDITOR 
 
Tarix 
Ünvan

                                                 
3 Bax: 4-cü Əlavənin 1-ci haşiyəsi. 
4 Bax: 4-cü Əlavənin 2-ci haşiyəsi. 
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Əlavə 7 

 
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən kənarlaşmaya görə mənfi 
nəticənin ifadə edildiyi təhlil üzrə hesabatların nümunələri   
 
Ədalətli təqdimata nail olmaq üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə hesabatları çərçivələrinə 
uyğun olaraq hazırlanmış ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəsti  (bax: 
paraqraf 43(i))  
 

Aralıq maliyyə məlumatlarının  təhlili üzrə hesabat 
 
(Müvafiq ünvan sahibi ) 
 
Giriş  
 
Biz 31 mart 20X1 tarixi üçün ABC müəssisəsinin əlavə edilmiş balans haqqında hesabatını və 
həmin vaxtda başa çatan üç aylıq dövr üzrə gəlirlər, kapitalda dəyişiklik və pul vəsaitlərinin 
hərəkəti haqqında əlaqəli hesabatları təhlil etdik1. Rəhbərlik bu aralıq maliyyə məlumatlarının 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin] uyğun olaraq hazırlanması və 
təqdim edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Bizim məsuliyyətimiz yerinə yetirdiyimiz təhlil 
əsasında bu aralıq maliyyə məlumatlarına dair nəticənin ifadə edilməsindən ibarətdir.   
 
Təhlilin əhatə dairəsi 
 
Biz təhlili 2410 saylı “Müəssisənin müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiş aralıq 
maliyyə məlumatlarının təhlili” Təhlil Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartına uyğun olaraq 
yerinə yetirdik2. Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili əsasən maliyyə və mühasibat uçotu ilə 
bağlı məsələlərə görə cavabdeh şəxslərə sorğuların göndərilməsindən, habelə analitik və digər 
təhlil prosedurlarının tətbiq edilməsindən ibarətdir. Təhlilin əhatə dairəsi Beynəlxalq Audit 
Standartlarına uyğun olaraq aparılan auditin əhatə dairəsindən əhəmiyyətli dərəcədə azdır və 
buna görə də biz audit zamanı aşkar edilə bilən bütün əhəmiyyətli məlumatlardan xəbərdar 
olmağımıza dair əminlik əldə edə bilmərik. Nəticə etibarı ilə biz auditor rəyini ifadə etmirik. 
 
Mənfi nəticə üçün əsaslar  
 
Bu dövrdən etibarən müəssisənin rəhbərliyi öz törəmə müəssisələrinin maliyyə hesabatlarını 
birləşdirməyə son qoyub, çünki rəhbərlik yeni əhəmiyyətli nəzarət olunmayan iştirak 
paylarının mövcud olmasına görə birləşməni müvafiq hesab etmir. Bu istifadə edilən maliyyə 
hesabatları çərçivələri Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları olmadıqda maliyyə 
hesabatları çərçivələrinin yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da daxil olmaqla, 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin uyğun deyil. Konsolidə edilmiş 
maliyyə hesabatları hazırlandığı halda aralıq maliyyə məlumatlarındakı faktiki olaraq hər bir 
hesab əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənərdi. 
 
Şərti müsbət nəticə  
 
Yerinə yetirdiyimiz təhlilə əsasən, müəssisənin törəmə şirkətlərə qoyduğu investisiyalar 
konsolidə edilmiş əsasda uçota alınmadığına görə yuxarıdakı paraqrafda təsvir edilənlərə 
uyğun olaraq, bu aralıq maliyyə məlumatları istifadə edilən maliyyə hesabatları çərçivələri 
Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları olmadıqda maliyyə hesabatları çərçivələrinin 
yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının tətbiq 

                                                 
1 Bax: 4-cü Əlavənin 1-ci haşiyəsi. 
2 Bax: 4-cü Əlavənin 2-ci haşiyəsi.   
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olunan çərçivələrini qeyd edin uyğun olaraq müəssisənin 31 mart 20X1-ci il tarixi üçün 
maliyyə vəziyyəti haqqında, habelə onun həmin tarixdə başa çatan üç aylıq dövr üzrə maliyyə 
göstəriciləri və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında düzgün və ədalətli təsəvvürün 
yaratmamasını (və ya “bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli şəkildə əks 
etdirməməsini”) ehtimal etməyimizə səbəb olan hər hansı bir məsələ diqqətimizi cəlb 
etməmişdir.   
 

 
 

AUDITOR 
Tarix 
 
Ünvan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÜƏSSİSƏNİN MÜSTƏQİL AUDİTORU TƏRƏFİNDƏN YERİNƏ YETİRİLMİŞ ARALIQ 
MALİYYƏ MƏLUMATLARININ TƏHLİLİ 

 

109                                            2410 saylı TTBS. Əlavə 7                          

Digər aralıq maliyyə məlumatları (bax: paraqraf 43(j)) 
 

Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili üzrə hesabat 
(Müvafiq ünvan sahibi ) 
 
Giriş  
 
Biz 31 mart 20X1 tarixi üçün ABC müəssisəsinin əlavə edilmiş qısaldılmış balans haqqında 
hesabatını və həmin vaxtda başa çatan üç aylıq dövr üzrə gəlirlər, kapitalda dəyişiklik və pul 
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında əlaqəli qısaldılmış hesabatları təhlil etdik3. Rəhbərlik bu 
aralıq maliyyə məlumatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin] 
uyğun olaraq hazırlanması və təqdim edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Bizim 
məsuliyyətimiz yerinə yetirdiyimiz təhlil əsasında bu aralıq maliyyə məlumatlarına dair 
nəticənin ifadə edilməsindən ibarətdir.   
 
Təhlilin əhatə dairəsi 
 
Biz təhlili 2410 saylı “Müəssisənin müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiş aralıq 
maliyyə məlumatlarının təhlili” Təhlil Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartına uyğun olaraq 
yerinə yetirdik4. Aralıq maliyyə məlumatlarının təhlili əsasən maliyyə və mühasibat uçotu ilə 
bağlı məsələlərə görə cavabdeh şəxslərə sorğuların göndərilməsindən, habelə analitik və digər 
təhlil prosedurlarının tətbiq edilməsindən ibarətdir. Təhlilin əhatə dairəsi Beynəlxalq Audit 
Standartlarına uyğun olaraq aparılan auditin əhatə dairəsindən əhəmiyyətli dərəcədə azdır və 
buna görə də biz audit zamanı aşkar edilə bilən bütün əhəmiyyətli məlumatlardan xəbərdar 
olmağımıza dair əminlik əldə edə bilmərik. Nəticə etibarı ilə biz auditor rəyini ifadə etmirik. 
 
Mənfi nəticə üçün əsaslar  
 
Bu dövrdən etibarən müəssisənin rəhbərliyi öz törəmə müəssisələrinin maliyyə hesabatlarını 
birləşdirməyə son qoyub, çünki rəhbərlik yeni əhəmiyyətli nəzarət olunmayan iştirak 
paylarının mövcud olmasına görə birləşməni müvafiq hesab etmir. Bu istifadə edilən maliyyə 
hesabatları çərçivələri Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları olmadıqda maliyyə 
hesabatları çərçivələrinin yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da daxil olmaqla, 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin uyğun deyil. Konsolidə edilmiş 
maliyyə hesabatları hazırlandığı halda aralıq maliyyə məlumatlarındakı faktiki olaraq hər bir 
hesab əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənərdi. 
 
Mənfi nəticə  
 
Yerinə yetirdiyimiz təhlilə əsasən, müəssisənin törəmə şirkətlərə qoyduğu investisiyalar 
konsolidə edilmiş əsasda uçota alınmadığına görə yuxarıdakı paraqrafda təsvir edilənlərə 
uyğun olaraq, bu aralıq maliyyə məlumatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından istifadə 
edilən maliyyə hesabatları çərçivələri Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları 
olmadıqda maliyyə hesabatları çərçivələrinin yurisdiksiyasına və ya mənşə ölkəsinə istinad da 
daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini qeyd edin uyğun olaraq 
hazırlanmayıb.   
 
 

AUDITOR 
Tarix 
Ünvan  

                                                 
3 Bax: 4-cü Əlavənin 1-ci haşiyəsi. 
4 Bax: 4-cü Əlavənin 2-ci haşiyəsi.   
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Giriş  
 

1. Bu Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standart (TBS) müvafiq olaraq 
Beynəlxalq Audit Standartlarında (ISA) və Təhlil Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq 
Standartlarda (TTBS) əks etdirildiyi, tarixi maliyyə məlumatlarının auditləri və ya 
təhlillərindən başqa təsdiqləmə tapşırıqlarından bəhs edir. (İst.: Paraq. A21-A22) 

 
2. Təsdiqləmə tapşırıqları həm attestasiya tapşırıqlarını (burada mütəxəssis-praktik 

olmayan tərəf təhlilin əsas predmetini meyarlar üzrə ölçür və ya qiymətləndirir), həm 
də bilavasitə qiymətləndirmə üzrə tapşırıqları (burada mütəxəssis-praktik təhlilin əsas 
predmetini meyarlar üzrə ölçür və ya qiymətləndirir) özündə ehtiva edir. Bu TBS-ə 
ağlabatan və məhdud əminlik üzrə attestasiya tapşırıqlarına xas olan tələblər, tətbiq 
üzrə təlimatlar və digər izahedici materiallar daxildir.  Bu TBS tapşırığın şərtlərindən 
asılı olaraq zəruri olduqda uyğunlaşdırılaraq və dəyişiklik edilərək ağlabatan və 
məhdud əminliyə də tətbiq edilə bilər.  

 
3. Bu TBS aşağıdakılara əsaslanır: 

 
(a) Tapşırıq qrupunun üzvləri və tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-

ekspert (belə müşahidəçi-ekspertin təyin olunduğu tapşırıqlarda) Mühasiblərin 
Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nin 
(IESBA Məcəlləsi) təsdiqləmə tapşırıqlarına aid olan A və B hissələrinə, yaxud ən azı 
onu qədər sərt olan digər peşə və ya qanun ya da qaydaların tələblərinə riayət edirlər; 
habelə (İst.: Paraq. A30-A34) 
 

(b) Tapşırığı yerinə yetirən mütəxəssis-praktik 1 saylı BKNS-in 1 tələblərinə, yaxud ən 
azı onlar qədər sərt olan, şirkətin keyfiyyətə nəzarət üzrə məsuliyyətinə aid digər peşə 
tələblərinə və ya qanun ya da qaydaların tələblərinə tabe olan şirkətin üzvüdür. (İst.: 
Paraq. A61-A66) 
 

4.  Təsdiqləmə tapşırıqlarını yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarətin və etika 
prinsiplərinə, o cümlədən müstəqillik tələblərinə riayət etmənin ictimai maraqlarına 
cavab verməsi və yüksək keyfiyyətli təsdiqləmə tapşırıqlarının tərkib hissəsi olması 
hamı tərəfindən qəbul edilmişdir. Fəaliyyət göstərən peşəkar mühasiblər bu tələblərlə 
tanış olmalıdır. Fəaliyyət göstərən mühasib olmayan səriştəli mütəxəssis-praktik bu 
və ya digər TBS-in tələblərinə riayət etməyi seçərsə, bu TBS-ə əvvəlki paraqrafdakı 
ilkin şərti əks etdirən tələblərin daxil olmasını qəbul etmək vacibdir.  

 
Əhatə dairəsi 
 
5. Bu TBS Təsdiqləmə tapşırıqları üçün beynəlxalq çərçivələrdə (Təsdiqləmə Çərçivəsi) 

təsvir olunduğu kimi tarixi maliyyə məlumatlarının auditi və ya təhlilindən başqa 
təsdiqləmə tapşırıqlarını əhatə edir. Digər TBS-də əks etdirilmiş predmet müəyyən 
tapşırığın predmetinə aid olduğu hallarda, bu TBS-dən əlavə həmin TBS də tətbiq 
olunur. (İst.: Paraq. A21-A22) 

 
6. Mütəxəssis-praktikin yerinə yetirdiyi tapşırıqların hamısı təsdiqləmə tapşırıqları deyil. 

12(a) paraqrafında müəyyən edilmiş, təsdiqləmə tapşırığı olmayan (və bu səbəbdən 
bu TBS-də əhatə edilməyən) tez-tez yerinə yetirilən digər tapşırıqlara aşağıdakılar 
daxildir: 

 
(a) Əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlarda (ISRS) əhatə edilməyən 

tapşırıqlar, məsələn, razılaşdırılmış prosedurlar və kompilyasiya tapşırıqları; 2 
                                                 
1 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə  
   keyfiyyətə nəzarət” Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı (BKNS). 
2 4400 saylı “Maliyyə məlumatlarına dair razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi üzrə tapşırıqlar” ISRS və 4410 saylı “Kompilyasiya   



TARİXİ MALİYYƏ MƏLUMATLARININ AUDITİ VƏ YA TƏHLİLİNDƏN BAŞQA 
TƏSDİQLƏMƏ TAPŞIRIQLARI 

113                               3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS                          

 
(b) Əminlik nəticəsi ifadə olunmadığı hallarda vergi deklarasiyalarının və 

hesablanmalarının hazırlanması; habelə 
 
(c) Konsaltinq (və ya məsləhətvermə) tapşırıqları, məsələn, idarəetmə və vergi 

konsaltinqi. (İst.: Paraq. A1) 
 

7. TBS üzrə yerinə yetirilən təsdiqləmə tapşırığı daha böyük tapşırığın tərkib hissəsi ola 
bilər. Belə hallarda həmin TBS tapşırığın yalnız təsdiqləmə hissəsinə aiddir.  

 
8. 12(a) paraqrafında əks etdirilən təsvirə uyğun olan aşağıdakı tapşırıqlar TBS 

baxımından təsdiqləmə tapşırıqları hesab edilmir: 
 
(a) Mühasibat uçotu, audit, vergitutma və digər məsələlərlə bağlı keçirilən məhkəmə 

çəkişmələrində ifadə vermək üçün tapşırıqlar; habelə 
 
(b) Aşağıdakı şərtlərin hamısı şamil olunduqda, istifadəçinin bir qədər əminlik əldə 

edə biləcəyi peşəkar rəylər, fikirlər və ya ifadələr daxil olan tapşırıqlar: 
 

(i) Həmin rəylər, fikirlər və ya ifadələr bütün tapşırıq üçün təsadüfidir; 
 

(ii) Təqdim edilmiş yazılı hesabatın yalnız həmin hesabatda qeyd edilmiş 
nəzərdə tutulan istifadəçilərin istifadə edilməsi üçün məhdudlaşdırılması 
açıq şəkildə ifadə edilir; 

 
(iii) Müəyyən edilmiş nəzərdə tutulan istifadəçilərlə yazılı razılaşmaya əsasən 

tapşırığın təsdiqləmə tapşırığı olmaması nəzərdə tutulmuşdur; habelə 
 

(iv) Tapşırıq peşəkar mühasibin hesabatında təsdiqləmə tapşırığı kimi təqdim 
edilməmişdir. 

 
Qüvvəyə minmə tarixi 

 
9. Bu TBS təsdiqləmə hesabatının tarixi 15 dekabr 2015-ci ildən tez olmayan təsdiqləmə 

tapşırıqları üçün etibarlıdır.  
 

Məqsədlər 
 

10. Təsdiqləmə tapşırığının yerinə yetirilməsində mütəxəssis-praktikin məqsədləri 
aşağıdakılardır: 

 
(a) Tapşırığın predmeti üzrə məlumatların əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-

olmamasına dair müvafiq olaraq ağlabatan əminliyi və ya məhdud əminliyi əldə 
etmək; 

 
(b) Ağlabatan əminlik və ya məhdud əminlik ifadə edən yazılı hesabat vasitəsilə 

tapşırığın əsas predmetinin ölçülməsinin və ya qiymətləndirilməsinin yekunlarına 
dair nəticə ifadə etmək; (İst.: Paraq. A2) habelə 

 
(c) Əlavə olaraq bu TBS və ya digər müvafiq TBS üzrə tələb olunduğu kimi əlavə 

məlumat vermək.  
 

11. Ağlabatan əminlik və ya müvafiq hallarda məhdud əminlik əldə edilə bilmədiyi və 
nəzərdə tutulan istifadəçilərə hesabat vermək məqsədləri üçün tapşırıq şəraitlərində 
mütəxəssis-praktikin təsdiqləmə hesabatında ifadə etdiyi şərti müsbət nəticə yetərli 
olmadığı bütün hallarda bu ISAE üzrə mütəxəssis-praktik nəticədən və ya tətbiq 
edilən qanun və ya qaydalarla icazə verildiyi hallarda tapşırıqdan imtina etməlidir (və 
ya çıxmalıdır).  

 

                                                                                                                                                         
   tapşırıqları” ISRS. 
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Anlayışlar 
 

12. Başqa cür qeyd olunmadığı halda  bu TBS-in və digər TBS -lərin məqsədləri üçün 
aşağıdakı terminlər aşağıdakı məna daşıyır. (İst.: Paraq. A27) 

 
(a) Təsdiqləmə tapşırığı (Assurance engagement) - Mütəxəssis-praktikin məqsədi 

cavabdeh tərəf olmayan nəzərdə tutulan istifadəçilərin tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatlar barədə etimad dərəcəsini artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş yetərli müvafiq 
sübutları (yəni, tapşırığın əsas predmetinin meyarlar üzrə ölçülməsinin və ya 
qiymətləndirilməsinin nəticələrini) əldə etmək olan tapşırıqdır. Hər bir təsdiqləmə 
tapşırığı iki ölçü üzrə təsnif edilir: 

 
(i) Ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığı və ya məhdud təsdiqləmə 

tapşırığı: 
 

a. Ağlabatan əminliklə 
təsdiqləmə tapşırığı  (Reasonable assurance engagement) - Tapşırıq 
şərtləri daxilində mütəxəssis-praktikin nəticəsini əsaslandıran tapşırıq 
riskini qənaətbəxş dərəcədə aşağı salmaq üçün  təsdiqləmə tapşırığıdır. 
Mütəxəssis-praktikin nəticəsi tapşırığın əsas predmetinin meyarlar üzrə 
ölçülməsinin və ya qiymətləndirilməsinin yekunlarına dair mütəxəssis-
praktikin rəyini ifadə edir. 

 
b. Məhdud təsdiqləmə tapşırığı (Limited assurance engagement) - Elə bir 

təsdiqləmə tapşırığıdır ki, bu zaman mütəxəssis-praktik tapşırıq riskini 
tapşırığın şərtləri daxilində qənaətbəxş dərəcədə aşağı səviyyəyədək 
azaldır, lakin bu cür risk yerinə yetirilən prosedurlar və ya əldə edilən 
sübutlar əsasında nəticənin ifadə edilməsi üçün əsas qismində ağlabatan 
əminliklə təsdiqləmə tapşırığı ilə müqayisədə daha yüksək olduğu 
hallarda mütəxəssis-praktikin tapşırığın predmeti üzrə məlumatların 
əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunmasını ehtimal etməsinə səbəb olan 
məsələ(lər) mütəxəssis-praktikin diqqətini cəlb etmişdir. Məhdud 
təsdiqləmə tapşırığında yerinə yetirilmiş prosedurların xüsusiyyəti, 
müddəti və həcmi ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığında tələb 
edildiyi ilə müqayisədə məhduddur, lakin mütəxəssis-praktikin peşəkar 
mühakiməsinə əsasən əhəmiyyət kəsb edən təsdiqləmə səviyyəsi  əldə 
edilməsi planlaşdırılır. Mütəxəssis-praktikin əldə etdiyi əminlik 
səviyyəsinin əhəmiyyət kəsb etməsi üçün, belə əminlik səviyyəsi 
nəzərdə tutulan istifadəçilərin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara 
etibarlılığını aydın şəkildə əhəmiyyətli olan səviyyəyədək artırmalıdır. 

  
(ii)  Attestasiya tapşırığı və ya bilavasitə qiymətləndirmə üzrə tapşırıq: (İst.: 

Paraq. A8) 
 

a. Attestasiya tapşırığı (Attestation engagement) - Elə bir təsdiqləmə 
tapşırığıdır ki, bu zaman mütəxəssis-praktik olmayan tərəf tapşırığın 
əsas predmetini meyarlar üzrə ölçür və ya 
qiymətləndirir. Mütəxəssis-praktik olmayan tərəf həmçinin çox vaxt 
nəticədə əldə edilən tapşırığın predmeti üzrə məlumatları hesabatda 
və ya bəyanatda təqdim edir. Bununla belə, bəzi hallarda 
mütəxəssis-praktik tapşırığın predmeti üzrə məlumatları təsdiqləmə 
hesabatında təqdim edə bilər.  Attestasiya tapşırığında mütəxəssis-
praktikin yoxlamasının nəticələrində tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin olub-olmadığına baxılır.  
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Mütəxəssis-praktikin nəticəsi aşağıdakılar baxımından ifadə edilə 
bilər: (İst.: Paraq. A178, A180) 

 
i. Tapşırığın əsas predmeti və müvafiq meyarlar; 

 
ii. Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar və müvafiq 

meyarlar; yaxud 
 

iii. Müvafiq tərəf(lər)in etdiyi bəyanat. 
 

b. Bilavasitə qiymətləndirmə üzrə tapşırıq (Direct engagement) - Elə bir 
təsdiqləmə tapşırığıdır ki,  bu zaman mütəxəssis-praktik tapşırığın 
əsas predmetini müvafiq meyarlar üzrə ölçür və ya qiymətləndirir və 
mütəxəssis-praktik nəticədə əldə edilən tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatları təsdiqləmə hesabatının tərkibində və ya ona əlavə 
edilərək təqdim edir. Bilavasitə qiymətləndirmə üzrə tapşırıqda 
mütəxəssis-praktikin nəticəsi tapşırığın əsas predmetinin meyarlar 
üzrə ölçülməsinin və qiymətləndirilməsinin hesabatda göstərilən 
nəticəsini əks etdirir.   

 
(b) Təsdiqləmə bacarıqları və vərdişləri (Assurance skills and techniques) - hər hansı 

bir konkret təsdiqləmə tapşırığının əsas predmetindəki təcrübədən, yaxud onun 
ölçülməsindən və ya qiymətləndirilməsindən aydın olan təsdiqləmə üzrə 
mütəxəssis-praktikin nümayiş etdirdiyi planlaşdırma, sübutların toplanması, 
sübutların qiymətləndirilməsi, məlumatvermə və hesabatvermə bacarıqları və 
vərdişləri. (İst.: Paraq. A9) 

 
(c) Meyarlar (Criteria) - Tapşırığın əsas predmetini ölçmək və ya qiymətləndirmək 

üçün istifadə edilən müqayisə bazası. (İst.: Paraq. A10) 
 

(d) Tapşırıq şəraitləri (Engagement circumstances) - Konkret tapşırığı müəyyən 
edən, aşağıdakıları əhatə edən geniş kontekst: tapşırıq şərtləri; ağlabatan 
əminliklə təsdiqləmə tapşırığı və ya məhdud təsdiqləmə tapşırığının olmağı, 
tapşırığın əsas predmetinin xüsusiyyətləri; ölçmə və ya qiymətləndirmə 
meyarları; nəzərdə tutulan istifadəçilərin məlumatlandırma ehtiyacları; məsul 
tərəfin müvafiq xüsusiyyətləri, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs, 
habelə tapşırıq verən tərəf və onların mühiti; habelə tapşırığa mühüm dərəcədə 
təsir edə bilən digər məsələlər, məsələn hadisələr, əməliyyatlar,  şərtlər və iş 
üsulları. 

 
(e) Tapşırıq üzrə tərəfdaş (Engagement partner) - Auditor təşkilatında tapşırığa və 

onun yerinə yetirilməsinə, təşkilatın adından təqdim edilən hesabata görə 
məsuliyyət daşıyan və zəruri hallarda peşəkar, hüquqi və ya səlahiyyətli 
təşkilatlar tərəfindən verilmiş müvafiq səlahiyyətə malik tərəfdaş və ya digər 
şəxs. “Tapşırıq üzrə tərəfdaş” terminləri müvafiq hallarda  ictimai sektora aid 
ekvivalentləri kimi başa düşülməlidir.   

 
(f) Tapşırıq riski (Engagement risk) - Tapşırığın predmeti əhəmiyyətli dərəcədə təhrif 

olunduğu  zaman mütəxəssis-praktikin qeyri-müvafiq nəticələr ifadə etməsi riski. 
(İst.: Paraq. A11-A14) 

 
(g) Tapşırıq verən tərəf (Engaging party) - Təsdiqləmə tapşırığını yerinə yetirmək 

üçün mütəxəssis-praktiki işə cəlb edən tərəf(lər). (İst.: Paraq. A15) 
 

(h) Tapşırıq qrupu (Engagement team) –Tapşırığı yerinə yetirən bütün tərəfdaşlar və 
şəxsi heyət, habelə şirkət və ya şəbəkə şirkəti tərəfindən işə cəlb edilmiş, həmin 
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tapşırığın prosedurlarını yerinə yetirən fərdlər. Bura şirkət və ya şəbəkə şirkətinin 
işə cəlb etdiyi mütəxəssis-praktikin kənar eksperti daxil deyildir. 

 
(i) Sübut (Evidence) ― Mütəxəssis-praktikin nəticəni əldə etmək üçün istifadə 

etdiyi məlumatlar. Sübutlar müvafiq informasiya sistemlərində (əgər varsa) 
mövcud olan və digər məlumatları əhatə edir. TBS-lərin məqsədləri üçün: (İst.: 
Paraq. A146-A152) 

 
(i) Sübutun yetərliliyi sübutun kəmiyyət ölçüsüdür.  

 
(ii) Sübutun müvafiqliyi sübutun keyfiyyət ölçüsüdür. 

 
(j) Şirkət (Firm) – Təkbaşına fəaliyyət göstərən mütəxəssis-praktik, fərdi 

mütəxəssis-praktiklərin tərəfdaşlığı və ya korporasiyası, yaxud digər iqtisadi 
subyekti. habelə. “Şirkət” terminini müvafiq hallarda  ictimai sektora aid 
ekvivalentləri kimi başa düşmək lazımdır. 

 
(k) Tarixi maliyyə məlumatları (Historical financial information) – Konkret müəssisə 

ilə əlaqədar maliyyə terminləri ilə ifadə olunmuş, birbaşa olaraq həmin 
müəssisənin mühasibat uçotu sistemindən götürülmüş, keçmiş dövrlərdə baş 
vermiş iqtisadi hadisələri və ya keçmişdə müəyyən vaxt kəsiklərində hökm sürən 
iqtisadi şərait və ya vəziyyətləri təsvir edən məlumatlar. 

 
(l) Daxili audit funksiyası (Internal audit function) – Müəssisənin idarəetmə, 

risklərin idarə edilməsi və daxili nəzarət proseslərinin səmərəliliyini 
qiymətləndirmək və təkmilləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş təsdiqləmə və 
konsaltinq fəaliyyətlərini yerinə yetirən funksiyası. 

 
(m) Nəzərdə tutulan istifadəçilər (Intended users) — Mütəxəssis-praktikin təsdiqləmə 

hesabatını istifadə edəcəklərini nəzərdə tutduğu şəxs(lər) və ya təşkilat(lar), 
yaxud onların bir qrupu (qrupları). Bəzi hallarda təsdiqləmə hesabatının 
ünvanlanmadığı nəzərdə tutulan istifadəçilər ola bilər. (İst.: Paraq. A16 -A18, 
A37) 

 
(n) Müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs (Measurer or evaluator) – Tapşırığın 

əsas predmetini meyarlar üzrə müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən tərəf(lər). 
Müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs tapşırığın əsas predmeti üzrə 
səriştəyə malikdir. (İst.: Paraq. A37, A39) 

 
(o) Təhrif (Misstatement) – Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar ilə tapşırığın əsas 

predmetinin meyarlar üzrə müvafiq ölçüsü və ya qiyməti arasındakı fərqdir. 
Təhriflər qərəzli və ya qərəzsiz, keyfiyyət və ya kəmiyyətə aid ola bilər və 
məlumatların göstərilməməsini ehtiva edə bilər. 

 
(p) Faktın təhrif olunması (Misstatement of fact) (digər məlumatlarla bağlı) – 

Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda və ya təsdiqləmə hesabatında olan 
məsələlər ilə əlaqəsi olmayan, yanlış ifadə edilən və təqdim olunan digər 
məlumatlar. Faktın əhəmiyyətli təhrifi tapşırığın predmeti üzrə məlumatları əks 
etdirən sənədin etibarlılığını şübhə altına ala bilər. 

 
(q) Digər məlumatlar (Other information) – Qanun və qaydalar əsasında və ya 

ənənəvi olaraq  tapşırığın predmeti üzrə məlumatları və onlara dair təsdiqləmə 
hesabatını əks etdirən sənədə daxil edilən məlumatlar (tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatlar və onlara dair təsdiqləmə hesabatından başqa). 
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(r) Mütəxəssis-praktik (Practitioner) - Tapşırığı yerinə yetirən  şəxs(lər) (adətən 
tapşırıq üzrə tərəfdaş və ya tapşırıq qrupunun yaxud müvafiq hallarda şirkətin 
digər üzvləri). Bu TBS-də bir mənalı olaraq tələbin və ya məsuliyyətin tapşırıq 
üzrə tərəfdaş tərəfindən yerinə yetiriləcəyi nəzərdə tutulduğu hallarda 
“mütəxəssis-praktik” termini əvəzinə “tapşırıq üzrə tərəfdaş” termini istifadə 
edilir. (İst.: Paraq. A37) 

 
(s) Mütəxəssis-praktikin eksperti (Practitioner’s expert) - Təsdiqləmədən fərqli 

sahədə səriştəsi olan, onun bu sahədə işi mütəxəssis-praktikə yetərli müvafiq 
audit sübutlarını əldə etməyə kömək etmək üçün  mütəxəssis-praktikin istifadə 
etdiyi şəxs və ya təşkilat. Mütəxəssis-praktikin eksperti mütəxəssis-praktikin 
daxili eksperti (mütəxəssis-praktikin şirkətində və ya şəbəkənin şirkətində 
tərəfdaş və ya işçi heyəti, o cümlədən müvəqqəti işçi heyəti olan) və ya 
mütəxəssis-praktikin kənar eksperti ola bilər. 

 
(t) Peşəkar mühakimə (Professional judgment) - Tapşırığının yerinə yetirilməsi 

şəraitinə uyğun fəaliyyət planları haqqında əsaslandırılmış qərarlar qəbul edərkən 
təsdiqləmə və etika standartları çərçivəsində müvafiq təlim, bilik və təcrübənin 
tətbiq olunması. 

 
(u) Peşəkar inamsızlıq (Professional skepticism) - Şübhəli düşüncə tərzindən, 

mümkün təhriflər faktını aşkar edə biləcək hallara qarşı diqqətli olmaqdan və 
sübutların tənqidi qiymətləndirilməsindən ibarət münasibət. 

 
(v) Məsul tərəf (Responsible party) - Tapşırığın əsas predmeti üçün məsul tərəf (və 

ya tərəflər). (İst.: Paraq. A37) 
 

(w) Əhəmiyyətli təhriflər riski (Risk of material misstatement) - Tapşırığın 
predmetinə dair məlumatların tapşırıqdan əvvəl əhəmiyyətli dərəcədə təhrif 
olunması riski. 

 
(x) Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar (Subject matter information) – Tapşırığın 

əsas predmetinin meyarlar üzrə ölçülməsinin və ya qiymətləndirilməsinin 
nəticəsi, yəni meyarların tapşırığın əsas predmetinə  tətbiq edilməsindən əldə 
edilən məlumatlar. (İst.: Paraq. A19) 

 
(y) Tapşırığın əsas predmeti (Underlying subject matter) - Meyarlar tətbiq etməklə 

ölçülən və ya qiymətləndirilən hadisə. 
 

13. Bu TBS-in və digər TBS-lərin məqsədləri üçün “müvafiq tərəf(lər)” bundan sonra 
“müvafiq olaraq, məsul tərəf, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs, yaxud 
tapşırıq verən tərəf” kimi oxunmalıdır. (İst.: Paraq. A20, A37) 

 
Tələblər 

 
Təsdiqləmə tapşırığının TBS-ə uyğun olaraq yerinə yetirilməsi 

 
Tapşırığa aid olan standartlara riayət etmə 

 
14. Mütəxəssis-praktik bu TBS-ə və tapşırığa uyğun olan və tapşırığın predmetinə aid 

olan hər hansı TBS-ə riayət etməlidir.  
 

15. Mütəxəssis-praktik bu TBS-in və tapşırığa uyğun olan hər hansı digər TBS-in 
tələblərinə riayət etmədikdə, bu və ya digər TBS-ə riayət etməsini ifadə etməməlidir. 
(İst.: Paraq. A21-A22, A170) 

 
TBS-in mətni 
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16. Mütəxəssis-praktik TBS-in bütün mətni, o cümlədən onun tətbiqetmə və digər 
izahedici materialı haqqında anlayışa malik olmalıdır, onun məqsədlərini başa 
düşməli və tələblərini düzgün tətbiq etməlidir. (İst.: Paraq. A23-A28) 

 
Müvafiq tələblərə riayət etmə 

 
17. Tələbin şərti olmasına və belə şərtin mövcud olmamasına görə tapşırığın şəraitlərində 

həmin tələbin qeyri-müvafiq olduğu hallar istisna olmaqla, aşağıdakı paraqrafa uyğun 
olaraq, mütəxəssis-praktik bu TBS-in və tapşırığın müvafiq predmetinə aid olan TBS-
in hər bir tələbinə riayət etməlidir. Yalnız məhdud təsdiqləmə və ya ağlabatan 
əminliklə təsdiqləmə tapşırıqlarına şamil olunan tələblər çoxsütunlu formatda 
paraqrafın nömrəsindən sonra “M” (məhdud əminlik) və ya “A” (ağlabatan əminlik) 
hərfi ilə təqdim edilmişdir. (İst.: Paraq. A29) 

 
18. Müstəsna hallarda mütəxəssis-praktik TBS-dəki müvafiq tələbdən kənara çıxmağı 

zəruri hesab edə bilər. Belə hallarda mütəxəssis-praktik həmin tələbin məqsədinə nail 
olmaq üçün alternativ prosedurları yerinə yetirməlidir. Mütəxəssis-praktikin müvafiq 
tələbdən kənara çıxma ehtiyacının yaranması yalnız belə tələbin xüsusi bir 
prosedurun yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulduğu və tapşırığın xüsusi 
şəraitlərində həmin prosedurun tələbin məqsədinə nail olmaqda səmərəsiz olacağı 
hallarda ehtimal edilir.  

 
Məqsədə nail olmama 

 
19. Bu TBS-in və ya tapşırığın predmetinə aid olan müvafiq TBS-in məqsədinə nail 

olmaq mümkün olmadıqda mütəxəssis-praktik bunun üçün mütəxəssis-praktikin 
nəticəsinin dəyişdirilməsi və ya tapşırıqdan imtina etməsinin (tətbiq edilən qanun və 
ya qaydalar üzrə imtina etməyə yol verildiyi hallarda) tələb olunub-olunmadığını 
qiymətləndirməlidir. Müvafiq TBS-də əks etdirilmiş məqsədə nail olmama bu TBS-in 
79-cu paraqrafına uyğun olaraq sənədləşdirilməsi tələb edilən əhəmiyyətli məsələdir.  

 
Etik normalar 

 
20. Mütəxəssis-praktik bu “IESBA Məcəlləsinin” təsdiqləmə tapşırıqlarına adi olan A və 

B hissələrinin tələblərinə, yaxud ən azı onlar qədər sərt olan digər peşə tələblərinə, 
yaxud qanun və ya qaydalarda nəzərdə tutulmuş tələblərə riayət etməlidir. (İst.: Paraq. 
A30-A34, A60) 

 
Tapşırığın qəbul edilməsi və davamlılığı  

 
21. Tapşırıq üzrə tərəfdaş əmin olmalıdır ki, şirkət müştəri və təsdiqləmə tapşırıqlarının 

qəbulu və davamlılığı ilə bağlı müvafiq prosedurlara riayət etmişdir və bununla bağlı 
əldə edilmiş nəticələrin uyğun olmasını müəyyən etməlidir.  

 
22. Mütəxəssis-praktik təsdiqləmə tapşırığını yalnız aşağıdakı hallarda qəbul etməli və ya 

davam etdirməlidir: (İst.: Paraq. A30-A34) 
 

(a) Mütəxəssis-praktikin müvafiq etik normalara, o cümlədən müstəqilliyə 
riayət edilməyəcəyini ehtimal etməsinə heç bir əsas yoxdur; 

 
(b) Mütəxəssis-praktik əmindir ki, kollektiv şəkildə tapşırığı yerinə 

yetirəcək şəxslər müvafiq səriştəyə və bacarıqlara malikdir (həmçinin 
bax: 32-ci paraqraf); habelə 

 
(c) Tapşırığın yerinə yetiriləcək əsaslar aşağıdakıların vasitəsilə 

razılaşdırılmışdır: 
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(iii) Təsdiqləmə tapşırığı üçün ilkin şərtlərin mövcud olmasının müəyyən etməklə 
(həmçinin bax: 24-26-cı paraqraflar); habelə 

 
(iv) Mütəxəssis-praktik ilə tapşırıq verən tərəf tapşırığın şərtləri, o cümlədən 

mütəxəssis-praktikin hesabatvermə məsuliyyətləri haqqında eyni anlayışa 
malik olmasını təsdiqləməklə.  

 
23. Əgər tapşırıq üzrə tərəfdaş, daha öncədən mövcud olan, şirkətin tapşırıqdan imtina 

etməsinə səbəb ola biləcək məlumatlar əldə edərsə, şirkət və tapşırıq üzrə tərəfdaşın 
zəruri tədbir görə bilməsi üçün tapşırıq üzrə tərəfdaş bu məlumatları dərhal şirkətin 
nəzərinə çatdırmalıdır. 

 
Təsdiqləmə tapşırığı üçün ilkin şərtlər 

 
24. Təsdiqləmə tapşırığı üçün ilkin şərtlərin mövcud olub-olmamasını müəyyən etmək 

məqsədilə mütəxəssis-praktik tapşırığın şəraitləri haqqında ilkin məlumatlar və 
müvafiq tərəf(lər)lə müzakirələr əsasında aşağıdakıları müəyyən etməlidir: (İst.: 
Paraq. A35-A36) 

 
(a) Müvafiq tərəflərin vəzifələrinin və məsuliyyətlərinin tapşırığın şəraitlərində 

uyğun olub-olmamasını; habelə (İst.: Paraq. A37-A39) 
 

(b) Tapşırıqda aşağıdakı xüsusiyyətlərin hamısının olub-olmamasını: 
 

(i) Tapşırığın əsas predmeti müvafiqdir; (İst.: Paraq. A40-A44) 
 

(ii) Mütəxəssis-praktikin tapşırığın predmeti üzrə məlumatların 
hazırlanmasında tətbiq ediləcəyini ehtimal etdiyi meyarlar tapşırığın 
şəraitlərinə uyğundur, o cümlədən onlarda aşağıdakı xüsusiyyətlər var: 
(İst.: Paraq. A45-A50) 

 
a. Müvafiqlik. 

b. Tamlıq. 

c. Etibarlılıq. 

d. Bitərəflik.  

e. Anlaşılma. 
 

(iii) Nəzərdə tutulan istifadəçilər mütəxəssis-praktikin tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatların hazırlanmasında tətbiq ediləcəyini ehtimal etdiyi 
meyarlardan istifadə edə biləcəklər; (İst.: Paraq. A51-A52) 

 
(iv)  Mütəxəssis-praktik nəticəsini əsaslandırmaq üçün lazım olan sübutları 

əldə edə biləcəyini ehtimal edir; (İst.: Paraq. A53-A55) 
 

(v) Mütəxəssis-praktikin nəticəsi, ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığı və 
ya məhdud təsdiqləmə tapşırığına uyğun şəkildə yazılı hesabata daxil 
edilməlidir; habelə 

 
(vi) Rasional məqsəd, o cümlədən, məhdud təsdiqləmə tapşırığı olduğu halda 

mütəxəssis-praktikin əhəmiyyətli təsdiqləmə səviyyəsini əldə edəcəyini 
ehtimal etməsi. (İst.: Paraq. A56) 

 
25. Təsdiqləmə tapşırığı üçün ilkin şərtlər mövcud olmadıqda, mütəxəssis-praktik bu 

məsələni tapşırıq verən tərəflə müzakirə etməlidir. İlkin şərtlərə cavab vermək üçün 
dəyişiklik etmək mümkün olmadıqda, qanun və ya qaydalarla tapşırığı qəbul etmək 
tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, mütəxəssis-praktik tapşırığı qəbul etməməlidir. 
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Bununla yanaşı, belə vəziyyətdə yerinə yetirilən tapşırıq TBS-in tələblərinə cavab 
vermir. Müvafiq olaraq, mütəxəssis-praktik təsdiqləmə hesabatında tapşırığın bu 
TBS-ə və ya digər TBS-ə (TBS-lərə) uyğun olaraq yerinə yetirilməsinə istinad 
etməməlidir. 

 
Tapşırığın qəbul edilməsindən əvvəl əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması 

 
26. Əgər tapşırıq verən tərəf təklif edilmiş təsdiqləmə tapşırığı baxımından mütəxəssis-

praktikin işinin əhatə dairəsinə məhdudiyyət qoyarsa və mütəxəssis-praktik bu 
məhdudiyyət nəticəsində tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara dair nəticə verməkdən 
imtina edəcəyini ehtimal edərsə, mütəxəssis-praktik bu cür tapşırığı, qanun və ya 
qaydalarla tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, təsdiqləmə tapşırığı kimi qəbul 
etməməlidir. 

 
Tapşırığın şərtlərinin razılaşdırılması 

 
27. Mütəxəssis-praktik tapşırığın şərtlərini tapşırıq verən tərəflə razılaşdırmalıdır. 

Razılaşdırılmış tapşırıq şərtləri kifayət qədər təfərrüatlı şəkildə məktub-sazişdə və ya 
digər müvafiq yazılı saziş formasında, yazılı təsdiqləmədə, yaxud qanun və ya 
qaydalarda əks etdirilməlidir. (İst.: Paraq. A57-A58) 

 
28.  Təkrarlanan tapşırıqlarda mütəxəssis-praktik tapşırığın şəraitlərində onun şərtlərinə 

yenidən baxılmasının zəruri olub-olmadığını və tapşırıq verən tərəfə mövcud tapşırıq 
şərtləri haqqında xatırlatmağın lazım olub-olmadığını qiymətləndirməlidir. 

 
Tapşırığın şərtlərində edilən dəyişikliyin qəbul edilməsi 

 
29. Ağlabatan əsas olmadıqda, mütəxəssis-praktik tapşırığın şərtlərinə dəyişiklik etməyə 

razılaşmamalıdır. Belə dəyişiklik edildikdə mütəxəssis-praktik həmin dəyişikliyədək 
əldə edilmiş sübutu diqqətsiz qoymamalıdır.  

 
Qanun və ya qaydalarla nəzərdə tutulmuş təsdiqləmə hesabatı 

 
30. Bəzi hallarda müvafiq yurisdiksiyadakı qanun və ya qaydalarda təsdiqləmə 

hesabatının formatı və ya mətni müəyyən edilir. Belə hallarda mütəxəssis-praktik 
aşağıdakıları qiymətləndirməlidir: 

 
(a) Nəzərdə tutulan istifadəçilər təsdiqləmə nəticəsini yanlış başa düşə bilərlərmi; 

habelə 
 

(b) Belə olduqda, təsdiqləmə hesabatında verilən əlavə izahat mümkün 
anlaşılmazlığı aradan qaldıra bilərmi.  

 
Əgər mütəxəssis-praktik təsdiqləmə hesabatında verilən əlavə izahatın mümkün  
anlaşılmazlığı aradan qaldıra bilməyəcəyinə dair nəticə çıxararsa, mütəxəssis-praktik, qanun 
və ya qaydalarla tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, həmin tapşırığı qəbul etməməlidir. 
Belə qanun və ya qaydalara uyğun olaraq yerinə yetirilən tapşırıq TBS-in tələblərinə cavab 
vermir. Müvafiq olaraq, mütəxəssis-praktik təsdiqləmə hesabatında tapşırığın bu TBS-ə və ya 
digər TBS-ə uyğun olaraq yerinə yetirilməsinə istinad etməməlidir (həmçinin bax: 71-ci 
paraqraf). 

 
Keyfiyyətə nəzarət 

 
Tapşırıq üzrə tərəfdaşın xüsusiyyətləri; 

 
31. Tapşırıq üzrə tərəfdaş: 
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(a) 1 saylı BKNS və ya ən azı onu qədər sərt olan digər peşə tələblərini, yaxud qanun 
və ya qaydalarda nəzərdə tutulan tələbləri tətbiq edən şirkətin üzvü olmalıdır; 
(İst.: Paraq. A60-A66) 

 
(b) İntensiv təlim və təcrübədə tətbiqetmə vasitəsilə yaranmış təsdiqləmə 

bacarıqlarında və vərdiştlərində səriştəli olmalıdır; habelə (İst.: Paraq. A60) 
 
(c) Təsdiqləmə üzrə nəticəyə görə məsuliyyəti qəbul etmək üçün tapşırığın əsas 

predmetinə və onun ölçülməsində və ya qiymətləndirilməsində kifayət qədər 
səriştəli olmalıdır. (İst.: Paraq. A67-A68) 

 
Qrupun təyin olunması 

 
32. Tapşırıq üzrə tərəfdaş: (İst.: Paraq. A69) 

 
(a) Əmin olmalıdır ki, kollektiv şəkildə tapşırığı yerinə yetirəcək şəxslər aşağıdakıları 

etmək üçün müvafiq səriştəyə və bacarıqlara malikdir: (İst.: Paraq. A70-A71) 
 

(i) Tapşırığı müvafiq standartlara, tətbiq olunan qanun və qaydaların 
tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirmək; habelə 

 
(ii) Tapşırığın şəraitlərində müvafiq olan təsdiqləmə hesabatının təqdim 

edilməsinə imkan yaratmaq. 
 
(b) Əmin olmalıdır ki, mütəxəssis-praktik tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara dair 

təsdiqləmə nəticəsinə görə məsuliyyəti qəbul etmək üçün yetərincə aşağıdakı 
şəxslərin işində iştirak edə biləcək: 

 
(i) Mütəxəssis-praktikin ekspertinin işindən istifadə ediləcək hallarda, həmin 

ekspertin; habelə (İst.: Paraq. A70-A71) 
 

(ii) Mütəxəssis-praktikin təsdiqləmə işindən istifadə ediləcək hallarda tapşırıq 
qrupuna daxil olmayan başqa bir mütəxəssis-praktikin, (İst.: Paraq. A72-
A73)  

 
Tapşırıq üzrə tərəfdaşın məsuliyyətləri 

 
33. Tapşırıq üzrə tərəfdaş bütün tapşırığın keyfiyyətinə görə məsuliyyəti öz üzərinə 

götürməlidir. Bura aşağıdakılara görə məsuliyyət daxildir: 
 
(a) Müştəri və tapşırıqların qəbulu və davamlılığı ilə bağlı yerinə yetirilən müvafiq 

prosedurlara; 
 
(b) Peşə standartlarına, qanun və qaydaların tələblərinə cavab verən tapşırığın 

planlaşdırılması və yerinə yetirilməsinə (o cümlədən müvafiq idarəetmə və 
nəzarətə); 

 
(c) Təhlillərin şirkətin təhlil strategiyalarına və prosedurlarına uyğun olaraq yerinə 

yetirilməsinə və tapşırıq sənədlərinin təsdiqləmə hesabatının tarixindən gec 
olmayaraq təhlil edilməsinə (İst.:Paraq. A74) 

 
(d) Mütəxəssis-praktikin məqsədlərinə nail olmasının və tapşırığın müvafiq TBS-lərə, 

müvafiq qanun və qaydaların tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirilməsinin 
sübutunu təmin etmək üçün müvafiq tapşırıq sənədlərinin saxlanmasına; habelə 

 
(e) Çətin və ya mübahisəli məsələlərə dair tapşırıq qrupu tərəfindən müvafiq 

məsləhətlərin alınmasına.  
 

34. Tapşırıq zamanı tapşırıq üzrə tərəfdaş müşahidə etməklə və zəruri hallarda sorğu 
göndərməklə tapşırıq qrupunun üzvlərinin müvafiq etik normalara  riayət 
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etməməsinin sübutlarına qarşı diqqətli olmalıdır. Əgər şirkətin keyfiyyətə nəzarət 
sistemi və ya digər vasitələr tapşırıq qrupunun üzvlərinin müvafiq etik normalara 
riayət etməməsinin əlaməti olan məsələlərə tapşırıq üzrə tərəfdaşın diqqətini cəlb 
edərsə, tapşırıq üzrə tərəfdaş, şirkətdəki başqa şəxslərlə məsləhətləşərək müvafiq 
tədbir müəyyən etməlidir. 

 
35.  Tapşırıq üzrə tərəfdaş şirkətin və ya mümkün olduqda şəbəkənin digər üzv 

şirkətlərinin yaydığı ən son məlumatlarda göstərilən şirkətin monitorinq sisteminin 
nəticələrini və həmin məlumatlarda qeydə alınan çatışmazlıqların təsdiqləmə 
tapşırığına təsir edə biləcəyini  nəzərdən keçirməlidir. 

 
Tapşırığın keyfiyyətinə nəzarətin təhlili 

 
36. Qanun və ya qaydalarla keyfiyyətə nəzarət təhlili tələb edilən və şirkətin müəyyən 

etdiyinə görə, keyfiyyətinə nəzarət təhlilinin aparılması zəruri olan tapşırıqlarda (əgər 
varsa): 

 
(a) Tapşırıq üzrə tərəfdaş tapşırıq zamanı yaranan əhəmiyyətli məsələlərin 

tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert ilə müzakirə edilməsinə 
görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməli və həmin təhlil başa çatmyanadək 
təsdiqləmə hesabatında tarix qoymamalıdır; habelə 

 
(b) Tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert tapşırıq qrupunun 

yürütdüyü əhəmiyyətli mühakimələri və təsdiqləmə hesabatı ifadə edilərkən əldə 
edilmiş nəticələri qərəzsiz qiymətləndirməlidir. Bu qiymətləndirməyə aşağıdakılar 
daxil olmalıdır: (İst.: Paraq. A75) 

 
(i) Əhəmiyyətli məsələlərin tapşırıq üzrə tərəfdaş ilə müzakirəsi; 
(ii) Tapşırığın predmeti üzrə məlumatların və təklif edilən təsdiqləmə 

hesabatının təhlili; 
 

(iii) Tapşırıq qrupunun yürütdüyü mühakimələrə və çıxardığı nəticələrə aid 
olan seçilmiş tapşırıq sənədlərinin təhlili; habelə 

 
(iv) Təsdiqləmə hesabatının ifadə edilməsində çıxarılmış nəticələrin 

qiymətləndirilməsi və təklif edilən təsdiqləmə hesabatının müvafiq olub-
olmamasının nəzərdən keçirilməsi.  

 
Peşəkar inamsızlıq, peşəkar mühakimə və təsdiqləmə bacarıqları və vərdişləri 

 
37. Mütəxəssis-praktik tapşırığın predmeti üzrə məlumatların əhəmiyyətli şəkildə təhrif 

edilməsinə səbəb olan vəziyyətlərin mövcud ola biləcəyini qəbul edərək, auditi 
peşəkar inamsızlıq əsasında planlaşdırıb həyata keçirməlidir. (İst: Paraq. A76-A80) 

 
38. Mütəxəssis-praktik təsdiqləmə tapşırığını planlaşdırıb həyata keçirərkən, o cümlədən 

prosedurların xüsusiyyətini, müddətini və həcmini müəyyənləşdirərkən peşəkar 
mühakimə yürütməlidir. (İst: Paraq. A81-A85) 

 
39. Mütəxəssis-praktik təkrarlanan, müntəzəm prosesin tərkib hissəsi kimi təsdiqləmə 

bacarıqlarını və vərdişlərini tətbiq etməlidir.  
 

Tapşırığın planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi 
 

Planlaşdırma 
 

40. Mütəxəssis-praktik tapşırığı, o cümlədən tapşırığın həcminin, müddətinin və 
istiqamətinin, habelə mütəxəssis-praktikin məqsədinə nail olmaq üçün yerinə 
yetirilməsi zəruri olan planlaşdırılmış prosedurların xüsusiyyətinin, müddətinin və 
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həcminin müəyyən edilməsini elə planlaşdırmalıdır ki, effektiv şəkildə yerinə 
yetirilməsi təmin olunsun.  (İst.: Paraq. A86-A89) 

 
41. Mütəxəssis-praktik meyarların tapşırığın şəraitlərinə uyğun olub-olmamasın, o 

cümlədən 24(b)(ii) paraqrafında müəyyən edilmiş xüsusiyyətləri əks etdirib-
etdirməməsini müəyyən etməlidir.  

 
42. Əgər tapşırıq qəbul edildikdən sonra təsdiqləmə tapşırığı üçün bir və ya bir neçə ilkin 

şərtin mövcud olmaması aşkar olunarsa, mütəxəssis-praktik bu məsələni müvafiq 
tərəf(lər)lə müzakirə etməli və aşağıdakıları müəyyən etməlidir: 

 
(a) Həmin məsələnin mütəxəssis-praktiki qane edəcək şəkildə həll edilə biləcəyini; 

 
(b) Tapşırığın davam etdirilməsinin müvafiq olub-olmamasını; 

 
(c) Həmin məsələ haqqında təsdiqləmə hesabatında məlumat verilib-verilməyəcəyini, 

məlumat veriləcək halda isə bunun necə ediləcəyini. 
 

43. Əgər tapşırıq qəbul olunduqdan sonra tətbiq olunan meyarların bəzilərinin və ya 
hamısının təsdiqləmə tapşırığı üçün uyğun olmaması, yaxud tapşırığın əsas 
predmetinin bir qisminin və ya hamısının təsdiqləmə tapşırığı üçün qeyri-müvafiq 
olması aşkar edilərsə, tətbiq edilən qanun və ya qaydalarla yol verildiyi halda, 
mütəxəssis-praktik tapşırıqdan imtina etməni nəzərdən keçirməlidir. Mütəxəssis-
praktik tapşırığı davam etdirdiyi halda, o, vəziyyətdən asılı olaraq, şərti müsbət və ya 
mənfi nəticə, yaxud nəticədən imtina ifadə etməlidir. (İst.: Paraq. A90-A91) 

 
Əhəmiyyətlilik 

 
44. Mütəxəssis-praktik əhəmiyyətliliyi aşağıdakı hallarda nəzərə almalıdır: (İst.: Paraq. 

A92-A100) 
 

(a) Təsdiqləmə tapşırığını planlaşdırdıqda və yerinə yetirdikdə, o cümlədən 
prosedurların xüsusiyyətini, müddətini və həcmini müəyyən edərkən; habelə 

 
(b) Tapşırığın predmeti üzrə məlumatların əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-

olmamasını qiymətləndirərkən. 
 

Tapşırığın əsas predmetinin və tapşırığın digər şəraitlərinin öyrənilməsi 
 

45. Mütəxəssis-praktik müvafiq tərəfdən (tərəflərdən) aşağıdakılar haqqında məlumat 
almalıdır: 

 
(a) Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara təsir edən, faktiki, ehtimal edilən və ya 

ittiham edilən qəsdlə edilən təhrif və ya qanun və qaydaların tələblərinə riayət 
etməmə halının onlara məlum olub-olmaması; (İst: Paraq. A101) 

 
(b) Məsul tərəfdə daxili audit xidmətinin olub-olmaması, olduğu halda isə daxili audit 

xidmətinin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarla bağlı fəaliyyətlər və əsas 
nəticələr barədə təsəvvür əldə etmək üçün əlavə məlumat alması; habelə 

 
(c) Məsul tərəfin tapşırığın predmeti üzrə məlumatların hazırlanmasında ekspertlərdən 

istifadə edib-etməməsi. 
 
 

Məhdud əminlik Ağlabatan əminlik 
 

46M. Mütəxəssis-praktik aşağıdakı məqsədlər 
üçün yetərli olan tapşırığın əsas predmeti və 
tapşırığın digər şəraitləri haqqında təsəvvür 

46A. Mütəxəssis-praktik aşağıdakı məqsədlər 
üçün yetərli olan tapşırığın əsas predmeti və 
tapşırığın digər şəraitləri haqqında təsəvvür 
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əldə etməlidir: 
 

(a) Mütəxəssis-praktikə tapşırığın 
predmeti üzrə məlumatlarda 
əhəmiyyətli təhriflərin yaranma 
ehtimalı olduğu sahələri müəyyən 
etməyə imkan yaratmaq; habelə 
 

(b) Bununla, 46M(a) paraqrafında 
müəyyən edilmiş sahələri araşdırmaq 
və mütəxəssis-praktikin nəticəsini 
əsaslandıran məhdud əminliyi əldə 
etmək üçün  prosedurların işlənib 
hazırlanması və yerinə yetirilməsi 
üçün əsas təmin etmək. (İst.: Paraq. 
A101-A104, A107) 
 

47M. 46M paraqrafı üzrə tapşırığın əsas 
predmeti və tapşırığın digər şəraitləri 
haqqında təsəvvür əldə edərkən, mütəxəssis-
praktik tapşırığın predmeti üzrə məlumatların 
hazırlanmasında istifadə edilən prosesi 
nəzərdən keçirməlidir. (İst.: Paraq. A106) 
 

əldə etməlidir: 
 

(a) Mütəxəssis-praktikə tapşırığın 
predmeti üzrə məlumatlarda 
əhəmiyyətli təhriflər risklərini 
müəyyən edib qiymətləndirməyə 
imkan yaratmaq; habelə 
 

(b) Bununla, qiymətləndirilmiş risklərə 
cavab vermək üçün və mütəxəssis-
praktikin nəticəsini əsaslandıran 
ağlabatan əminliyi əldə etmək üçün 
prosedurların işlənib hazırlanması və 
yerinə yetirilməsi. (İst.: Paraq. A101-
A103,  A107) 
 

47A. 46A paraqrafı üzrə tapşırığın əsas 
predmeti və tapşırığın digər şəraitləri 
haqqında təsəvvür əldə edərkən, mütəxəssis-
praktik tapşırığa aid tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatların hazırlanmasına daxili nəzarət 
haqqında təsəvvür əldə etməlidir. Bura 
tapşırığa aid olan həmin nəzarət vasitələrinin 
quruluşunun qiymətləndirilməsi və onların 
tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara görə 
məsul işçilərdən məlumat almaqdan əlavə 
prosedurları yerinə yetirməklə icra olunub-
olunmadığının müəyyən edilməsi daxildir. 
(İst.: Paraq. A105) 

 
 
Sübutların əldə edilməsi 

 
Risklərin nəzərə alınması və risklərə qarşı cavab tədbirləri 

 
Məhdud əminlik Ağlabatan əminlik 

 
48M. Mütəxəssis-praktikin əldə etdiyi 
təsəvvürə əsasən (bax: 46M paraqrafı) 
mütəxəssis-praktik aşağıdakıları etməlidir: 
(İst.: Paraq. A108-A112) 

 
(a) Tapşırığın predmeti üzrə 

məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin 
yaranma ehtimalı olan sahələri 
müəyyən etməlidir; habelə 
 

(b) 48M(a) paraqrafında müəyyən edilmiş 
sahələri araşdırmaq və mütəxəssis-
praktikin nəticəsini əsaslandıran 
məhdud əminliyi əldə etmək üçün  
prosedurların işləyib hazırlamalı və 
yerinə yetirməlidir.  

48A. Mütəxəssis-praktikin əldə etdiyi 
təsəvvürə əsasən (bax: 46A paraqrafı) 
mütəxəssis-praktik aşağıdakıları etməlidir: 
(İst.: Paraq. A108-A110) 

 
(a) Tapşırığın predmeti üzrə 

məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflər 
risklərini müəyyən edib 
qiymətləndirməlidir; habelə 
 

(b) Qiymətləndirilmiş risklərə cavab 
vermək və mütəxəssis-praktikin 
nəticəsini əsaslandıran ağlabatan 
əminliyi əldə etmək üçün nəzərdə 
tutulmuş prosedurları işləyib 
hazırlamalı və yerinə yetirməlidir. 
Aşağıdakı hallarda tapşırığın 
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şəraitlərində müvafiq olan tapşırığın 
predmeti üzrə məlumatlara dair hər 
hansı digər prosedurlardan əlavə 
mütəxəssis-praktikin prosedurlarına 
tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatlarına müvafiq nəzarət 
vasitələrinin tətbiq edilməsinin 
səmərəliliyinə dair yetərli müvafiq 
sübutların əldə edilməsi daxil 
olmalıdır: 
 
(i) Əhəmiyyətli təhrif risklərinin 

mütəxəssis-praktik tərəfindən 
qiymətləndirilməsi nəzarət 
vasitələrinin effektiv işləməsi 
ehtimalını daxil etdikdə, yaxud 

 
(ii) Nəzarət testləri olmayan 

prosedurlar ayrılıqda yetərli 
müvafiq sübut təmin 
etmədikdə.  

Məhdud təsdiqləmə tapşırığında əlavə 
prosedurların zəruriliyinin müəyyən edilməsi 

 
49M. Əgər mütəxəssis-praktikə tapşırığın 
predmeti üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli 
təhriflərin olmasını ehtimal etməsinə səbəb 
olan məsələ(lər) məlum olarsa, mütəxəssis-
praktik aşağıdakılara edə bilənədək əlavə 
sübut əldə etmək üçün əlavə prosedurlar 
işləyib hazırlamalı və yerinə yetirməlidir: 
(İst.: Paraq. A112-A117) 

 
(a) Həmin məsələnin (məsələlərin) 

tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda 
əhəmiyyətli təhriflər yaratma 
ehtimalının olmaması haqqında nəticə 
çıxaranadək; yaxud 
 

(b) Həmin məsələnin (məsələlərin) 
tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda 
əhəmiyyətli təhriflərin yaranmasına 
səbəb olmasını müəyyən edənədək.  

Ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığında 
riskin qiymətləndirilməsinə düzəliş edilməsi 

 
49A. Əlavə sübut əldə edildikdə, tapşırıq 
yerinə yetirilərkən tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatlarda əhəmiyyətli təhrif risklərinin 
mütəxəssis-praktik tərəfindən 
qiymətləndirilməsi dəyişə bilər. Mütəxəssis-
praktikin ilkin olaraq əhəmiyyətli təhriflər 
risklərini əsaslandığı sübuta zidd olan sübut 
əldə etdiyi hallarda, mütəxəssis-praktik 
qiymtləndirməyə yenidən baxmalı və 
planlaşdırılmış prosedurlarda müvafiq  olaraq 
dəyişiklik etməlidir. (İst.: Paraq. A112) 

 
 

50. Prosedurları işləyib hazırlayan və yerinə yetirən zaman mütəxəssis-praktik sübut kimi 
istifadə ediləcək məlumatların müvafiqliyini və etibarlılığını nəzərə almalıdır. Əgər: 

 
(a) Bir mənbədən əldə edilən sübut digər mənbədən əldə edilənə ziddirsə; yaxud 

 
(b) Mütəxəssis-praktikin sübut qismində istifadə ediləcək məlumatların etibarlılığına 

dair şübhələri varsa, 
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mütəxəssis-praktik bu məsələni həll etmək üçün prosedurlara ediləcək zəruri dəyişiklikləri və 
ya əlavələri müəyyən etməli və həmin məsələnin tapşırığın digər aspektlərinə göstərdiyi təsiri 
(əgər varsa) nəzərə almalıdır.  

 
51. Mütəxəssis-praktik açıq şəkildə əhəmiyyətsiz olduğu hallar istisna olmaqla, tapşırıq 

amanı aşkar edilmiş düzəliş edilməyən təhrifləri toplamalıdır. (İst.: Paraq. A118-
A119) 

 
Mütəxəssis-praktikin eksperti tərəfindən yerinə yetirilən iş 

 
52. Mütəxəssis-praktikin işindən istifadə edilməsi tələb olunduqda, mütəxəssis-praktik 

aşağıdakıları da etməlidir: (İst: Paraq. A120-A124) 
 
(a) Mütəxəssis-praktikin ekspertinin mütəxəssis-praktikin məqsədləri üçün zəruri olan 

səriştəyə, bacarıqlara və obyektivliyə malik olub-olmamasını qiymətləndirməlidir. 
Mütəxəssis-praktikin kənar eksperti işə cəlb olunduğu halda obyektivliyin 
qiymətləndirilməsi həmin ekspertin obyektivliyi üçün təhlükə yarada bilən 
maraqlar və əlaqələrlə bağlı sorğu daxil etməlidir. (İst.: Paraq. A125-A128) 

 
(b) Mütəxəssis-praktikin ekspertinin ixtisaslaşma sahəsi haqqında yetərli təsəvvür əldə 

etməlidir; (İst.: Paraq. A129-A130) 
 
(c) Mütəxəssis-praktikin eksperti ilə həmin ekspertin işinin xüsusiyyətini, əhatə 

dairəsini və məqsədlərini razılaşdırmalıdır; habelə (İst.: Paraq. A131-A132) 
 
(d) Mütəxəssis-praktikin işinin mütəxəssis-praktikin məqsədlərinə uyğunluğunu 

qiymətləndirməlidir. (İst.: Paraq. A133-A134) 
 

Başqa mütəxəssis-praktik, məsul tərəfin, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsin 
eksperti, yaxud daxili auditor tərəfindən yerinə yetirilən iş   

 
53. Başqa bir mütəxəssis-praktikin işindən istifadə etmək lazım olduqda, mütəxəssis-

praktik həmin işin mütəxəssis-praktikin məqsədlərinə uyğun olub-olmamasını 
qiymətləndirməlidir.  

 
54. Sübut qismində istifadə ediləcək məlumatların hazırlanmasında məsul tərəfin, 

müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsin ekspertinin işindən istifadə olunduğu 
halda, mütəxəssis-praktik, həmin ekspertin işinin zəruri hallarda mütəxəssis-praktikin 
məqsədləri üçün əhəmiyyətliliyini nəzərə alaraq aşağıdakıları etməlidir: 

 
(a) Həmin ekspertin səriştəliyini, bacarıqlarını və obyektivliyini qiymətləndirməlidir; 
 
(b) Həmin ekspertin işi haqqında təsəvvür əldə etməlidir; habelə 
 
(c) Həmin ekspertin işinin sübut qismində uyğunluğunu qiymətləndirməlidir.  
 

55. Mütəxəssis-praktik daxili audit xidmətinin işindən istifadə etməyi planlaşdırdığı halda 
mütəxəssis-praktik aşağıdakıları qiymətləndirməlidir: 

 
(a) Daxili audit xidmətinin təşkilati statusu və müvafiq strategiyalar və prosedurlar daxili 

auditorların obyektivliyini nə dərəcədə dəstəkləyir; 
 

(b) Daxili audit xidmətinin səriştəlilik səviyyəsini; 
 

(c) Daxili audit xidmətinin müntəzəm və intizamlı yanaşmanı, o cümlədən keyfiyyətə 
nəzarəti tətbiq edib-etməməsini; habelə 
 

(d) Daxili audit xidmətinin işinin tapşırığın məqsədlərinə uyğun olub-olmamasını.  
 

Yazılı təqdimatlar 
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56. Mütəxəssis-praktik müvafiq tərəfdən (tərəflərdən) aşağıdakı yazılı təqdimatları tələb 

etməlidir: 
 
(a) Tərəfə (tərəflərə) məlum olan tapşırığa aid bütün məlumatların mütəxəssis-

praktikə təqdim etməsi (etmələri) haqqında. (İst.: Paraq. A54-A55 və A136-A138) 
 
(b) Tapşırığın əsas predmetinin tətbiq olunan meyarlar üzrə ölçülməsinin və ya 

qiymətləndirilməsinin təsdiqlənməsi, o cümlədən bütün müvafiq məsələlərin 
tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda əks etdirilməsi haqqında. 

 
57. Əgər, zəruri təqdimatlardan əlavə, mütəxəssis-praktik tapşırığın predmeti üzrə 

məlumatlara aid olan digər sübutları əsaslandırmaq üçün bir və ya bir neçə yazılı 
təqdimatların əldə edilməsinin zəruriliyini müəyyən edərsə, mütəxəssis-praktik belə 
digər yazılı təqdimatları tələb etməlidir.  

 
58. Yazılı təqdimatlar tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar üçün əhəmiyyətli olan 

məsələlərə aid olduqda, mütəxəssis-praktik aşağıdakıları etməlidir: 
 
(a) Onların məqsədəuyğunluğunu və əldə edilmiş digər sübutlara, o cümlədən digər 

təqdimatlara (şifahi və ya yazılı) uyğunluğunu qiymətləndirməlidir; habelə 
 
(b) Təqdimat edən şəxslərin müəyyən məsələlərdən xəbərdar olma ehtimalını 

qiymətləndirməlidir. 
 

59. Yazılı təqdimatların tarixi təsdiqləmə hesabatının tarixinə mümkün qədər yaxın 
olmalı, lakin ondan sonra olmamalıdır.  

 
Tələb edilmiş yazılı təqdimatların təmin olunmaması və ya etibarsızlığı 

 
60. Əgər tələb edilmiş yazılı təqdimatların biri və ya bir neçəsi təmin edilməzsə və ya 

mütəxəssis-praktik yazılı təqdimatları təmin edən şəxslərin səriştəliyi, dürüstlüyü, etik 
dəyərləri və ya vicdanlı olmasına kifayət qədər şübhələrin olması haqqında, yaxud 
yazılı təqdimatların başqa şəkildə etibarlı olmaması haqqında nəticə çıxararsa, 
mütəxəssis-praktik aşağıdakıları etməlidir: (İst.: Paraq. A139) 

 
(a)  Həmin məsələni müvafiq tərəflə (tərəflərlə) müzakirə etməlidir; 
 
(b) Təqdimatlar tələb edildiyi və ya alındığı şəxslərin dürüstlüyünü təkrar 

qiymətləndirməlidir və bunun təqdimatların və ümumilikdə sübutların 
etibarlılığına göstərə biləcəyi təsiri qiymətləndirməlidir; habelə 

 
(c) Müvafiq tədbirlər görməlidir, o cümlədən təsdiqləmə hesabatındakı nəticəyə 

mümkün təsiri müəyyən etməlidir. 
 

Sonrakı hadisələr 
 

61. Tapşırıq ilə bağlı mütəxəssis-praktikin təsdiqləmə hesabatının tarixinədək hadisələrin 
tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara və təsdiqləmə hesabatına təsirini nəzərə almalı 
və mütəxəssis-praktikə təsdiqləmə hesabatının tarixində məlum olsaydı, mütəxəssis-
praktikin təsdiqləmə hesabatında düzəliş etməsinə səbəb olacaq, mütəxəssis-praktikə 
təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonra məlum olan faktlara müvafiq şəkildə cavab 
verməlidir. Sonrakı hadisələrin nəzərə alınma həcmi belə hadisələrin tapşırığın 
predmeti üzrə məlumatlara təsir etməsinin və mütəxəssis-praktikin nəticəsinin 
müvafiqliyinə təsir etməsinin mümkünlüyündən asılıdır. Bununla belə, mütəxəssis-
praktikin təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonra tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatlara dair hər hansı prosedura yerinə yetirmək məsuliyyəti yoxdur. (İst.: 
Paraq. A140-A141) 
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Digər məlumatlar 
 

62. Tapşırığın predmeti üzrə məlumatları və onlara dair təsdiqləmə hesabatını ehtivan 
edən sənədlərə digər məlumatlar daxil olduqda, tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarla 
və ya təsdiqləmə hesabatı ilə ziddiyyətləri (əgər varsa) aşkar etmək üçün mütəxəssis-
praktik həmin digər məlumatları oxumalıdır və həmin digər məlumatları oxuyarkən, 
mütəxəssis-praktik: 

 
(a) Həmin digər məlumatlar ilə tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar və ya təsdiqləmə 

hesabatı arasında əhəmiyyətli ziddiyyət aşkar edərsə; yaxud 
 

(b) Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda və ya təsdiqləmə hesabatında olan 
məsələlərlə əlaqəsi olmayan, həmin digər məlumatlardakı faktın əhəmiyyətli 
təhrif olunmasından xəbərdar olarsa, 

 
mütəxəssis-praktik həmin məsələni müvafiq tərəflə (tərəflərlə) müzakirə etməli və müvafiq 
hallarda əlavə tədbir görməlidir. 

 
Tətbiq edilə bilən meyarların təsviri 

 
63. Mütəxəssis-praktik tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda tətbiq edilə bilən 

meyarların kifayət qədər əks etdirilməsini və ya təsvir olunmasını 
qiymətləndirməlidir. (İst.: Paraq. A143-A145) 

 
Təsdiqləmə nəticəsinin formalaşdırılması 

 
64. Mütəxəssis-praktik tapşırığın kontekstində əldə edilmiş sübutların yetərliliyini və 

müvafiqliyini qiymətləndirməlidir və tapşırığın şəraitlərində zəruri olduqda əlavə 
sübut əldə etməyə cəhd etməlidir. Tətbiq olunan meyarlar üzrə ölçülən və ya 
qiymətləndirilən  tapşırığın əsas predmetini təsdiqləməsindən və ya ona zidd 
olmasından asılı olmayaraq,  mütəxəssis-praktik bütün müvafiq sübutları nəzərə 
almalıdır. Mütəxəssis-praktik zəruri əlavə sübutları əldə edə bilmədiyi halda 
mütəxəssis-praktik 65-ci paraqrafda əks etdirilən mütəxəssis-praktikin nəticəsinə 
təsirini nəzərə almalıdır. (İst.: Paraq. A146-A152) 

 
65.  Mütəxəssis-praktik tapşırığın predmeti üzrə məlumatların əhəmiyyətli təhriflərdən 

azad olub-olmamasına dair nəticə formalaşdırmalıdır. Həmin nəticəni 
formalaşdırarkən, mütəxəssis-praktik əldə edilmiş sübutların yetərliliyi və 
müvafiqliyinə dair 64-cü paraqrafda əks etdirilmiş mütəxəssis-praktikin nəticəsini və 
düzəliş edilməyən təhriflərin istər ayrılıqda, istərsə də məcmu halında əhəmiyyətli 
olub-olmamasının qiymətləndirilməsini nəzərə almalıdır. (İst.: Paraq. A3 və A153-
A154) 

 
66. Mütəxəssis-praktik yetərli müvafiq sübut əldə edə bilmədiyi halda əhatə dairəsinin 

məhdudiyyəti mövcuddur və mütəxəssis-praktik müvafiq olaraq şərti müsbət nəticə 
ifadə etməli, nəticədən imtina etməli, yaxud tətbiq edilən qanun və ya qaydalarla yol 
verildiyi halda tapşırıqdan imtina etməlidir. (İst.: Paraq. A155-A157) 

 
Təsdiqləmə hesabatının hazırlanması 

 
67. Təsdiqləmə hesabatı yazılı şəkildə olmalı və tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar 

haqqında mütəxəssis-praktikin açıq şəkildə ifadə edilmiş nəticəsini ehtiva etməlidir. 
(İst.: Paraq. A2, A158-A160)  

 
68. Mütəxəssis-praktikin nəticəsi ona təsir etməyəcək məlumatlardan və ya izahatlardan, 

o cümlədən İzahedici paraqrafdan, Digər məsələlər paraqrafından,  tapşırıqların 
müəyyən aspektlərinə aid olan təsbitlərdən, təsdiqləmə hesabatına daxil edilmiş 
tövsiyələrdən və ya əlavə məlumatlardan açıq şəkildə ayırılmalıdır. İstifadə edilən 
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ifadələrdən aydın olmalıdır ki, İzahedici paraqrafın, Digər məsələlər paraqrafı, 
təsbitlər, tövsiyələr və ya əlavə məlumatlar mütəxəssis-praktikin nəticəsini qiymətdən 
salmaq üçün nəzərdə tutulmur. (İst.: Paraq. A158-A160) 

 
Təsdiqləmə hesabatının məzmunu 

 
69. Təsdiqləmə hesabatına ən azı aşağıdakı əsas elementlər daxil olmalıdır: 

 
(a)  Hesabatın müstəqil təsdiqləmə hesabat olmasını açıq şəkildə bildirən adı. (İst.: 

Paraq. A161) 
 

(b) Ünvan sahibi. (İst.: Paraq. A162) 
 

(c) Mütəxəssis-praktikin əldə etdiyi əminlik səviyyəsinin, tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatların və müvafiq hallarda tapşırığın əsas predmetinin müəyyən edilməsi 
və ya təsvir edilməsi. Mütəxəssis-praktikin nəticəsi müvafiq tərəfin (tərəflərin) 
etdiyi bəyanatın terminləri ilə ifadə edildikdə, həmin bəyanat təsdiqləmə 
hesabatına əlavə edilməli, təsdiqləmə hesabatında təkrarlanmalı və ya təsdiqləmə 
hesabatında nəzərdə tutulan istifadəçilərin istifadə edə bildikləri mənbəyə istinad 
edilməlidir. (İst.: Paraq. A163) 

 
(d) Tətbiq olunan meyarların müəyyən edilməsi. (İst.: Paraq. A164) 

 
(e) Müvafiq hallarda tapşırığın əsas predmetinin tətbiq olunan meyarlar üzrə 

ölçülməsi və ya qiymətləndirilməsi ilə bağlı əhəmiyyətli tərkib 
məhdudiyyətlərinin təsviri. (İst.: Paraq. A165) 

 
(f) Tətbiq olunan meyarlar xüsusi məqsəd üçün nəzərdə tutulduqda, bu faktı və 

bunun nəticəsində tapşırığın predmeti üzrə məlumatların başqa məqsəd üçün 
uyğun olmamasını oxuculara bildirən bəyanat. (İst.: Paraq. A166-A167) 

 
(g) Məsul tərəfi və fərqli olduğu halda müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsi 

müəyyən etmək və onların məsuliyyətlərini və mütəxəssis-praktikin 
məsuliyyətlərini təsvir etmək üçün bəyanat. (İst.: Paraq. A168) 

 
(h) Tapşırığın bu TBS-ə və ya tapşırığın predmetinə aid TBS olduğu hallarda həmin 

TBS-ə uyğun olaraq yerinə yetirilməsi haqqında bəyanat. (İst.: Paraq. A169-
A170) 

 
(i) Mütəxəssis-praktikin üzv olduğu şirkətin 1 saylı BKNS-i, yaxud ən azı 1 saylı 

BKNS qədər sərt olan digər peşə tələblərini, yaxud qanun və ya qaydaların 
tələblərini tətbiq etməsi haqqında bəyanat. Mütəxəssis-praktik peşəkar mühasib 
olmadığı halda bəyanatda ən azı 1 saylı BKNS qədər sərt olan peşə tələbləri, 
yaxud qanun və ya qaydaların tələbləri müəyyən edilməlidir. (İst.: Paraq. A171) 

 
(j) Mütəxəssis-praktikin “IESBA Məcəlləsi”nin müstəqillik tələblərinə və ya digər 

etik normalarına, yaxud  ən azı “IESBA Məcəlləsi”nin təsdiqləmə tapşırıqlarına 
adi olan A və B hissələri qədər sərt olan digər peşə standartlarına, yaxud qanun 
və ya qaydalarda nəzərdə tutulan tələblərə riayət etməsi haqqında bəyanat. 
Mütəxəssis-praktik peşəkar mühasib olmadığı halda bəyanatda tətbiq edilən və ən 
azı “IESBA Məcəlləsi”nin təsdiqləmə tapşırıqlarına aid olan A və B hissələri 
qədər sərt olan peşə tələbləri, yaxud qanun və ya qaydalarda nəzərdə tutulan 
tələblər müəyyən edilməlidir. (İst.: Paraq. A172) 

 
(k) Mütəxəssis-praktikin nəticəsi üçün əsas qismində yerinə yetirilmiş işin məlumat 

icmalı. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında yerinə yetirilmiş prosedurların 
xüsusiyyətinin, müddətinin və həcminin qiymətləndirilməsi mütəxəssis-praktikin 
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nəticəsini öyrənmək üçün vacibdir. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında yerinə 
yetirilmiş işin icmalında aşağıdakılar bəyan edilməlidir: 

 
(i) Məhdud təsdiqləmə tapşırığında yerinə yetirilmiş prosedurların 

xüsusiyyəti və müddəti fərqlidir, həcmi isə ağlabatan əminliklə 
təsdiqləmə tapşırığında olduğundan daha azdır; habelə 

 
(ii) Nəticə etibarlı ilə, məhdud təsdiqləmə tapşırığında əldə edilmiş əminliyin 

səviyyəsi ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığı yerinə yetiriləcəyi 
halda əldə ediləcək əminlikdən xeyli aşağıdır. (İst.: Paraq. A6, A173-
A177) 

 
(l) Mütəxəssis-praktikin nəticəsi: (İst.: Paraq. A2, A178-A180) 

 
(i) Müvafiq hallarda nəzərdə tutulan istifadəçilərə mütəxəssis-praktikin 

nəticəsinin oxunması zəruri olan konteksti haqqında məlumat verməlidir. 
(İst.: Paraq. A179) 

 
(ii) Ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığında nəticə müsbət formada ifadə 

edilməlidir. (İst.: Paraq. A178) 
 

(iii) Məhdud təsdiqləmə tapşırığında nəticə elə formada ifadə edilməlidir ki, 
yerinə yetirilmiş prosedurlar və əldə edilmiş sübutlara əsasında 
mütəxəssis-praktikin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli 
təhriflərin olmasını ehtimal etməsi üçün səbəb olan məsələnin 
(məsələlərin) mütəxəssis-praktikin diqqətini cəlb edib-etməməsi bilinsin. 
(İst.: Paraq. A180) 

 
(iv)  (ii) və ya (iii) bəndlərdə sözügedən nəticə ifadə edilərkən tapşırığın əsas 

predmeti və tətbiq olunan meyarlar üçün müvafiq sözlərdən istifadə 
edilməlidir, o şərtlə ki, tapşırığın şəraitləri aşağıdakı terminlərlə ifadə 
olunsun: (İst.: Paraq. A181) 

 
a.  Tapşırığın əsas predmeti və tətbiq olunan meyarlar; 

 
b. Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar və tətbiq olunan 

meyarlar; yaxud 
 

c. Müvafiq tərəfin (tərəflərin) etdiyi bəyanat. 
 

(v) Mütəxəssis-praktik fərqli nəticə ifadə etdikdə təsdiqləmə hesabatına 
aşağıdakılar daxil edilməlidir: 

 
a. Dəyişikliyə səbəb olan məsələnin (məsələlərin) təsviri verilən bölmə; 

habelə 
 

b. Mütəxəssis-praktikin fərqli nəticəsi daxil olan bölmə. (İst.: Paraq. 
A182) 

 
(m) Mütəxəssis-praktikin imzası. (İst.: Paraq. A183) 

 
(n) Təsdiqləmə hesabatının tarixi. Təsdiqləmə hesabatının tarixi mütəxəssis-praktikin 

nəticəsi əsaslandığı sübutların, o cümlədən qəbul edilmiş səlahiyyətli şəxslərin 
tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara görə məsuliyyəti öz üzərlərinə 
götürmələrini təsdiqləyən sübutların əldə edildiyi tarixdən tez olmamalıdır. (İst.: 
Paraq. A184) 

 
(o) Mütəxəssis-praktikin fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiyadakı məkan. 

 
Təsdiqləmə hesabatında mütəxəssis-praktikin ekspertinə edilən istinad 
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70. Mütəxəssis-praktik təsdiqləmə hesabatında mütəxəssis-praktikin ekspertinin işinə 

istinad etdikdə, həmin hesabatın mətnində nəzərdə tutulmamalıdır ki, həmin 
hesabatda ifadə edilən nəticəyə görə mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti həmin 
ekspertin iştirak etməsinə görə azalır. (İst.: Paraq. A185-A187) 

 
Qanun və ya qaydalarla nəzərdə tutulan təsdiqləmə hesabatı 

 
71. Mütəxəssis-praktikdən qanun və ya qaydalarla təsdiqləmə hesabatı üçün xüsusi 

formatdan və ya ifadələrdən istifadə etməsi tələb olunduğu halda, təsdiqləmə 
hesabatına yalnız minimum 69-cu paraqrafda müəyyən edilən elementlərdən hər biri 
daxil edildikdə təsdiqləmə hesabatında bu və ya digər TBS-lərə istinad edilməlidir.  

 
Dəyişiklik edilməmiş və fərqli nəticələr 

 
72. Mütəxəssis-praktik aşağıdakı nəticələrə gəldikdə, mütəxəssis-praktik dəyişiklik 

edilməmiş və ya fərqli nəticə ifadə etməlidir: 
 
(a) Ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığında tapşırığın predmeti üzrə məlumatların 

bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq olunan meyarlara uyğun olaraq 
hazırlanması haqqında; yaxud 

 
(b) Məhdud təsdiqləmə tapşırığında yerinə yetirilmiş prosedurlar və əldə edilmiş 

sübutlara əsasən mütəxəssis-praktikin tapşırığın predmeti üzrə məlumatların bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq olunan meyarlara uyğun olaraq 
hazırlanmamasını ehtimal etməsinə səbəb olan heç bir məsələnin (məsələlərin) 
mütəxəssis-praktikin diqqətini cəlb etməməsi haqqında. 

 
73. Mütəxəssis-praktik aşağıdakıları zəruri hesab etdiyi halda: 

 
(a) Nəzərdə tutulan istifadəçilərin diqqətini tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda 

təqdim edilmiş və ya açıqlanmış və mütəxəssis-praktikin mühakiməsinə əsasən 
nəzərdə tutulan istifadəçilərin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar haqqında 
təsəvvürləri üçün fundamental olma dərəcədə vacib olan məsələyə cəlb etmək 
(İzahedici paraqraf); yaxud 

 
(b)  Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda təqdim edilməyən və ya açıqlanmayan və 

mütəxəssis-praktikin mühakiməsinə əsasən nəzərdə tutulan istifadəçilərin tapşırıq, 
mütəxəssis-praktikin məsuliyyətləri və ya təsdiqləmə hesabatı haqqında 
təsəvvürlərinə uyğun olan məsələ haqqında məlumat vermək (Digər məsələ 
paraqrafı), 

 
və bu qanun və ya qaydalarla qadağan edilmədiyi halda, mütəxəssis-praktik bunu təsdiqləmə 
hesabatındakı müvafiq başlıqlı, mütəxəssis-praktikin nəticəsinin həmin məsələ ilə bağlı fərqli 
olmaması açıq şəkildə bildirilən paraqrafda etməlidir. İzahedici paraqraf olduqda, belə 
paraqrafda yalnız tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda təqdim edilən və ya açıqlanan 
məlumatlara istinad edilməlidir.  

 
74. Mütəxəssis-praktik aşağıdakı vəziyyətlərdə fərqli nəticə ifadə etməlidir: 

 
(a) Mütəxəssis-praktikin peşəkar mühakiməsinə əsasən əhatə dairəsi 

məhdudlaşdırldıqda və məsələnin təsiri əhəmiyyətli ola biləcəyi halda (bax: 66-cı 
paraqraf). Belə hallarda mütəxəssis-praktik şərti müsbət nəticə və ya nəticədən 
imtina ifadə etməlidir. 

 
(b) Mütəxəssis-praktikin peşəkar mühakiməsinə əsasən tapşırığın predmeti üzrə 

məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflər mövcud olduqda. Belə hallarda mütəxəssis-
praktik şərti müsbət nəticə və ya mənfi nəticə ifadə etməlidir. (İst.: Paraq. A190) 
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75. Mütəxəssis-praktik o zaman şərti müsbət nəticə ifadə etməlidir ki, mütəxəssis-
praktikin peşəkar mühakiməsinə əsasən məsələnin nəticələri və ya mümkün nəticələri 
o dərəcədə əhəmiyyətli və nüfuzedici olmasın ki, mənfi nəticə və ya nəticədən imtina 
tələb olunsun. Şərti müsbət nəticənin ifadəsində qeyd-şərtin aid olduğu məsələnin 
nəticələri və ya mümkün nəticələri “istisna olmaqla” göstərilməlidir. (İst.: Paraq. 
A188-A189) 

 
76. Mütəxəssis-praktik əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılmasına görə fərqli nəticə ifadə 

etdiyi, lakin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərə səbəb olan 
məsələdən (məsələlərdən) xəbərdar olduğu halda, mütəxəssis-praktik təsdiqləmə 
hesabatında həm əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılmasının, həm də tapşırığın predmeti 
üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərə səbəb olan məsələnin (məsələlərin) aydın 
təsvirini daxil etməlidir.  

 
77. Müvafiq tərəfin (tərəflərin) etdiyi bəyanatda tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda 

əhəmiyyətli təhriflərin olması müəyyən edildikdə və müvafiq qaydada təsvir 
olunduqda mütəxəssis-praktik aşağıdakılardan birini etməlidir: 

 
(a) Tapşırığın əsas predmeti və tətbiq olunana meyarların terminləri ilə ifadə edilmiş 

şərti müsbət nəticə və ya mənfi nəticə ifadə etməlidir; yaxud 
 
(b) Tapşırığın şərtlərinə əsasən nəticəni xüsusi olaraq müvafiq tərəfin (tərəflərin) 

etdiyi bəyanatın terminləri ilə ifadə etmək tələb olunduqda, şərtsiz müsbət nəticə 
ifadə etməlidir, lakin təsdiqləmə hesabatına tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda 
əhəmiyyətli təhriflərin olmasını müəyyən edən və zəruri şəkildə təsvir edən 
müvafiq tərəfin (tərəflərin) etdiyi bəyanatlara istinad edilən İzahedici paraqraf 
daxil etməlidir. (İst.: Paraq. A191) 

 
Digər məlumatvermə məsuliyyətləri 

 
78. Mütəxəssis-praktik, tapşırığın şərtlərinə tapşırığın digər şəraitlərinə uyğun olaraq 

mütəxəssis-praktikin məsul tərəfə, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsə, 
tapşırıq verən tərəfə, idarəetməyə məsul şəxslərə və ya digər şəxslərə məlumat 
verməsi zəruri olan hər hansı məsələnin mütəxəssis-praktikin diqqətini cəlb edib-
etməməsini nəzərdən keçirməlidir. (İst.: Paraq. A192) 

 
Sənədləşdirmə 

 
79. Mütəxəssis-praktik əvvəl tapşırıqla heç bir əlaqəsi olmayan təcrübəli mütəxəssis-

praktikin aşağıdakıları öyrənməsi üçün yetərli və müvafiq olan təsdiqləmə hesabatı 
üçün əsasların uçota alındığı tapşırıq sənədlərini vaxtlı-vaxtında hazırlamalıdır: (İst.: 
Paraq. A193-A197) 

 
(a) Müvafiq TBS-ə, tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə riayət etmək üçün 

yerinə yetirilmiş prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi; 
 
(b) Yerinə yetirilmiş prosedurların və əldə edilmiş sübutların nəticələri; habelə 
 
(c) Tapşırıq zamanı yaranan əhəmiyyətli məsələlər, onlarla dair çıxarılan nəticələr və 

həmin nəticələr çıxarılarkən yürüdülən əhəmiyyətli peşəkar mühakimələr. 
 

80. Mütəxəssis-praktik əhəmiyyətli məsələyə dair mütəxəssis-praktikin yekun nəticəsinə 
zidd olan məlumat aşkar etdiyi halda, mütəxəssis-praktik həmin ziddiyyəti necə həll 
etdiyini sənədləşdirməlidir. 

 
81. Mütəxəssis-praktik tapşırıq sənədlərini tapşırıq faylına toplamalıdır və yekun tapşırıq 

faylının inzibati toplama prosesini təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonra vaxtlı-
vaxtında tamamlamalıdır. (İst.: Paraq. A198-A199) 
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82. Yekun tapşırıq faylının toplanması tamamlandıqdan sonra mütəxəssis-praktik 

saxlanma müddətinin sonunadək hər hansı növ tapşırıq sənədlərini silməməli, nə də 
atmamalıdır. (İst.: Paraq. A200) 

 
83. Mütəxəssis-praktik yekun tapşırıq faylının toplanması tamamlandıqdan sonra mövcud 

tapşırıq sənədlərində düzəlişin edilməsini və ya yeni tapşırıq sənədlərinin əlavə 
edilməsini zəruri hesab etdiyi halda, mütəxəssis-praktik düzəlişlərin və ya əlavələrin 
xüsusiyyətindən asılı olmayaraq aşağıdakıları sənədləşdirməlidir: 

 
(a) Düzəlişlərin və ya əlavələrin edilməsinin xüsusi səbəblərini; habelə 

 
(b) Onların nə vaxt və kim tərəfindən edilməsi və təhlil edilməsi. 

 
 

*** 
 
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar 

 
Giriş (İst.: Paraq. 6) 

 
A1. Konsaltinq tapşırığında mütəxəssis-praktik texniki vərdişlər, təhsil, müşahidələr, 

təcrübələr və bilikləri tətbiq edir. Konsaltinq tapşırıqları bir qayda olaraq aşağıdakılarla 
bağlı bir sıra tədbirlərin birləşməsindən ibarət olan analitik prosesdən ibarət olur: 
məqsədlərin qoyulması, faktların aşkar edilməsi, problemlərin və ya imkanların müəyyən 
edilməsi, alternativlərin qiymətləndirilməsi, tövsiyələrin, o cümlədən tədbirlərin işlənib 
hazırlanması, nəticələr haqqında məlumatvermə və bəzi hallarda icra və nəticələrin 
izlənilməsi. Hesabatlar (əgər təqdim edilərsə) bir qayda olaraq hekayə üslubunda 
(“müfəssəl şəkildə”) olur. Bir qayda olaraq işlər yalnız sifarişçi və onun maraqları üçün 
yerinə yetirilir. İşin xüsusiyyəti və əhatə dairəsi mütəxəssis-praktik ilə sifarişçi arasındakı 
sazişə əsasən müəyyən edilir. Təsdiqləmə tapşırığı anlayışına uyğun olan hər hansı xidmət 
konsaltinq tapşırığı deyil, təsdiqləmə tapşırığıdır.  

 
Məqsədlər 

 
Predmeti üzrə məlumatlara bir sıra aspektlər daxil olan tapşırıqlar (İst.: Paraq. 10, 65, 69(l)) 

 
A2. Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar bir sıra aspektlərdən ibarət olduğu hallarda hər bir 

aspekt üzrə ayrıca nəticə verilə bilər. Belə ayrıca nəticələrin hamısı eyni əminlik 
səviyyəsinə aid olmaya bilər. Əksinə, hər bir nəticə ağlabatan əminliklə təsdiqləmə 
tapşırığı və ya məhdud təsdiqləmə tapşırığı üçün uyğun olan formada ifadə edilir. Ayrı-
ayrı nəticələr təqdim edildikdə, bu TBS-də təsdiqləmə hesabatındakı nəticəyə edilən 
istinadlara hər nəticə daxil edilir.  

 
Anlayışlar 

 
Məhdud və ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırıqlarındakı prosedurların xüsusiyyəti, 
müddəti və həcmi (İst.: Paraq. 12(a)(i)) 

 
A3. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında əldə edilən təsdiqləmə səviyyəsi ağlabatan əminliklə 

təsdiqləmə tapşırığındakından aşağı olduğuna görə məhdud təsdiqləmə tapşırığında 
mütəxəssis-praktikin yerinə yetirdiyi prosedurların xüsusiyyəti və müddəti ağlabatan 
əminliklə təsdiqləmə tapşırığındakından fərqli, həcmi isə daha azdır. Ağlabatan əminliklə 
təsdiqləmə tapşırığı və məhdud təsdiqləmə tapşırığı üçün prosedurlar arasındakı əsas 
fərqlərə aşağıdakılar daxildir: 

 
(a) Tapşırıq şəraitlərindən asılı olaraq, sübut mənbəyi qismində müxtəlif prosedurların  

xüsusiyyətinə yetirilən diqqətin müxtəlif olması ehtimal edilir. Məsələn, mütəxəssis-
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praktik müəyyən məhdud təsdiqləmə tapşırığının şəraitlərində müəssisənin işçi 
heyətindən məlumat almaya və analitik prosedurlara ağlabatan əminliklə təsdiqləmə 
tapşırığında ola bildiyindən nisbətən daha çox diqqət  yetirməyi, nəzarət vasitələrinin 
testlərinə və kənar mənbələrdən sübutların əldə edilməsinə isə nisbətən daha az diqqət 
yetirməyi (əgər diqqət yetirilərsə) uyğun hesab edə bilər.  
 

(b) Məhdud təsdiqləmə tapşırığında mütəxəssis-praktik aşaıdakıları edə bilər: 
 
 Müayinə üçün nisbətən daha az obyekt seçə bilər; yaxud 
 
 Daha az prosedur yerinə yetirə bilər (məsələn, ağlabatan əminliklə təsdiqləmə 

tapşırığında həm analitik, həm də digər prosedurlar yerinə yetiriləcəyi halda, 
həmin şəraitlərdə yalnız analitik prosedurların yerinə yetirilməsi).  

 
(c) Ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığında tapşırıq riskinə qarşı yerinə yetirilən 

analitik prosedurlara əhəmiyyətli təhrifləri aşkar etmək üçün kifayət qədər dəqiq olan 
ehtimalların işlənib hazırlanması daxildir. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında analitik 
prosedurlar ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığında nəzərdə tutulan dəqiqlik 
səviyyəsi ilə təhrifləri aşkar etmək əvəzinə tendensiyaların istiqaməti, münasibətlər və 
nisbətlər ilə bağlı ehtimalları əsaslandırmaq üçün nəzərdə tutula bilər.  
 

(d) Əlavə olaraq, əhəmiyyətli fluktuasiyalar, münasibətlər və ya fərqlər aşkar edildikdə 
məhdud təsdiqləmə tapşırığında müvafiq sübutu əldə etmək üçün sorğular göndərilə 
və alınan cavablar məlum tapşırıq şəraitləri baxımından nəzərdən keçirilə bilər.  
 

(e) Bundan əlavə, məhdud təsdiqləmə tapşırığında analitik prosedurları yerinə yetirərkən, 
mütəxəssis-praktik, məsələn, daha çox birlədirilmiş məlumatdan, məsələn aylıq 
məlumatdan deyil, rüblük məlumatdan istifadə edə bilər, yaxud ağlabatan əminliklə 
təsdiqləmə tapşırığı üçün olacaq həcmdə etibarlılığını yoxlamaq üçün ayrı-ayrı 
prosedurlar tətbiq edilməyən məlumatdan istifadə edə bilər.  
 

Əhəmiyyətli əminlik səviyyəsi (İst.: Paraq. 12(a)(i)(b), 47L) 
 

A4. Mütəxəssis-praktikin əldə etməyi planlaşdırdığı əminlik səviyyəsi bir qayda olaraq 
kəmiyyət göstəriciləri ilə ölçülmür və onun əhəmiyyət kəsb edib-etməməsini müəyyən 
etmək üçün mütəxəssis-praktik tapşırıq şəraitlərində peşəkar mühakimə yürüdür. Məhdud 
təsdiqləmə tapşırığında mütəxəssis-praktik ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığı üçün 
zəruri olduqlarına nisbətən məhdud olan, buna baxmayaraq əhəmiyyət kəsb edən əminlik 
səviyyəsini əldə etmək üçün planlaşdırılmış prosedurları yerinə yetirir. Əhəmiyyət kəsb 
etmək üçün mütəxəssis-praktikin əldə etdiyi əminlik səviyyəsinin nəzərdə tutulan 
istifadəçilərin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara  etimadını açıq şəkildə cüzidən çox 
olan dərəcəyədək artırması ehtimal edilir (həmçinin bax: paraqraflar A16-A18) 

 
A5. Bütün məhdud təsdiqləmə tapşırıqları diapazonunda əhəmiyyət kəsb edən əminlik 

fərqlənə bilər – nəzərdə tutulan istifadəçilərin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara 
etimadını açıq şəkildə cüzidən çox olan dərəcəyədək artırması ehtimal edilən sadəcə 
yuxarıda qeyd edilən əminlikdən sadəcə ağlabatan əminlikdən aşağıyadək. Müəyyən 
tapşırıqla bağlı “əhəmiyyətlilik” anlayışı həmin diapazonda tapşırıq şərtlərindən, o 
cümlədən qrup olaraq nəzərdə tutulan istifadəçilərin məlumatlara olan ehtiyaclarından, 
meyarlardan və tapşırığın əsas predmetindən asılı olan mühakiməni əks etdirir.  

 
A6. Mütəxəssis-praktikin məhdud təsdiqləmə tapşırığında əldə etdiyi əminlik səviyyəsi fərqli 

olduğuna görə mütəxəssis-praktikin hesabatına yerinə yetirilmiş prosedurların məlumat 
xarakterli icmalı daxil edir və qəbul olunur ki, yerinə yetirilmiş prosedurların 
xüsusiyyətinin, müddətinin və həcminin qiymətləndirilməsi mütəxəssis-praktikin 
nəticəsinin öyrənilməsi üçün vacibdir (bax: paraqraflar 69(k) və A173-A177). 
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A7. Xüsusi tapşırıqda “əhəmiyyətli əminlik” anlayışını müəyyən etmək üçün müvafiq olan 

amillərdən bəzilərinə aşağıdakılar daxildir, məsələn: 
 
 Tapşırığın əsas predmetinin xüsusiyyətləri və meyarlar, habelə tapşırığın 

predmetinə aid xüsusi TBS-in olub-olmaması. 
 
 Tapşırıq verən tərəfin mütəxəssis-praktikin əldə etməsini gözlədiyi əminliyin 

xüsusiyyəti haqqında təlimatları və ya digər göstərişləri. Məsələn, tapşırığın 
şərtlərində tapşırıq verən tərəfin zəruri hesab etdiyi müəyyən prosedurlar və ya 
tapşırıq verən tərəfin mütəxəssis-praktikin prosedurları yönəlməsini istədiyi 
tapşırığın predmeti üzrə məlumatların müəyyən aspektləri qeyd edilə bilər. 
Bununla belə, mütəxəssis-praktik hesab edə bilər ki, əhəmiyyətli əminliyə nail 
olmaq üçün yetərli müvafiq sübut əldə etmək zəruridir. 

 
 Tapşırığın predmeti üzrə müəyyən məlumatlar, yaxud oxşar və ya əlaqəli predmet 

üzrə məlumatlar üçün təsdiqləmə tapşırığı ilə bağlı hamılıqla qəbul edilmiş 
praktika (əgər mövcuddursa). 

 
 Nəzərdə tutulan istifadəçilərin qrup şəklində məlumata olan tələbatları.  Bir qayda 

olaraq, tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflər olduqda 
nəzərdə tutulan istifadəçilər üçün qeyri-müvafiq nəticə almağın nəticəsi nə qədər 
çox olarsa, onlar üçün əhəmiyyət kəsb etmək məqsədilə daha çox əminlik tələb 
olunur. Məsələn, bəzi hallarda nəzərdə tutulan istifadəçilər üçün qeyri-müvafiq 
nəticə almağın nəticəsi elə böyük ola bilər ki, mütəxəssis-praktikin tapşırıq 
şəraitlərində əhəmiyyətli əminlik əldə etməsi üçün ağlabatan əminliklə təsdiqləmə 
tapşırığı lazım olur.  

 
 Nəzərdə tutulan istifadəçilər tərəfindən mütəxəssis-praktikin tapşırığın predmeti 

üzrə məlumatlara dair məhdud təsdiqləmə üzrə nəticəni qısa müddətdə və aşağı 
qiymətə formalaşdıracağını ehtimal etməsi.  

 
Attestasiya tapşırıqlarının nümunələri (İst.: Paraq. 12(a)(ii)(a)) 

 
A8. Bu TBS üzrə yerinə yetirilə bilən tapşırıqların nümunələrinə aşağıdakılar daxildir: 

 
(a) Davamlılıq – Davamlılıq üzrə tapşırıq rəhbərlik və ya rəhbərliyin eksperti (ölmən və 

ya qiymətləndirən şəxs) tərəfindən müəssisənin davamlılığın göstəricilərinə dair 
hazırlanmış hesabata dair əminliyin əldə edilməsindən ibarətdir. 
 

(b) Qanun və ya qaydalara riayət etmə - Qanun və ya qaydalara riayət etmə üzrə tapşırıq 
başqa bir tərəfin (müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs) müvafiq qanun və ya 
qaydalara riayət etməsi haqqında bəyanata dair əminliyin əldə edilməsindən ibarətdir.  
 

(c) Xərclərin səmərəliliyi – Xərclərin səmərəliliyi üzrə tapşırıq başqa bir tərəfin 
(müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs) xərclərin səmərəliliyini ölçməsi və ya 
qiymətləndirməsinə dair əminliyin əldə edilməsindən ibarətdir. 
 

Təsdiqləmə bacarıqları və vərdişləri (İst.: Paraq. 12(b)) 
 

A9. Təsdiqləmə bacarıqları və vərdişlərinə aşağıdakılar daxildir: 
 
 Peşəkar inamsızlığın və peşəkar mühakimənin tətbiq edilməsi; 
 Təsdiqləmə tapşırığının planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi, o cümlədən 

sübutların əldə edilməsi və qiymətləndirilməsi; 
 
 İnformasiya sistemlərinin, daxili nəzarətin vəzifəsinin və məhdudiyyətlərinin 

öyrənilməsi; 
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 Əhəmiyyətliliyin və tapşırıq riskləri mülahizələrinin prosedurlarının xüsusiyyəti, 
müddəti və həcmi ilə əlaqələndirilməsi; 

 
 Tapşırığa uyğun olaraq prosedurların tətbiq edilməsi (bura sorğu, təftiş, yenidən 

hesablama, yenidən icra etmə, müşahidə, təsdiqləmə və analitik prosedurlar daxil 
ola bilər); habelə 

 
 Müntəzəm sənədləşdirmə təcrübəsi və təsdiqləmə hesabatlarını yazma bacarıqları.  
 

Meyarlar (İst.: Paraq. 12(c), Əlavə) 
 

A10. Peşəkar mühakimə kontekstində tapşırığın əsas predmetinin əsaslandırılmış şəkildə 
ardıcıl ölçülməsi və ya qiymətləndirilməsi üçün müvafiq meyarlar tələb olunur. Müvafiq 
meyarların təmin etdiyi istinad çərçivəsi olmasa istənilən nəticə fərqli şərh edilə bilər və 
yanlış başa düşülə bilər. Meyarların  müvafiqliyi kontekstdən asılıdır, yəni, tapşırıq 
şəraitləri kontekstində müəyyən edilir. Hətta tapşırığın əsas predmeti eyni olduqda, 
meyarlar müxtəlif ola bilər, buna görə ölçmə və ya qiymətləndirmə nəticəsi müxtəlif olur. 
Məsələn, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs müştəri məmnuniyyəti kimi 
tapşırığın əsas predmeti üçün meyarlardan birini müştərinin xeyrinə həll olunmuş müştəri 
şikayətlərinin sayını seçə bilər; başqa bir müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs ilk 
satınalmadan sonra növbəti üç ay ərzində təkrar satınalmaların sayını seçə bilər. 
Meyarların müvafiqliyinə əminlik səviyyəsi təsir göstərmir, yəni, meyarlar ağlabatan 
əminliklə təsdiqləmə tapşırığı üçün qeyri-müvafiq olduğu halda, onlar məhdud əminlik 
tapşırığı üçün də qeyri-müvafiqdir və əksinə. Müvafiq meyarlara uyğun olduqda təqdimat 
və açıqlama üçün meyarlar daxildir.  

 
Tapşırıq riski (İst.: Paraq. 12(f)) 

 
A11. Tapşırıq riski mütəxəssis-praktikin biznes risklərinə, məsələn, məhkəmə çəkişmələri 

nəticəsində itkilər, mənfi reklam və ya tapşırığın predmeti üzrə müəyyən məlumatlarla 
bağlı yaranan digər hadisələrə şamil olunmur və də onları daxil etmir.    

 
A12. Ümumiyyətlə, tapşırıq riskini aşağıdakı komponentlərlə əks etdirmək olar, lakin bu 

komponentlərin hamısı bütün tapşırıqlar üçün mövcud olmamalıdır və ya əhəmiyyətli 
olmaya bilər: 

 
(a) Mütəxəssis-praktikin bilavasitə təsir göstərməməsi riskləri, bu da öz növbəsində 

aşağıdakılardan ibarətdir: 
 

(i)  Müvafiq tərəfin (tərəflərin) tətbiq etdiyi əlaqəli nəzarət vasitələrini nəzərə 
almazdan əvvəl tapşırığın predmeti üzrə məlumatların əhəmiyyətli təhriflərə 
meyilliyi (tərkib riski); habelə 

 
(ii)  Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda yaranan əhəmiyyətli təhrifin müvafiq 

tərəfin (tərəflərin) daxili nəzarəti tərəfindən vaxtında qarşının alınmaması və ya 
aşkarlanmayıb düzəliş edilməməsi riski (nəzarət riski); habelə 

 
(b) Mütəxəssis-praktikin birbaşa təsir göstərməməsi riski, bu da mütəxəssis-praktikin 

yerinə yetirdiyi prosedurların əhəmiyyətli təhrifi aşkar etməyəcəyi riskidir 
(aşkarlamama riski). 
 

A13. Bu komponentlərin hər birinin tapşırığa aid olma dərəcəsinə tapşırıq şəraitləri təsir 
göstərir, məsələn: 

 
 Tapşırığın əsas predmetinin və predmeti üzrə məlumatların xüsusiyyəti. Məsələn, 

tapşırığın əsas predmeti müəssisənin fəaliyyət göstəriciləri haqqında 
məlumatlarına aid olduqda tapşırığın əsas predmeti nəzarətin səmərəliliyi və ya 
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fiziki vəziyyətinin mövcudluğu haqqında olduğundan nəzarət riski konsepsiyası 
daha faydalı ola bilər.  

 
 Ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığı və ya məhdud təsdiqləmə tapşırığının 

yerinə yetirilməsi. Məsələn, məhdud təsdiqləmə tapşırıqlarında mütəxəssis-praktik 
çox vaxt nəzarət vasitələrinin testlərindən fərqli vasitələrlə sübutları əldə etmək 
qərarında gələ bilər, bu halda nəzarət riskinin nəzərə alınması tapşırığın predmeti 
üzrə eyni məlumatlara dair ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığındakından daha 
az uyğun ola bilər.  

 
Risklərin nəzərə alınmasında dəqiq ölçülmə əvəzinə peşəkar mühakimənin tətbiq edilməsi 
daha məqsədəuyğundur.  

 
A14. Tapşırıq riskini sıfıra endirmək çox nadir hallarda mümkündür və ya böyük xərc tələb 

edir və bu səbəbdən aşağıdakı kimi amillərin nəticəsində “ağlabatan əminlik” tam 
əminlikdən daha azdır:  

 
 Seçmə əsaslı testlərin istifadə edilməsi. 
 
 Daxili nəzarətin tərkib məhdudiyyətləri.  
 
 Mütəxəssis-praktikin istifadə edə bildiyi sübutların çoxunun təkzibedici deyil, 

inandırıcı olması. 
 
 Sübutları toplayıb qiymətləndirərkən və həmin sübutlar əsasında nəticələr 

formalaşdırarkən peşəkar mühakimənin tətbiq edilməsi. 
 
 Bəzi hallarda meyarlar üzrə ölçüldükdə tapşırığın əsas predmetinin xüsusiyyətləri. 
 

Tapşırıq verən tərəf (İst.: Paraq. 12(g), Əlavə) 
 

A15. Tapşırıq verən tərəf müxtəlif vəziyyətlərdə məsul tərəfin rəhbərliyi və ya idarəetməyə 
məsul şəxsləri, qanunverici orqan, nəzərdə tutulan istifadəçilər, müəyyənləşdirən və ya 
qiymətləndirən şəxs, yaxud digər üçüncü tərəf(lər) ola bilər.  

 
Nəzərdə tutulan istifadəçilər (İst.: Paraq. 12(m), Əlavə) 

 
A16. Bəzi hallarda nəzərdə tutulan istifadəçilər təsdiqləmə hesabatının ünvanlandığından 

fərqli ola bilər. mütəxəssis-praktik təsdiqləmə hesabatını oxuyacaq bütün fərdləri 
müəyyən etməyə bilər, xüsusilə ondan istifadə etmək imkanı çox şəxsdə olduğu hallarda. 
Belə hallarda, xüsusilə mümkün istifadəçilər tapşırığın əsas predmeti üzrə geniş maraq 
dairəsinə malik olduğu hallarda nəzərdə tutulan istifadəçilər əhəmiyyətli və ümumi 
maraqlara malik olan əsas səhmdarlarla məhdudlaşa bilər. Nəzərdə tutulan istifadəçilər 
müxtəlif yollarla, məsələn, mütəxəssis-praktik ilə məsul tərəf və ya tapşırıq verən tərəf 
arasında sazişlə, yaxud qanun və ya qaydalarla müəyyən edilə bilər.  

 
A17. Nəzərdə tutulan istifadəçiləri və ya onların nümayəndələrini bilavasitə mütəxəssis-

praktik və məsul tərəf (və fərqli olduğu halda tapşırıq verən tərəf) tapşırığın tələblərinin 
müəyyən edilməsinə cəlb edə bilər. Buna baxmayaraq, kənar şəxslərin iştirak etməsindən 
asılı olmayaraq və razılaşdırılmış prosedurlar üzrə tapşırıqdan (nəticə haqqında deyil, 
tapşırıq verən tərəf və hər hansı müvafiq üçüncü tərəflər ilə razılaşdırılmış prosedurlar 
əsasında faktiki təsbitlər haqqında hesabatvermədən ibarət olan) fərqli olaraq: 

 
(a) Mütəxəssis-praktik prosedurların xüsusiyyətinin, müddətinin və həcminin müəyyən 

ediməsinə görə məsuliyyət daşıyır; habelə 
 

(b) Planlaşdırılmış prosedurların müəyyən edilməsi əsaslandığından əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlənən məlumat mütəxəssis-praktikin diqqətini cəlb etdiyi halda,  mütəxəssis-
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praktikə əlavə prosedurlar yerinə yetirmək lazım ola bilər (bax: A115-A117 
paraqrafları). 
 

A18. Bəzi hallarda nəzərdə tutulan istifadəçilər (məsələn, bankirlər və tənzimləyici 
orqanlar) təsdiqləmə tapşırığının xüsusi məqsəd üçün yerinə yetirilməsinə dair tələb qoya 
bilər və ya müvafiq tərəfdən (tərəflərdən) təsdiqləmə tapşırığının xüsusi məqsəd üçün 
yerinə yetirilməsini təşkil etməyi tələb edə bilər. Tapşırıqlarda xüsusi məqsəd üçün 
nəzərdə tutulmuş meyarlar istifadə edildikdə 69(f) paraqrafı üzrə oxucuları bu fakt 
haqqında xəbərdar edən bəyanat tələb olunur. Bundan əlavə, mütəxəssis-praktik 
təsdiqləmə hesabatının yalnız xüsusi istifadəçilər üçün nəzərdə tutulduğunu 
məqsədəuyğun hesab edə bilər. Tapşırıq şəraitlərindən asılı olaraq, buna nail olmaq üçün 
təsdiqləmə hesabatının paylanmasını və ya istifadəsini məhdudlaşdırmaq olar (bax: A166-
A167 paraqrafları). 

 
Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar (İst.: Paraq. 12(x), Əlavə) 

 
A19. Bəzi hallarda tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar meyarlara nisbətən proses, yaxud 

fəaliyyət göstəriciləri və ya uyğunluq aspektini qiymətləndirən bəyanat ola bilər. Məsələn, 
“ABC0nin daxili nəzarəti … dövrdə XYZ meyarları baxımından effektiv işləmişdi” və ya 
“ABC-nin idarəetmə strukturu … dövrdə XYZ meyarlarına uyğun olmuşdur”.  

 
Müvafiq tərəf(lər) (İst.: Paraq. 13, Əlavə) 

 
A20. Məsul tərəfin, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsin, habelə tapşırıq verən 

tərəfin vəzifələri müxtəlif ola bilər (bax: A37 paraqrafı). Həmçinin müxtəlif mədəniyyət 
və hüquqi konktekstdəki, habelə ölçü və sahibkarlıq xüsusiyyətlərdəki fərqləri əks 
etdirərək, yurisdiksiyadan və müəssisədən asılı olaraq, rəhbərlik və idarəetmə strukturları 
fərqli ola bilər. Belə müxtəliflilik nəticəsində TBS-lərdə bütün tapşırıqlar üçün 
mütəxəssis-praktikin sorğu göndərəcəyi, təqdimatlar tələb edəcəyi və ya bütün 
vəziyyətlərdə başqa yolla məlumat alacağı şəxsi (şəxsləri) müəyyən etmək mümkün deyil. 
Bəzi hallarda, məsələn, müvafiq tərəf(lər) tam hüquqi şəxsin yalnız bir hissəsi olduqda, 
məlumat veriləcək müvafiq rəhbər heyəti və ya idarəetməyə məsul şəxsləri müəyyən 
edərkən, əlaqəli məsələlərə görə müvafiq məsuliyyətləri olan və məlumatı olan şəxsi 
(şəxsləri) müəyyən etmək üçün peşəkar mühakimə tətbiq etmək tələb olunacaq.  

 
Təsdiqləmə tapşırığının TBS-ə uyğun olaraq yerinə yetirilməsi 

 
Tapşırığa aid standartlara riayət etmə (İst.: Paraq. 1, 5, 15) 

 
A21. Bu TBS təsdiqləmə tapşırıqlarına3 (tarixi maliyyə məlumatlarının auditi və ya 

təhlillərindən başqa), o cümlədən predmetinə xüsusi TBS tətbiq edilən tapşırıqlara tətbiq 
edilən tələbləri daxil edir. Bəzi hallarda tapşırığın predmetinə aid olan TBS tapşırığa da 
aiddir. TBS qüvvədə olduqda, TBS-in predmeti tapşırığa aid olduqda, TBS-də əks 
etdirilən vəziyyətlər isə mövcud olduqda, tapşırığın predmetinə aid TBS uyğun hesab 
olunur.  

 
A22. BAS-lar və TTBS-lər müvafiq olaraq, tarixi maliyyə məlumatlarının auditor 

yoxlamaları və təhlilləri üçün yazılmışdır və digər təsdiqləmə tapşırıqlarına şamil 
olunmur. Bununla belə onlar bu TBS-ə uyğun olaraq təsdiqləmə tapşırığını öz üzərinə 
götürən mütəxəssis-praktiklər üçün ümumi tapşırıq prosesin ilə bağlı təlimat təmin edə 
bilərlər.  

 
TBS-in mətni (İst.: Paraq. 12, 16) 

                                                 
3 Bu TBS ağlabatan və məhdud əminlik üzrə attestasiya tapşırıqlarına aid olan tələblər, praktik tətbiq və digər izahedici materialları daxil  
   edir. Bu TBS həmçinin zəruri hallarda tapşırıq şəraitlərində uyğunlaşdırılmış və əlavələr edilmiş ağlabatan və məhdud əminlik üzrə  
   bilavasitə qiymətləndirmə tapşırıqlarına da tətbiq edilə bilər.  
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A23. TBS-ə mütəxəssis-praktikin həmin TBS-ə riayət etməkdə məqsədlərini və bu 

məqsədlərə nail olmağa mütəxəssis-praktikə imkan yaradan tələbləri daxil edir. Bundan 
əlavə, onlar praktik tətbiq və digər izahedici materiallar, TBS-in düzgün başa düşülməsinə 
aid konteksti təmin edən giriş materialları və anlayışları ehtiva edirlər.  

 
A24. TBS-də məqsədlər həmin TBS-in tələblərinin müəyyən edildiyi konteksti təmin edir 

və aşağıdakılarda kömək etmək üçün nəzərdə tutulur: 
 

(a) Yerinə yetiriləcək işi başa düşmək; 
 

(b)   Məqsədlərə nail olmaq üçün daha çox işin tələb olunub-olunmadığını müəyyən 
etmək. 
 

Ehtimal olunur ki, TBS-in tələblərinin mütəxəssis-praktik tərəfindən düzgün tətbiq edilməsi 
onun məqsədlərə nail olması üçün yetərli əsas təmin edir. Bununla belə, təsdiqləmə 
tapşırıqlarının şərtlərinin çox müxtəlif olduğuna və belə şərtlərinin hamısının TBS-də nəzərdə 
tutula bilməsinin mümkün olmamasına görə müvafiq TBS-in tələblərinin yerinə yetirilməsi və 
həmin TBS-də əks etdirilən məqsədlərə nail olmaq üçün zəruri prosedurların müəyyən 
edilməsi mütəxəssis-praktikin vəzifəsidir. Tapşırıq şəraitlərində TBS-lərdə müəyyən edilən 
məqsədlərə nail olmaq üçün müvafiq TBS-də tələb edilənlərdən əlavə prosedurların yerinə 
yetirilməsini mütəxəssis-praktikdən tələb edən müəyyən məsələlər ola bilər.  

 
A25. TBS-in tələbləri ifadə edilərkən “-malı, -məli” şəkilçisi istifadə edilir. 

 
A26. Zəruri hallarda, praktik tətbiq və digər izahedici materialda tələblərin əlavə izahı və 

onların yerinə yetirilməsi üçün təlimatla verilir. Məsələn, belə materiallarda: 
 

(a) Tələbin nəyi nəzərdə tutduğu və ya nəyi əhatə edəcəyi   daha dəqiq izah edilə bilər; 
habelə 
 

(b) Tapşırıq şəraitlərində məqsədəuyğun ola bilən nümunələr daxil edilə bilər. 
 

Belə təlimatın özü tələb olmadığına baxmayaraq, o tələblərin düzgün tətbiq edilməsinə aiddir. 
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallarda TBS-də əks etdirilən məsələlərə dair ilkin 
məlumatlar da təqdim edilə bilər. Müvafiq hallarda, praktik tətbiq və digər izahedici 
materiallara dövlət sektorunda audit təşkilatlarına və ya kiçik şirkətlərə xas olan əlavə 
mülahizələr daxil edilir. Belə əlavə mülahizələr İSAE-dəki tələblərin tətbiq edilməsində 
kömək edir. Bununla belə, onlar TBS-in tələblərinin tətbiq edilməsi və tələblərinə riayət 
etməsi üzrə mütəxəssis-praktikin məsuliyyətini məhdudlaşdırmır və ya azaltmır.  

 
A27. TBS-də onun ardıcıl tətbiq və şərh edilməsin kömək etmək üçün anlayışlar verilir və 

onlar digər məqsədlər üçün qanun, qaydalar və ya başqa şəkildə müəyyən edilmiş 
anlayışları əvəz etmək üçün nəzərdə tutulmur.  

 
A28. Əlavələr praktik tətbiq və digər izahedici materialların tərkib hissəsini təşkil edir. 

Əlavənin məqsədi və nəzərdə tutulan istifadəsi müvafiq TBS-in əsas hissəsində və ya 
əlavənin adında və girişində izah edilir.  

 
Müvafiq tələblərə riayətetmə (İst.: Paraq. 17) 

 
A29. Bəzi prosedurların yalnız ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırıqları üçün tələb 

olunduğuna baxmayaraq, onlar məhdud təsdiqləmə tapşırıqlarının bəzilərində uyğun ola 
bilər. 

 
Etik normalar (İst.: Paraq. 3(a), 20, 22(a)) 

 
A30. “IESBA Məcəlləsi”nin A hissəsində mütəxəssis-praktikin riayət etməsi tələb olunan 

aşağıdakı təməl prinsiplər müəyyən edilir: 
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(a) Dürüstlük; 
 

(b) Obyektivlik; 
 

(c) Peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq; 
 

(d) Məxfilik; habelə 
 

(e) Peşəkar davranış. 
 

A31. “IESBA Məcəlləsi”nin A hissəsində həmçinin aşağıdakılara tətbiq etmək üçün 
konseptual əsas təmin olunur: 

 
(a) Təməl prinsiplərə riayət etmə üçün təhlükələri müəyyən etmək. Təhlükələr aşağıdakı 

kateqoriyaların birinə və ya bir neçəsinə aiddir: 
 
(i) Öz mənfəətini güdmə; 
 
(ii) Özünü təhlil etmə; 
 
(iii) Müdafiə; 
 
(iv) Yaxın tanışlıq; habelə 
 
(v) Hədə-qorxu; 
 

(b) Aşkar edilmiş təhlükələrin əhəmiyyətliliyini qiymətləndirmək; habelə 
 

(c) Zəruri hallarda təhlükələri aradan qaldırmaq və ya məqbul səviyyəyədək azaltmaq 
üçün təhlükəsizlik tədbirlərini tətbiq etmək. Təhlükəsizlik tədbirləri o zaman lazımdır 
ki, peşəkar mühasib təhlükələrin ağlabatan və məlumatlı üçüncü tərəfin həmin vaxt 
peşəkar mühasibin istifadə edə biləcəyi bütün xüsusi faktları və şərtləri 
qiymətləndirərək, təməl prinsiplərə riayət etməyə xələl yetirilməməsi haqqında 
nəticəyə gəlməsi ehtimal edilən səviyyədə olmadığını müəyyən etsin.  
 

A32. “IESBA Məcəlləsi”nin B hissəsində A hissəsində verilən konseptual çərçivələrin 
müəyyən vəziyyətlərdə peşəkar dövlət auditorlara necə təsir etməsi, o cümlədən 
aşağıdakılar təsvir olunur: 

 
 Peşəkar təyinat; 
 
  Maraqların toqquşması; 
 
 İkinci rəylər; 
 
 Xidmət haqları və digər mükafat növləri; 
 
 Peşəkar xidmətlərin marketinqi; 
 
 Hədiyyələr və qonaqpərvərlik; 
 
 Sifarişçinin aktivlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 
 
 Obyektivlik; habelə 
 
 Müstəqillik. 
 

A33. “IESBA Məcəlləsi”ndə müstəqillik həm təfəkkür müstəqilliyini, həm də davranış 
müstəqilliyini ehtiva edir. Müstəqillik nəticəyə xələl yetirə bilən təsirə məruz qalmadan 
əminliyə dair nəticəni formalaşdırmaq qabiliyyətini qoruyur. Müstəqillik dürüst fəaliyyət 
göstərmək, obyektiv olmaq və peşəkar inamsızlıq yanaşmasını qoruyub saxlamaq 
qabiliyyətini artırır. “IESBA Məcəlləsi”ndə müstəqilliklə bağlı əks etdirilən məsələlərə 
aşağıdakılar daxildir: 
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 Maliyyə maraqları; 
 
 Kreditlər və zəmanətlər; 
 
 Biznes münasibətləri; 
 
 Ailə və şəxsi münasibətlər; 
 
 Təsdiqləmə tapşırıqlarının sifarişçiləri ilə iş münasibətləri; 
 
 Təsdiqləmə tapşırıqlarının sifarişçilərinə yaxın vaxtda göstərilmiş xidmət; 
 
 Təsdiqləmə tapşırığının sifarişçisində direktor və ya  vəzifəli şəxs qismində 

xidmət; 
 
 Baş işçi heyətinin təsdiqləmə tapşırıqlarının sifarişçiləri ilə uzunmüddətli əlaqələri; 
 
 Təsdiqləmə tapşırıqlarının sifarişçilərinə qeyri-təsdiqləmə xidmətlərinin təmin 

edilməsi; 
 
 Xidmət haqları (nisbi ölçüsü, vaxtı keçmiş və şərti xidmət haqları); 
 
 Hədiyyələr və qonaqpərvərlik; habelə 
 
 Faktiki və ya gözlənilən məhkəmə çəkişmələri.  
 

A34. Peşəkar tələblər, yaxud qanun və ya qaydalarda müəyyən edilən tələblər ən azı 
“IESBA Məcəlləsi”nin A30-A33 paraqraflarında istinad edilən bütün məsələləri əks 
etdirərkən və təsdiqləmə tapşırıqları ilə bağlı “IESBA Məcəlləsi”nin A və B hissələrində 
müəyyən edilmiş tələblərin məqsədlərinə cavab verən öhdəlikləri müəyyən edərkən 
təsdiqləmə tapşırıqlarına aid A və B hissələri qədər sərtdir.    

 
Tapşırığın qəbul edilməsi və davamlılığı 

 
Tapşırıq üçün ilkin şərtlər (İst.: Paraq. 24) 

 
A35. Dövlət sektoru mühitində təsdiqləmə tapşırığı üçün ilkin şərtlərin bəzilərinin, məsələn 

aşağıdakıların, mövcud olması ehtimal edilə bilər: 
 

(a) Dövlət sektorunda auditor təşkilatlarının və dövlət müəssisələrinin təsdiqləmə 
tapşırıqlarında əhatə edilən vəzifələri və məsuliyyətlərinin müvafiq olması ehtimal 
edilir, çünki onlar bir qayda olaraq qanunvericilikdə müəyyən edilir; 
 

(b)   Dövlət sektorunda audit təşkilatlarının tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün zəruri 
məlumatlara çıxış hüququ çox vaxt qanunvericilikdə müəyyən edilir; 
 

(c) Mütəxəssis-praktikin nəticəsi ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığı və ya məhdud 
təsdiqləmə tapşırığı üçün müvafiq formada bir qayda olaraq qanunvericiliyə əsasən 
yazılı hesabata daxil edilməlidir; habelə 
 

(d) Bir qayda olaraq rasional məqsəd olur, çünki tapşırıq qanunvericilikdə müəyyən edilir. 
 

A36. Tapşırığın predmetinin hamısı üçün uyğun meyarları əldə etmək mümkün olmadıqda, 
lakin mütəxəssis-praktik həmin meyarların uyğun olduğu tapşırığın əsas predmetinin bir 
və ya bir neçə aspektini müəyyən edə bildikdə, təsdiqləmə tapşırığı əsas predmetin həmin 
aspekti ilə bağlı müstəqil şəkildə yerinə yetirilə bilər. Belə hallarda təsdiqləmə 
hesabatında hesabatın bütövlükdə ilkin əsas predmet ilə əlaqəli olmamasını 
aydınlaşdırmaq lazım ola bilər.  

 
Vəzifələr və məsuliyyətlər (İst.: Paraq. 12(m), 12(n), 12(r), 12(v), 13, 24(a), Əlavə) 
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A37. Təsdiqləmə tapşırıqların hamısında ən azı üç tərəf mövcuddur: məsul tərəf, 
mütəxəssis-praktik və nəzərdə tutulan istifadəçilər. Attestasiya tapşırıqlarının bir çoxunda 
məsul tərəf eyni zamanda müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs və tapşırıq verən 
tərəf də ola bilər. Bu vəzifələrin hər birinin təsdiqləmə tapşırığı ilə əlaqəsi üzrə müzakirə 
üçün Əlavəyə baxın.  

 
A38. Tapşırığın əsas predmetinə görə məsuliyyət ilə bağlı müvafiq münasibətin mövcud 

olmasının sübutu məsul tərəfin təmin etdiyi təsdiqləmə vasitəsilə əldə edilə bilər. Belə 
təsdiqləmə məsul tərəfinə və mütəxəssis-praktikin məsuliyyətlərinin ümumi başa 
düşülməsi üçün əsasları da müəyyən edir. Yazılı təsdiqləmə məsul tərəfin başa düşməsinin 
sənədləşdirilməsinin ən müvafiq formasıdır. Məsuliyyətin yazılı təsdiqlənməsi olmadıqda, 
məsələn, qanunvericili və ya müqavilə kimi digər mənbələrdə məsuliyyət göstərildikdə 
mütəxəssis-praktikin tapşırığı qəbul etməsi müvafiq ola bilər. Digər hallarda vəziyyətdən 
asılı olaraq tapşırıqdan imtina etmək və ya vəziyyətləri təsdiqləmə hesabatında açıqlamaq 
müvafiq ola bilər.  

 
A39. Müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs tapşırığın predmeti üzrə məlumatların 

kifayət qədər əsaslandırılmasına görə məsuliyyət daşıyır. Kifayət qədər əsaslandırmanın 
tərkibi tapşırığın əsas predmetindən və digər tapşırıq şəraitlərindən asılıdır. Bəzi hallarda, 
müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsə tapşırığın predmeti üzrə məlumatların 
əhəmiyyətli təhriflərdən azad olmasının kifayət qədər əsaslandırılmasını təmin etmək üçün 
geniş daxili nəzarət vasitələri daxil edilən rəsmi proses lazım ola bilər. Mütəxəssis-
praktikin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara dair hesabat verəcəyi faktı 
müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsin tapşırığın predmeti üzrə məlumatları kifayət 
qədər əsaslandırmaq üçün öz prosesini əvəz etmir.  

 
Tapşırığın əsas predmetinin müvafiqliyi (İst.: Paraq. 24(b)(i)) 

 
A40. Tapşırığın müvafiq əsas predmetini müəyyən etmək mümkündür və tətbiq oluna bilən 

meyarlar üzrə ardıcıl ölçmək və qiymətləndirmək mümkündür ki, nəticədə əldə edilən 
predmet üzrə məlumatlara müvafiq olaraq ağlabatan əminlik və ya məhdud əminlik üzrə 
nəticəni əsaslandıran yetərli müvafiq sübutları əldə etmək üçün prosedurları tətbiq etmək 
mümkün olsun.  

 
A41. Tapşırığın əsas predmetinin müvafiqliyinə əminlik səviyyəsi təsir göstərmir, yəni əsas 

predmet ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığı üçün müvafiq olmadıqda, o, məhdud 
əminlik tapşırığı üçün də müvafiq deyil və əksinə. 

 
A42. Tapşırıq üzrə müxtəlif predmetlərin xüsusiyyətləri də, o cümlədən onlar haqqında 

məlumatların nə dərəcədə kəmiyyət və ya keyfiyyət əsaslı, obyektiv və ya subyektiv, 
tarixi və ya perspektiv olması, habelə müəyyən vaxta aid olması və ya bir dövrü əhatə 
etməsi fərqlidir. Belə xüsusiyyətlər aşağıdakılara təsir göstərir: 

 
(a) Tapşırığın əsas predmetinin meyarlar üzrə ölçülə və ya qiymətləndirilə biləcəyin 

dəqiqliyi; habelə 
 

(b) Mövcud sübutların inandırıcılığı. 
 

A43. Belə xüsusiyyətlərin müəyyən edilməsi və onları təsirinin nəzərə alınması tapşırığın 
əsas predmetinin müvafiqliyini qiymətləndirərkən və həmçinin təsdiqləmə hesabatının 
məzmunun müəyyən edərkən mütəxəssis-praktikə kömək edir (bax: A163 paraqrafı). 

 
A44. Bəzi hallarda təsdiqləmə tapşırığı yalnız daha geniş əsas predmetin bir hissəsinə aid 

ola bilər. məsələn, mütəxəssis-praktikə müəssisənin davamlı inkişafın yalnız bir aspektinə, 
məsələn, müəssisənin idarə etdiyi, ətraf mühit üçün müsbət nəticəsi olan bir sıra 
proqramlara dair hesabat vermək tapşırıla bilər. Belə hallarda tapşırığın əsas predmetinin 
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müvafiq olması kimi xüsusiyyətə malik olub-olmamasını müəyyən edərkən mütəxəssis-
praktikin hesabat verməsi tapşırılmış aspektə dair məlumatların qrup şəklində nəzərdə 
tutulan istifadəçilərin məlumata olan ehtiyaclarını qarşılayacağının ehtimal olunub-
olunmamasını və predmet üzrə məlumatların necə təqdim ediləcəyini və paylanacağını, 
məsələn, müəssisənin ona dair hesabat vermədiyi, nəticələri o qədər də əlverişli olmayan 
daha əhəmiyyətli proqramların olub-olmamasını mütəxəssis-praktikin nəzərdən keçirməsi 
məqsədəuyğun ola bilər.  

 
Meyarların uyğunluğu və əlçatanlılığı 

 
Meyarların uyğunluğu (İst.: Paraq. 24(b)(ii)) 

 
A45. Uyğun meyarlar aşağıdakı xüsusiyyətləri əks etdirir: 

 
(a) Müvafiqlik: müvafiq meyarlar nəticəsində nəzərdə tutulan istifadəçilərə qərar qəbul 

etməkdə kömək edən predmet üzrə məlumatlar əldə edilir. 
 

(b) Tamlıq: Meyarlara əsasən hazırlanmış predmet üzrə məlumatlarda nəzərdə tutulan 
istifadəçilərin  həmin məlumatlara əsasən qəbul edilmiş qərarlarına təsir göstərməsi 
əsaslandırılmış şəkildə ehtimal edilə bilən müvafiq amillər buraxılmayanda meyarlar 
tam hesab olunur. Tam meyarlara müvafiq hallarda təqdimat və açıqlama üçün 
müqayisə bazalarını daxil edir. 
 

(c) Etibarlılıq: etibarlı meyarlar müxtəlif mütəxəssis-praktiklər tərəfindən eyni şəraitlərdə 
istifadə edildikdə, əsas predmetin kifayət qədər ardıcıl ölçülməsinə və ya 
qiymətləndirilməsinə, o cümlədən müvafiq hallarda təqdimatına və açıqlanmasına 
imkan verir.  
 

(d) Neytrallıq: neytral meyarlar nəticəsində tapşırıq şəraitlərinə uyğun olaraq predmet 
üzrə qərəzsiz məlumatlar əldə edilir. 
 

(e) Anlaşıqlıq: Anlaşılan meyarlar nəticəsində nəzərdə tutulan istifadəçilərin başa düşə 
biləcəyi predmet üzrə məlumatlar əldə edilir. 
 

A46. Ayrı-Ayrı şəxslərin təcrübəsindən götürülən gözləntilər və ya mühakimələrin qeyri-
müəyyən təsvirləri uyğun meyarlar hesab olunmur.  

 
A47. Müəyyən tapşırıq üçün meyarların uyğunluğu onların yuxarıdakı xüsusiyyətlərə 

malik olub-olmamasından asılıdır. Hər bir xüsusiyyətin müəyyən tapşırıq üçün nisbi 
vacibliyi peşəkar mühakimədən asılıdır. Bundan əlavə, meyarlar tapşırıq şəraitlərinin 
müəyyən dəsti üçün uyğun ola bilər, lakin tapşırıq şəraitlərinin başqa bir dəsti üçün uyğun 
olmaya bilər. Məsələn, hökumətlərə və ya tənzimləyici orqanlara hesabatvermə üçün 
müəyyən meyarlar dəstindən istifadə etmək tələb oluna bilər, lakin həmin meyarlar geniş 
istifadəçilər qrupu üçün uyğun olmaya bilər.  

 
A48. Meyarların bir çox seçmə və ya işlənib hazırlanma yolu var, məsələn onlar: 

 
 Qanun və ya qaydalarda müəyyən edilə bilər.  
 
 Müəyyən edilmiş şəffaf prosesə riayət edən səlahiyyətli və ya tənınmış orqanlar 

tərəfindən təqdim edilə bilər.  
 
 Müəyyən edilmiş şəffaf prosesə riayət etməyən bir qrup tərəfindən kollektiv 

şəkildə işlənib hazırlana bilər. 
 
 Elmi jurnallarda və ya kitablarda nəşr edilə bilər. 
 
 Sahibkarlıq hüququ əsasında satış üçün işlənib hazırlana bilər.  
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 Müəyyən tapşırıq şəraitlərində predmet üzrə məlumatları hazırlamaq məqsədilə 
xüsusi olaraq layihələndirilə bilər. 

 
Meyarların necə hazırlanması onların uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün mütəxəssis-
praktikin həyata keçirdiyi işə təsir göstərə bilər. 

 
A49. Bəzi hallarda qanun və ya qaydalarda tapşırıq üçün istifadə ediləcək meyarlar 

müəyyən olunur. Əks göstərişlər olmadıqda, nəzərdə tutulan istifadəçilərin məlumata olan 
ehtiyaclarına uyğun olduğu halda müəyyən edilmiş şəffaf prosesə riayət edən 
ekspertlərdən ibarət olan səlahiyyətli və ya tanınmış orqanların təqdim etdiyi meyarlar 
kimi belə meyarların uyğun olması ehtimal edilir. Belə meyarlar müəyyən edilmiş 
meyarlar kimi məlumdur. Əsas predmet üçün müəyyən edilmiş meyarların mövcud 
olmasına baxmayaraq, xüsusi istifadəçilər xüsusi məqsədləri üçün digər meyarlardan 
istifadə etməyə razılaşa bilər. Məsələn, daxili nəzarətin səmərəliliyini qiymətləndirmək 
üçün müəyyən edilmiş meyarlar kimi müxtəlif çərçivələrdən istifadə etmək olar. Bununla 
belə, xüsusi istifadəçilər, məsələn, nəzarət instansiyaların nəzarəti ilə müqayisədə 
məlumata olan xüsusi  ehtiyaclarına cavab verən təfərrüatlı meyarlar dəstini işləyib 
hazırlaya bilər. Belə hallarda təsdiqləmə hesabatı: 

 
(a) Oxucuları xəbərdar edir ki, predmet üzrə məlumatlar xüsusi təyinatlı meyarlara uyğun 

olaraq hazırlanmışdır və bu səbəbdən predmet üzrə məlumatlar başqa məqsəd üçün 
uyğun deyil (bax: 69(f) paraqrafı; habelə 
 

(b) Tapşırıq şəraitlərinə uyğun olduqda, qeyd edə bilər ki, meyarlar qanun və ya 
qaydalarda müəyyən edilməmişdir, yaxud müəyyən edilmiş şəffaf prosesə riayət edən 
ekspertlərdən ibarət səlahiyyətli və ya tanınmış orqanlar tərəfindən təqdim edilmişdir.  
 

A50. Meyarlar xüsusi olaraq müəyyən tapşırıq şəraitlərində predmet üzrə məlumatları 
hazırlamaq məqsədi üçün nəzərdə tutulduğu halda onlar, nəzərdə tutulan istifadəçilər üçün 
yanıldıcı olduğu predmet üzrə məlumatlar və ya təsdiqləmə hesabatının əldə edilməsi ilə 
nəticələndiyi halda onlar uyğun deyildir. Yaxşı olardı ki, nəzərdə tutulan istifadəçilər və 
ya tapşırıq verən tərəf xüsusi olaraq işlənib hazırlanmış meyarların nəzərdə tutulan 
istifadəçilərin məqsədləri üçün uyğun olmasını təsdiqləsin. Belə təsdiqləmənin olmaması 
meyarların uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün görülməli işə və təsdiqləmə hesabatında 
meyarlar haqqında təqdim edilən məlumatlara təsir göstərə bilər.  

 
Meyarların əlçatanlılığı (İst.: Paraq. 24(b)(iii)) 

 
A51. Əsas predmetin necə ölçülməsini və qiymətləndirilməsini başa düşmələri üçün 

meyarlar nəzərdə tutulan istifadəçilər üçün əlçatan olmalıdır. Meyarların nəzərdə tutulan 
istifadəçilər üçün əlçatanlılığı aşağıdakı yollarla təmin edilir: 

 
(a) Açıq istifadə. 

 
(b) Açıq şəkildə predmet üzrə məlumatların təqdimatına daxil etməklə. 

 
(c) Açıq şəkildə təsdiqləmə hesabatına daxil etməklə (bax: A164 paraqrafı). 

 
(d) Hamı tərəfindən başa düşməklə, məsələn, vaxtı saat və dəqiqə ilə ölçülməsi üzrə 

meyar. 
 

A52. Meyarlar həmçinin yalnız nəzərdə tutulan istifadəçilərə əlçatan ola bilər, məsələn, 
müqavilənin şərtləri, yaxud yalnız xüsusi məqsədə aid olduğu üçün sənaye sahəsində 
işləyən şəxslərə əlçatan olan peşəkar assosiasiya tərəfindən təqdim edilmiş meyarlar. Belə 
olduqda 69(f) paraqrafına əsasən bu faktı oxuculara bildirən bəyanat olmalıdır. Bundan 
əlavə, mütəxəssis-praktik təsdiqləmə hesabatının yalnız xüsusi istifadəçilər üçün nəzərdə 
tutulduğunu göstərməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər (bax: A166-A167 paraqrafı). 
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Sübutlara çıxış (İst.: Paraq. 24(b)(iv))  
 

Mövcud sübutların sayı və keyfiyyəti 
 

A53. Mövcud sübutların sayı və keyfiyyətinə aşağıdakılar təsir göstərir: 
 

(a) Əsas predmetin və ya predmet üzrə məlumatları xüsusiyyətləri. Məsələn, predmet üzrə 
məlumatlar tarixi olmaqdan daha çox gələcək yönümlü olduqda, sübutların daha az 
obyektiv olması ehtimal edilir; habelə 
 

(b) Digər vəziyyətlər, məsələn, mövcud olması ehtimalı əsaslı olan sübutlardan, məsələn, 
mütəxəssis-praktikin təyin edilmə müddətinə, müəssisənin sənədləri saxlama 
strategiyasına, qeyri-müvafiq informasiya sistemlərinə və ya məsul tərəfin qoyduğu 
məhdudiyyətə görə istifadə etmək imkanının olmaması.  
 

Bir qayda olaraq, sübutlar təkzib edilməz deyil, inandırıcı olur.  
 

Uçot sənədlərinə çıxış imkanı (İst.: Paraq. 56) 
 

A54. Müvafiq tərəfin (tərəflərin) mütəxəssis-praktiki aşağıdakılarla təmin etmək üzrə 
məsuliyyətini qəbul etməsi və başa düşməsinə dair razılığını əldə etmək cəhdi tapşırığın 
sübutlara çıxış xüsusiyyətinə malik olub-olmamasını müəyyən etməkdə mütəxəssis-
praktikə kömək edə bilər: 

 
(a) Tapşırığın predmeti üzrə məlumatların hazırlanmasına aid olan, müvafiq tərəfə 

(tərəflərə) məluma olan bütün məlumatlara, məsələn, uçot sənədlərinə, sənədlərə və 
digər məsələlərə çıxış imkanı; 
 

(b) Tapşırıq məqsədi üçün mütəxəssis-praktikin müvafiq tərəfdən (tərəflərdən) tələb edə 
biləcəyi əlavə məlumatlar; habelə 
 

(c) Mütəxəssis-praktikin onlardan sübutların əldə etməsini zəruri hesab etdiyi müvafiq 
tərəfə (tərəflərə) aid olan şəxslərə məhdudiyyətsiz çıxış imkanı. 
 

A55. Məsul tərəf, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs və tapşırıq verən tərəf 
arasındakı münasibətlərin xüsusiyyəti mütəxəssis-praktikin uçot sənədlərini, sənədləri və 
tapşırığın tamamlanması üçün mütəxəssis-praktikin sübut qismində tələb etdiyi digər 
məlumatları qiymətləndirmək qabiliyyətinə təsir göstərə bilər. Bu səbəbdən tapşırığı qəbul 
edib-etməyəcək haqqında qərar qəbul edərkən belə münasibətlərin xüsusiyyətini nəzərə 
almaq məqsədəuyğun ola bilər. Belə münasibətlərin xüsusiyyəti problemli ola bilən bəzi 
vəziyyətlərin nümunələri A139 paraqrafına daxil edilmişdir.  

 
 Rasional məqsəd (İst.: Paraq. 24(b)(vi)) 

 
A56. Tapşırığın rasional məqsədinin olub-olmamasını müəyyən edərkən müvafiq 

mülahizələr aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 
 Tapşırığın predmeti üzrə məlumatların nəzərdə tutulan istifadəçiləri və təsdiqləmə 

hesabatı (xüsusilə, meyarlar xüsusi məqsəd üçün nəzərdə tutulduqda). Əlavə 
mülahizə tapşırığın predmeti üzrə məlumatların və təsdiqləmə hesabatının nəzərdə 
tutulan istifadəçilərdən daha geniş istifadə ediləcəyi və ya paylanacağı ehtimalıdır. 

 
 Tapşırıq predmeti üzrə məlumatların aspektlərinin təsdiqləmə tapşırığından 

çıxarılmasının ehtimal edilib-edilməməsi və çıxarılmasının səbəbləri. 
 
 Məsul tərəf, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs və tapşırıq verən tərəf 

arasında münasibətlərin xüsusiyyətləri, məsələn, müəyyənləşdirən və ya 
qiymətləndirən şəxs tapşırıq verən tərəf olmadıqda, məsul tərəfin tapşırığın 
predmeti üzrə məlumatların istifadə edilməsinə razılıq verib-verməməsi və nəzərdə 
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tutulan istifadəçilərin istifadə etməsinə imkan verənədək tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatları təhlil etmək və ya tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarla şərhləri 
paylamaq imkanının olması. 

 
 Tapşırığın əsas predmetinin ölçülməsinə və ya qiymətləndirilməsinə tətbiq 

ediləcək meyarları seçən şəxsin kimliyi və onların tətbiq edilməsində obyektivlik 
üçün mühakimə dərəcəsi və həcmi. Meyarları nəzərdə tutulan istifadəçilər 
seçdikdə və ya meyarların seçilməsinə cəlb olunduqda tapşırığın rasional 
məqsədinin olması daha çox ehtimal edilir. 

 
 Mütəxəssis-praktikin işinin əhatə dairəsinə qoyulan hər hansı əhəmiyyətli 

məhdudiyyət. 
 
 Tapşırıq verən tərəfin mütəxəssis-praktikin adını tapşırığın əsas predmeti ilə və ya 

tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarla qeyri-müvafiq şəkildə əlaqələndirmək 
niyyətinin olmasını mütəxəssis-praktikin ehtimal edib-etməməsi. 

 
Tapşırıq şərtlərinin razılaşdırılması (İst.: Paraq. 27) 

 
A57. Həm tapşırıq verən tərəfin, həm də mütəxəssis-praktikin marağındadır ki, 

anlaşılmazlıqlara yol verilməməsinə kömək etmək üçün tapşırığın yerinə yetirilməsinə 
başlamazdan əvvəl mütəxəssis-praktik razılaşdırılmış tapşırıq şərtləri haqqında yazılı 
şəkildə məlumat versin. Yazılı razılaşmanın və ya müqavilənin formatı və məzmunu 
tapşırıq şəraitlərindən asılı olaraq dəyişir. Məsələn, tapşırıq şərtləri qanun və ya 
qaydalarda kifayət qədər təfərrüatlı şəkildə nəzərdə tutulduğu halda, belə qanun və ya 
qaydaların tətbiq edilməsi və müvafiq tərəfin (tərəflərin) belə qanun və ya qaydalar üzrə 
öz vəzifələrini qəbul etməsi və başa düşməsi faktı istisna olmaqla, mütəxəssis-praktikin 
onları yazılı razılaşmada qeydə almasına ehtiyac yoxdur. 

 
A58. Qanun və ya qaydalar, xüsusilə də dövlət sektorunda, mütəxəssis-praktikin təyin 

edilməsini məcburi edə bilər və xüsusi səlahiyyətlər, məsələn, müvafiq tərəfin (tərəflərin) 
uçot sənədlərindən və digər məlumatlarından istifadə etmək səlahiyyətini, habelə 
məsuliyyətlər, məsələn, müvafiq tərəf (tərəflər) tapşırığın əhatə dairəsini 
məhdudlaşdırmağa çalışdıqda, mütəxəssis-praktikdən bilavasitə nazirə, qanunverici 
orqana və ya ictimaiyyətə hesabat vermək tələb edə bilər.  

 
Tapşırıq şərtlərində dəyişikliyin qəbul edilməsi (İst.: Paraq. 29) 

 
A59. Nəzərdə tutulan istifadəçilərin tələblərinə və ya tapşırığın xüsusiyyəti ilə bağlı 

anlaşılmazlığa təsir göstərən şəraitlərin dəyişilməsi tapşırığı, məsələn, təsdiqləmə 
tapşırığını qeyri-təsdiqləmə tapşırığına, yaxud ağlabatan əminliklə təsdiqləmə 
tapşırığından məhdud təsdiqləmə tapşırığına  dəyişmək tələbini izah edə bilər. Ağlabatan 
əminliklə təsdiqləmə nəticəsini ifadə etmək məqsədilə yetərli müvafiq sübutların əldə 
edilməsinin mümkün olmaması ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığını məhdud 
təsdiqləmə tapşırığına dəyişmək üçün müvafiq səbəb deyil. 

 
Keyfiyyətə nəzarət 

 
Dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən peşəkar mühasiblər (İst.: Paraq. 20, 31(a)-(b)) 

 
A60. Bu TBS  dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən peşəkar mühasiblərin öz öhdəsinə 

götürdükləri təsdiqləmə tapşırıqların keyfiyyətinin təmin etmək üçün görülən bir sıra 
tədbirlər, məsələn, IFAC-a üzv olan orqanlarının IFAC-ın üzv olan orqanı  üçün uyğunluq 
proqramına və üzvlük öhdəliklərinə dair bəyanatlara uyğun olaraq görülən tədbirlər 
kontekstində yazılmışdır. Belə tədbirlərə aşağıdakılar daxildir: 
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 Səriştəliliyə dair tələblər, məsələn, üzvlüyə qəbul olmaq üçün təhsil və təcrübə 
üzrə müqayisə bazası, habelə davamlı ixtisasartırma və fasiləsiz təhsil tələbləri. 

 
 Şirkətdə həyata keçirilən keyfiyyətə nəzarət strategiyaları və prosedurları. 1 saylı 

BKNS təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqlarla bağlı peşəkar 
mühasiblərin bütün şirkətlərinə şamil olunur.  

 
 Müfəssəl “Etika məcəlləsi”, o cümlədən dürüstlük, obyektivlik, peşəkar səriştəlilik 

və lazımi ehtiyatlılıq, məxfilik və peşəkar davranış kimi təməl prinsiplərə 
əsaslanan müstəqilliyə dair təfərrüatlı tələblər. 

 
Şirkət daxili keyfiyyətə nəzarət (İst.: Paraq. 3(b), 31(a)) 

 
A61. 1 saylı BKNS-də təsdiqləmə tapşırıqları üçün keyfiyyətə nəzarət sisteminin qurulması 

və saxlanılması üzrə şirkətin məsuliyyətləri əks etdirilir. Burada şirkətin şirkətin və onun 
işçi heyətinin müvafiq etik normalara riayət etməsinə dair ağlabatan əminliyin təmin 
edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş strategiyaların və prosedurların təyin edilməsi üzrə, o 
cümlədən müstəqilliyə aid şirkətin məsuliyyətləri müəyyən edilir. 1 saylı BKNS-in 
tələblərinə riayət etmə digər tələblərlə yanaşı şirkətin aşağıdakı elementlərin hər birini əks 
etdirən strategiyaları və prosedurları daxil edən keyfiyyətə nəzarət sistemini təsis etməsini 
və saxlamasını, habelə strategiya və prosedurlarının sənədləşdirilməsini və onlar haqqında 
şirkətin işçi heyətinə məlumat verməsini tələb edir: 

 
(a) Şirkət daxilində keyfiyyət üzrə rəhbərliyin məsuliyyətləri; 

 
(b)  Müvafiq etik normalar; 

 
(c) Müştəri və xüsusi tapşırıqların qəbulu və davamlılığı; 

 
(d) İnsan resursları; 

 
(e) Tapşırığın icra göstəriciləri; habelə 

 
(f) Monitorinq. 

 
A62. Keyfiyyətə nəzarət sisteminin qurulması və saxlanması üzrə şirkətin məsuliyyətlərini 

əks etdirən digər peşə tələbləri, yaxud qanun və ya qaydalar üzrə tələblər əvvəlki 
paraqrafda istinad edilən məsələlərin hamısını əks etdirdikdə ən azı 1 saylı BKNS qədər 
sərtdir və şirkətin üzərinə 1 saylı BKNS-də müəyyən edilmiş tələblərin məqsədlərinə 
cavab verən öhdəliklər qoyur.  

 
A63. Tapşırıq üzrə tərəfdaşın hərəkətləri və tapşırıq qrupunun digər üzvlərinə müvafiq 

ismarıcları tapşırıq üzrə tərəfdaşın hər tapşırığın keyfiyyətinə dair məsuliyyəti öz üzərinə 
götürməsi baxımından keyfiyyətin təsdiqləmə tapşırığının yerinə yetirilməsində 
əhəmiyyətli olması faktını və aşağıdakıların təsdiqləmə tapşırığının keyfiyyəti üçün 
vacibliyini vurğulayır: 

 
(a) Peşə standartlarına, müvafiq hallarda isə qayda və qanunların tələblərinə cavab verən 

işin yerinə yetirilməsi. 
 

(b) Müvafiq hallarda şirkətin keyfiyyətə nəzarət strategiyalarına və prosedurlarına riayət 
edilməsi. 
 

(c) Tapşırıq şəraitində müvafiq olan tapşırıq üzrə hesabatın təqdim edilməsi. 
 

(d) Tapşırıq qrupunun qisas almadan qorxmadan problemləri qaldırmaq qabiliyyəti. 
 

A64. Effektiv keyfiyyətə nəzarət sisteminə şirkəti keyfiyyətə nəzarət sisteminə aid olan 
strategiyalarının və prosedurlarının müvafiq, uyğun olması və effektiv işləməsinə dair 
ağlabatan əminliklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş monitorinq prosesi daxildir.  
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A65. Şirkətin və ya digər tərəflərin təqdim etdiyi məlumatlarda başqa cür nəzərdə 

tutulmadığı hallarda tapşırıq qrupunun hüquq var ki, şirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminə  
etibar etsin. Məsələn, tapşırıq qrupu aşağıdakılarla bağlı şirkətin keyfiyyətə nəzarət 
sisteminə etibar edə bilər: 

 
(a) İşə götürmə və rəsmi təlim vasitəsilə heyətin səriştəsi. 

 
(b)  Müstəqillik haqqında müvafiq məlumatların toplanması və məlumat verilməsi 

vasitəsilə müstəqillik. 
 

(c) Qəbul və davamlılıq sistemləri vasitəsilə müştərilərin saxlanması.  
 

(d) Monitorinq prosesi vasitəsilə qayda və qanunların tələblərinə riayət etmə.  
 

Təsdiqləmə tapşırığına təsir göstərə bilən şirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemində aşkar edilmiş 
çatışmazlıqları nəzərdən keçirdikdə tapşırıq üzrə tərəfdaş həmin çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması üçün şirkətin gördüyü tədbirləri nəzərdən keçirə bilər.  

 
A66. Şirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemində çatışmazlıq təsdiqləmə tapşırığının mütləq 

peşə standartlarına və tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə uyğun yerinə 
yetirilməməsinin və ya mütəxəssis-praktikin hesabatının qeyri-müvafiq olmasının əlaməti 
deyil.  

 
Tapşırığın əsas predmeti və onun ölçülməsi və ya qiymətləndirilməsi ilə bağlı bacarıqlar, 
biliklər və təcrübə (İst.: Paraq. 31(c)) 

 
A67. Mütəxəssis-praktikdən geniş çeşidli əsas predmet və predmet üzrə məlumatlar ilə 

bağlı təsdiqləmə tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi tələb edilə bilər. Bəzi tapşırıqlar üçün 
müəyyən şəxsdə olduqlarından əlavə xüsusi bacarıqlar və biliklər tələb edilə bilər.  

 
A68. “IESBA Məcəlləsi”nə əsasən dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən peşəkar 

mühasiblərdən yalnız dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən peşəkar mühasibin yerinə 
yetirilməsinə səlahiyyəti olduğu xidmətləri göstərməyə razılaşmalıdır.4 İfadə edilmiş 
təsdiqləmə nəticəsində görə yalnız mütəxəssis-praktik məsuliyyət daşıyır və mütəxəssis-
praktik ekspertin işindən istifadə etdikdə həmin məsuliyyət azalmır. Bununla belə, 
mütəxəssis-praktikin ekspertinin işindən istifadə edən, bu TBS-in tələblərinə riayət edən 
mütəxəssis-praktik həmin ekspertinin işinin mütəxəssis-praktikin məqsədlərinə uyğun 
olması haqqında nəticə çıxardığı halda mütəxəssis-praktik ekspertin təsbitlərini və ya 
ekspertin sahəsindəki nəticələrini müvafiq sübut kimi qəbul edə bilər.  

 
Qrupun təyin edilməsi 

 
Kollektiv səriştləlilik və bacarıqlar (İst.: Paraq. 32) 

 
A69. 1 saylı BKNS üzrə şirkətin yalnız tapşırığı yerinə yetirmək üçün səriştəsi və 

imkanları, o cümlədən vaxt və ehtiyatları olduğu hallarda münasibətləri və tapşırıqları 
qəbul edəcəyi və davam etdirəcəyinə dair ağlabatan əminliklə şirkəti təmin etmək 
məqsədilə nəzərdə tutulmuş müştəri və xüsusi tapşırıqların qəbulu və davamlılığı üçün 
strategiyalar və prosedurlar təyin etmək şirkətdən tələb olunur. 5  

 
Mütəxəssis-praktikin eksperti (İst.: Paraq. 32(a), 32(b)(i)) 

 
A70. Təsdiqləmə işinin bir hissəsi mütəxəssis-praktikin bir və ya bir neçə eksperti daxil 

olan çoxprofilli qrup tərəfindən yerinə yetirilə bilər. Məsələn, mütəxəssis-praktikin 
eksperti tapşırığın əsas predmetini və digər tapşırıq şəraitlərini öyrənməkdə, yaxud 46A 

                                                 
4 “IESBA Məcəlləsi”, 210.6-cı paraqraf. 
5 1 saylı BKNS, 26-cı paraqraf. 
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(ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığı olduğu halda) və ya 46M (məhdud əminlik 
tapşırığı olduğu halda) paraqrafda qeyd edilən məsələlərin birində və ya bir neçəsində 
mütəxəssis-praktikə kömək etmək üçün tələb edilə bilər.  

 
A71. Mütəxəssis-praktikin işi istifadə ediləcəyi halda tapşırığın qəbul və ya davamlılıq 

mərhələsində 52-ci paraqraf üzrə tələb edilən prosedurların bəzilərini yerinə yetirmək 
məqsədəuyğun ola bilər.  

 
Digər mütəxəssis-praktiklər (İst.: Paraq. 32(b)(ii)) 

 
A72. Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara digər mütəxəssis-praktikin onlara dair nəticə 

ifadə etdiyi məlumatlar daxil ola bilər. Mütəxəssis-praktik tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatlara dair nəticə çıxardıqda tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara aid sübut təmin 
etmək üçün digər mütəxəssis-praktikin nəticəsini əsaslandırdığı sübutlardan istifadə etmək 
qərarını qəbul edə bilər.  

 
A73. Digər mütəxəssis-praktikin işindən, məsələn, məsafədə və ya xarici yurisdiksiyada 

yerləşən əsas predmet ilə bağlı istifadə edilə bilər. belə digər mütəxəssis-praktiklər 
tapşırığı qrupuna daxil deyildir. Tapşırıq qrupu digər mütəxəssis-praktikin işindən istifadə 
etməyi planlaşdırdıqda müvafiq mülahizələrə aşağıdakılar daxil ola bilər: 

 
 Digər mütəxəssis-praktikin tapşırığa aid olan etik normaları başa düşməsi və riayət 

etməsi, habelə xüsusilə müstəqil olması.  
 
 Digər mütəxəssis-praktikin peşəkar səriştəliliyi. 
 
 Tapşırıq qrupunun digər mütəxəssis-praktikin işində nə dərəcədə iştirak etməsi. 
 
 Mütəxəssis-praktikin ona aktiv şəkildə nəzarət edən tənzimləyici mühitdə fəaliyyət 

göstərməsi. 
 

Təhlil üzrə öhdəliklər (İst.: Paraq. 33(c)) 
 

A74. 1 saylı BKNS-ə əsasən şirkətin təhlil üzrə məsuliyyətinə dair strategiya və 
prosedurları daha az təcrübəsi olan qrup üzvünün işi təcrübəsi daha çox olan qrup üzvləri 
tərəfindən təhlil olunması əsasında müəyyən edilir.6 

 
Tapşırığın keyfiyyətinə nəzarətin təhlili (İst.: Paraq. 36(b)) 

 
A75. Tapşırığın keyfiyyətinə nəzarətin təhlilində nəzərə alına bilən digər məsələlərə 

aşağıdakılar daxildir: 
 

(a) Şirkətin tapşırıqla bağlı müstəqilliyinin tapşırıq qrupu tərəfindən qiymətləndirilməsi; 
 

(b) Fikir müxtəlifliyi olan məsələlər yaxud digər çətin və ya mübahisəli məsələlər ilə bağlı 
müvafiq konsultasiyaların olması, habelə həmin konsultasiyalardan irəli gələn 
nəticələr; habelə 
 

(c) Təhlil üçün seçilmiş tapşırıq sənədlərində əhəmiyyətli mühakimələr ilə bağlı yerinə 
yetirilmiş işin əks etdirilməsi və əldə edilən nəticələrin əsaslandırılması. 
 

Peşəkar inamsızlıq və peşəkar mühakimə 
 

Peşəkar inamsızlıq (İst.: Paraq. 37) 
 

A76. Peşəkar inamsızlıq, məsələn, aşağıdakılara qarşı diqqətli olmağı daxil edən 
yanaşmadır: 

 
 Əldə edilmiş digər sübutlara zidd olan sübutlar. 

                                                 
6 1 saylı BKNS, 33-cü paraqraf. 
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 Sübut qismində istifadə ediləcək sənədlərin və sorğulara göndərilən cavabların 

etibarlılığını şübhə altına alan məlumatlar. 
 
 Müvafiq TBS üzrə tələb edilənlərdən əlavə prosedurlara ehtiyac yaradan 

vəziyyətlər.  
 
 Təhriflərin mümkünlüyünün əlaməti ola bilən şəraitlər. 
 

A77. Mütəxəssis-praktik, məsələn, aşağıdakı riskləri azaltmalıdırsa, tapşırıq zamanı 
peşəkar inamsızlıq tətbiq olunmalıdır: 

 
 Qeyri-adi vəziyyətlərin nəzərdən qaçırılması. 
 
  Müşahidələrdən nəticə çıxararkən həddən artıq ümumiləşdirmə. 
 
 Prosedurların xüsusiyyətini, müddətini və həcmini müəyyən edərkən və onları 

nəticələrini qiymətləndirərkən qeyri-müvafiq ehtimalların istifadə olunması. 
 

A78. Peşəkar inamsızlıq sübutların tənqidi qiymətləndirilməsi üçün zəruridir. Bura 
ziddiyyətli sübutların, sənədlərin və sorğulara göndərilən cavabların şübhə altına alınması 
daxildir. Bura həmçinin əldə edilmiş sübutların tapşırıq şəraitləri baxımından yetərliliyinin 
və müvafiqliyinin nəzərə alınması daxildir.  

 
A79. Tapşırıqda sənədlərin həqiqiliyinə dair əminliyin əldə edilməsindən ibarət olduğu 

hallar istisna olmaqla, mütəxəssis-praktik əksini ehtimal etməyə əsası olmayanadək uçot 
sənədlərini və sənədləri həqiqi kimi qəbul edə bilər. Buna baxmayaraq, 50-ci paraqrafa 
əsasən mütəxəssis-praktik sübut qismində istifadə ediləcək məlumatların etibarlılığını 
nəzərdən keçirməlidir.  

 
A80. Ehtimal edilə bilməz ki, mütəxəssis-praktik sübutları təmin edən şəxslərin keçmişdə 

düzgünlüyünü və dürüstlüyünü nəzərə almır. Buna baxmayaraq, sübut təmin edən 
şəxslərin düzgün və dürüst olmasına inamın olması mütəxəssis-praktiki peşəkar inamsızlıq 
tətbiq etmək zərurətindən azad etmir.  

 
Peşəkar mühakimə (İst.: Paraq. 38) 

 
A81. Peşəkar mühakimə təsdiqləmə tapşırığının düzgün yerinə yetirilməsi üçün vacibdir. 

Bunun səbəbi odur ki, müvafiq təlim, bilik və təcrübənin faktlara və vəziyyətlərə dair 
tətbiq etmədən müvafiq etik normalar və müvafiq TBS şərh edilə bilməz, tapşırıq zamanı 
tələb edilən əsaslandırılmış qərarlar qəbul edilə bilməz. Məsələn, aşağıdakılara dair 
qərarlarla bağlı, peşəkar mühakimə tətbiq edilməlidir: 

 
 Əhəmiyyətlilik və tapşırıq riski. 
 
 Müvafiq TBS-in tələblərinə cavab vermək və sübutları əldə etmək üçün istifadə 

edilən prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi. 
 
 Yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə edilib-edilməməsinin, habelə bu TBS-in və 

müvafiq predmetə dair xüsusi TBS-in məqsədlərinə nail olmaq üçün daha çox işin 
görülüb-görülməyəcəyinin müəyyən edilməsi. Məsələn, məhdud təsdiqləmə 
tapşırığında əminliyin məna kəsb edən səviyyənin əldə edib-etməməsinin 
qiymətləndirilməsində peşəkar mühakimə tətbiq olunmalıdır.  

 
 Əldə edilmiş sübutlar əsasında çıxarılacaq müvafiq nəticələr.  
 

A82. Mütəxəssis-praktikin tətbiq etməsi ehtimal edilən peşəkar mühakimənin fərqləndirici 
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, təlim, bilik və təcrübəsi ağlabatan mühakimələri əldə 
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etmək üçün zəruri bacarıq və qabiliyyətlərin təkmilləşdirilməsinə kömək edən mütəxəssis-
praktik tərəfindən tətbiq edilir.  

 
A83. Müəyyən bir halda peşəkar mühakimənin tətbiq edilməsi mütəxəssis-praktikə məluma 

olan faktlara və vəziyyətlərə əsaslanır. Tapşırıq yerinə yetirilən zaman müvafiq tərəfin 
(tərəflərin) tapşırığın predmeti üzrə məlumatlardakı müəyyən bəndlərə nə dərəcədə təsir 
göstərməsi də daxil olmaqla, çətin və ya mübahisəli məsələlərlə bağlı həm tapşırıq qrupu 
daxilində, həm də tapşırıq qrupu ilə şirkət daxilində və ya kənarında müəyyən səviyyəli 
digər şəxslər arasında konsultasiya mütəxəssis-praktikə əsaslandırılmış və ağlabatan 
mühakimələr yürütməyə kömək edir.  

 
A84. Peşəkar mühakimə, əldə edilmiş mühakimənin bacarıqla tətbiq edilmiş təsdiqləmə və 

ölçmə və ya qiymətləndirmə prinsiplərini əks etdirib-etdirməməsi, habelə mütəxəssis-
praktikə təsdiqləmə hesabatının tarixinədək mütəxəssis-praktikə məlum olan faktlar və 
vəziyyətlər baxımından müvafiq və uyğun olması əsasında qiymətləndirilə bilər. 

 
A85. Peşəkar mühakimə tapşırıq zamanı tətbiq edilməlidir. O, həm də müvafiq qaydada 

sənədləşdirilməlidir. Bu baxımdan 79-cu paraqrafa əsasən mütəxəssis-praktikdən tələb 
olunur ki, əvvəl tapşırığa aidiyyəti olmayan təcrübəli mütəxəssis-praktikin tapşırıq zamanı 
yaranan əhəmiyyətli məsələlərə dair nəticələr əldə edilərkən yürüdülən əhəmiyyətli 
peşəkar mühakimələri başa düşməsi üçün yetərli sənədlər hazırlasın. Peşəkar mühakimə 
tapşırığın faktları və vəziyyətləri və ya yetərli müvafiq sübutlar ilə başqa cür 
əsaslandırılmayan qərarlara haqq qazandırmaq üçün istifadə edilməməlidir.  

 
Tapşırığın planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi 

 
Planlaşdırma (İst.: Paraq. 40) 

 
A86. Planlaşdırmaya tapşırıq üzrə tərəfdaş, tapşırıq qrupunun digər əsas üzvləri və  əsas 

mütəxəssis-praktikin kənar ekspertləri tərəfindən tapşırığın əhatə dairəsi, xüsusiyyətləri, 
müddəti və yerinə yetirilməsi üçün ümumi strategiyanın, habelə yerinə yetiriləcək 
prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcminə təfərrüatlı yanaşmadan və həmin 
prosedurların seçilmə səbəblərindən ibarət olan tapşırıq planının işlənib hazırlanmasından 
ibarətdir. Uyğun planlaşdırma tapşırığın effektiv və səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi 
üçün tapşırığın vacib sahələrinə müvafiq diqqət yetirməyə, vaxtı-vaxtında potensial 
problemləri aşkar etməyə, tapşırığı lazımi qaydada təşkil və idarə etməyə kömək edir. 
Uyğun planlaşdırma həmçinin mütəxəssis-praktikə işi tapşırıq qrupunun üzvlərinə lazımi 
qaydada təyin etməyə kömək edir, işlərinin idarə, nəzarət və təhlil edilməsini asanlaşdırır. 
Bundan əlavə, müvafiq hallarda bu, digər mütəxəssis-praktiklərin və ekspertlərin etdiyi 
işin əlaqələndirilməsinə kömək edir. Tapşırıq şəraitlərindən, məsələn, tapşırığın əsas 
predmetinin və meyarların mürəkkəbliyindən asılı olaraq, planlaşdırma tədbirlərinin 
xüsusiyyəti və həcmi fərqlənə bilər. Nəzərdən keçirilə bilən əsas məsələlərin 
nümunələrinə aşağıdakılar daxildir: 

 
 Tapşırığın əhatə dairəsini müəyyən edən xüsusiyyətləri, o cümlədən tapşırığın 

şərtləri və tapşırığın əsas predmetinin və meyarların xüsusiyyətləri. 
 
 Zəruri məlumatvermənin ehtimal edilən müddəti və xüsusiyyəti.  
 
 Tapşırığın qəbulu ilə bağlı tədbirlərin nəticələri və müvafiq hallarda, müvafiq tərəf 

(tərəflər) üçün tapşırıq üzrə tərəfdaşın yerinə yetirdiyi digər tapşırıqlara dair əldə 
edilmiş biliklərin uyğun olub-olmaması. 

 
 Tapşırığın yerinə yetirilmə prosesi. 
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 Müvafiq tərəfin (tərəflərin) və onun mühitinin, o cümlədən tapşırığın predmeti 
üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olması risklərinin mütəxəssis-
praktik tərəfindən öyrənilməsi.  

 
 Nəzərdə tutulan istifadəçilərin və onların məlumatlara olan ehtiyaclarının müəyyən 

edilməsi, habelə tapşırıq riskinin əhəmiyyətlililyinin və komponentlərinin nəzərə 
alınması. 

 
 Dələduzluq riskinin tapşırığa nə dərəcədə aid olması.  
 
 Tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün zəruri ehtiyatların, məsələn, heyətin xüsusiyyəti, 

müddəti və həcmi və səriştəliliyə dair tələblər, o cümlədən ekspertlərin cəlb 
edilməsinin xüsusiyyəti və həcmi.  

 
 Daxili audit xidmətinin tapşırığa təsiri.  
 

A87. Tapşırığın yerinə yetirilməsini və idarə edilməsini asanlaşdırmaq üçün (məsələn, 
planlaşdırılmış prosedurların bəzilərinin müvafiq tərəfin (tərəflərin) heyətinin işi ilə 
əlaqələndirmək üçün) mütəxəssis-praktik  planlaşdırmanın elementlərinin müvafiq tərəf 
(tərəflər) ilə müzakirə edilməsi haqqında qərar qəbul edə bilər. Belə müzakirələrin tez-tez 
baş verməsinə baxmayaraq, tapşırığın ümumi strategiyası və planı mütəxəssis-praktikin 
məsuliyyəti olaraq qalır. Tapşırığın ümumi strategiyasına və ya planına daxil edilən 
məsələləri müzakirə edərkən, tapşırığın səmərəliliyini təhlükəyə məruz qoymamaq üçün 
ehtiyatlı olmaq lazımdır. Məsələn, təfərrüatlı prosedurların xüsusiyyəti və müddətinin 
müvafiq tərəf (tərəflər) ilə müzakirə edilməsi prosedurları həddən artıq 
proqnozlaşdırılmasına imkan verməklə tapşırığın səmərəliliyini təhlükəyə məruz qoya 
bilər.  

 
A88. Planlaşdırma ayrıca bir mərhələ deyil, əksinə bütün tapşırıq zamanı  davamlı və 

təkrarlanan prosesdir. Gözlənilməz hadisələr, şərtlərin dəyişilməsi və sübutların əldə 
edilməsi nəticəsində mütəxəssis-praktikə ümumi strategiyaya, tapşırıq planına və nəticə 
etibarlı ilə prosedurların nəticədə əldə edilmiş xüsusiyyətinə, müddətinə və həcminə 
yenidən baxmaq lazım ola bilər.   

 
A89. Kiçik və ya daha asan tapşırıqlarda bütün tapşırığı çox kiçik tapşırıq qrupu yerinə 

yetirə bilər, tapşırıq qrupunun digər üzvləri olmadan işləyən tapşırıq üzrə tərəfdaş (tək 
mütəxəssis-praktik ola bilər) işə cəlb oluna bilər. Kiçik qrupda üzvlərin əlaqələndirilməsi 
və onların arasında məlumatvermə daha asandır. Belə hallarda tapşırığın ümumi 
strategiyasının müəyyən edilməsi mürəkkəb və ya vaxt aparan olmamalıdır; o, 
müəssisənin ölçüsündən, tapşırığın, o cümlədən tapşırığın əsas predmetinin və meyarların 
mürəkkəbliyindən, habelə tapşırıq qrupunun ölçüsündən asılı olaraq dəyişir. Məsələn, 
təkrar tapşırıq olduqda, əvvəlki dövr başa çatdıqda hazırlanmış, işçi sənədlərinə əsaslanan 
və təzəcə başa çatmış tapşırıqda aşkar edilmiş məsələləri vurğulayan, müvafiq tərəflərlə 
aparılan müzakirələr əsasında cari dövrdə təzələnmiş  qısa memorandum  cari tapşırıq 
üçün sənədləşdirilmiş strategiya qismində çıxış edə bilər.  

 
A90. 43-cü paraqrafda müzakirə edilən vəziyyətlərdə mütəxəssis-praktik tapşırığı davam 

etdirdiyi halda: 
 

(a) Mütəxəssis-praktikin peşəkar mühakiməsinə əsasən tətbiq olunan 
meyarların uyğun olmaması və ya tapşırığın əsas predmetinin qeyri-
müvafiq olması nəzərdə tutulan istifadəçiləri yanılda biləcəyi ehtimal 
edildikdə, məsələnin nə dərəcədə əhəmiyyətli və nüfuzedici olmasından 
asılı olaraq, tapşırıq şəraitində şərti müsbət nəticə və ya mənfi nəticə 
müvafiq olardı.  
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(b) Digər hallarda mütəxəssis-praktikin mühakiməsinə əsasən məsələnin nə 
dərəcədə əhəmiyyətli və nüfuzedici olmasından asılı olaraq, tapşırıq 
şəraitində şərti müsbət nəticə və ya nəticədən imtina müvafiq olardı.  

 
A91. Məsələn, tapşırığı qəbul etdikdən sonra mütəxəssis-praktik tətbiq olunan meyarların 

tətbiq edilməsi tapşırığın predmeti üzrə məlumatların qeyri-obyektivliyi ilə nəticələndiyini 
və tapşırığın predmeti üzrə məlumatların qeyri-obyektivliyi əhəmiyyətli və nüfuzedici 
olduğunu aşkar etdiyi halda tapşırıq şəraitində mənfi rəy müvafiq olardı.   

 
Əhəmiyyətlilik (İst.: Paraq. 44) 

 
A92. Əhəmiyyətlilik haqqında peşəkar mühakimələr ətrafdakı vəziyyətlər baxımından 

yürüdülür, lakin onlara əminliyin səviyyəsi təsir göstərmir, yəni, nəzərdə tutulan 
istifadəçilər və məqsəd eyni olduqda, ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığı üçün 
əhəmiyyətlilik məhdud təsdiqləmə tapşırığındakı ilə eynidir, çünki əhəmiyyətlilik nəzərdə 
tutulan istifadəçilərin məlumatlara olan ehtiyaclarına əsaslanır.  

 
A93. Tətbiq olunan meyarlarda əhəmiyyətlilik anlayışı tapşırığın predmeti üzrə 

məlumatların hazırlanması və təqdim edilməsi baxımından müzakirə edilə bilər və 
bununla mütəxəssisin tapşırıq üçün əhəmiyyətliliyi nəzərə alması üçün meyarlar sistemini 
təmin edə bilər. Tətbiq olunan meyarlarda əhəmiyyətliliyin müxtəlif terminlərlə müzakirə 
edilməsinə baxmayaraq, əhəmiyyətlilik anlayışı ümumiyyətlə A92-A100 paraqraflarında 
müzakirə edilən məsələləri ehtiva edir. Tətbiq olunan meyarlara əhəmiyyətlilik anlayışının 
müzakirəsi daxil edilmədiyi halda bu paraqraflar mütəxəssisi meyarlar sistemi ilə təmin 
edir.  

 
A94. Nəzərdə tutulan istifadəçilərin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar əsasında qəbul 

etdiyi müvafiq qərarların təsir göstərməsinin ehtimal edilməsi əsaslandırıldığı halda, 
ayrılıqda və ya məcmu olaraq təhriflərin, o cümlədən məlumatların göstərilməməsi 
əhəmiyyətli hesab edilir. Əhəmiyyətliliyi nəzərə alarkən mütəxəssis-praktik peşəkar 
mühakimə tətbiq etməlidir və buna mütəxəssis-praktikin nəzərdə tutulan istifadəçilərin 
qrup şəklində məlumatlara olan ümumi ehtiyaclarının dərk etməsi təsir göstərir. Bu 
kontekstdə mütəxəssis-praktikin nəzərdə tutulan istifadəçilər haqqında aşağıdakıları 
ehtimal etməsi ağlabatandır: 

 
(a)  Tapşırığın əsas predmeti haqqında əsaslı biliklərə və tapşırığın predmeti üzrə 

məlumatları ağlabatan səylə öyrənmək istəyinə malikdir; 
 

(b) Tapşırığın predmeti üzrə məlumatların əhəmiyyətliliyin müvafiq səviyyələrinə uyğun 
hazırlanıb təsdiqlənməsini başa düşür və tətbiq olunan meyarlara daxil edilmiş 
əhəmiyyətlilik konsepsiyaları haqqında anlayışı var; 
 

(c) Tapşırığın əsas predmetinin ölçülməsinə və qiymətləndirilməsinə xas olan qeyri-
müəyyənlikləri başa düşür; 
 

(d) Tapşırığın əsas predmeti üzrə bütövlükdə götürülmüş məlumatları əsasında 
məntiqəuyğun qərarlar qəbul edir.  
 

Tapşırıq xüsusi istifadəçilərin məlumatlara olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılamaq üçün nəzərdə 
tutulduğu hallar istisna olmaqla, təhriflərin məlumata olan ehtiyacları çox fərqli ola bilən 
xüsusi istifadəçilərə mümkün təsiri bir qayda olaraq nəzərə alınmır (həmçinin bax: A16-A18 
paraqrafları). 

 
A95. Əhəmiyyətlilik keyfiyyət amilləri, müvafiq hallarda isə kəmiyyət amilləri baxımından 

nəzərə alınır. Müəyyən tapşırıqda əhəmiyyətliliyi nəzərə alarkən keyfiyyət amillərinin və 
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kəmiyyət amillərinin nisbi vacibliyi ilə bağlı mütəxəssis-praktik peşəkar mühakimə tətbiq 
etməlidir.  

 
A96. Keyfiyyət amillərinə aşağıdakılar daxil ola bilər: 

 
 Tapşırığının predmetinin təsir göstərdiyi şəxslərin və ya müəssisələrin sayı. 
 
  Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar çoxsaylı komponentlərdən ibarət olduqda 

(məsələn, çoxsaylı fəaliyyət göstəriciləri olan hesabat) belə məlumatların müxtəlif 
komponentləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə və onların nisbi vacibliyi. 

 
 Nəqli formada ifadə edilmiş tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarla bağlı seçilmiş 

ifadələr.  
 
 Tətbiq olunan meyarlar tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar üçün qəbul edilmiş 

təqdimatın müxtəlif formalarına yol verdikdə, həmin təqdimatın xüsusiyyətləri. 
 
 Təhrifin xüsusiyyəti, məsələn, tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar nəzarətin 

effektiv olmaması haqqında bəyanat olduqda müşahidə olunan nəzarət 
göstəricisindən kənarlaşmaların xüsusiyyəti. 

 
 Təhrifin qanun və ya qaydaların tələblərinə riayət etməyə təsir göstərib-

göstərməməsi. 
 
 Tapşırığın əsas predmetinə dair dövri hesabat verildikdə, keçmiş və ya cari dövrün 

tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara təsir göstərən və ya gələcək dövrün tapşırıq 
predmeti üzrə məlumatlarına təsir göstərə bilən düzəlişin təsiri.  

 
 Təhrifin qəsdlə və ya bilmədən edilən hərəkətin nəticəsi olub-olmaması. 
 
 İstifadəçilərlə məlum olan, məsələn, tapşırığın predmeti üzrə məlumatların 

ölçülməsinin və ya qiymətləndirilməsinin ehtimal edilən nəticəsi ilə bağlı əvvəlki 
əlaqələr haqqında mütəxəssis-praktikin anlayışını nəzərə alaraq, təhrifin 
əhəmiyyətli olub-olmaması.  

 
 Təhrifin məsul tərəf, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs, yaxud tapşırıq 

verən tərəf arasında əlaqələrə və ya onların digər tərəflər ilə əlaqələrinə aid olub-
olmaması. 

 
 Hədd və ya müqayisə bazası üçün dəyər müəyyən edildikdə, proseduran 

nəticəsinin həmin dəyərdən kənara çıxıb-çıxmaması. 
 
 Tapşırığın əsas predmeti dövlət proqramı və ya dövlət sektorunda müəssisə 

olduqda, proqramın və ya müəssisənin müəyyən aspektinin həmin proqramın və ya 
müəssisənin xüsusiyyəti, mümkünlüyü və məxfiliyi baxımdan əhəmiyyətli olub-
olmaması. 

 
 Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar qanun və ya qaydalara riayət etməyə dair 

nəticəyə aid olduqda riayət etməmənin nəticələrinin ciddiliyi.  
 

A97. Kəmiyyət amilləri tapşırığın predmeti üzrə məlumatların aşağıdakı amilləri (əgər 
varsa) üçün məlumat verilmiş miqdarına nisbətən təhriflərin həcminə aiddir: 

 
 Rəqəmlə ifadə olunmuşdur; yaxud 
 
 Başqa şəkildə say kəmiyyətlərinə aid olan (məsələn, tapşırığın predmeti üzrə 

məlumatlar nəzarətin effektiv olması haqqında bəyanat olduqda, nəzarət 
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göstəricisindən müşahidə edilən kənarlaşmaların sayı  müvafiq kəmiyyət amili ola 
bilər). 

 
A98. Kəmiyyət amilləri tətbiq olunduqda, tapşırığın yalnız ayrı-ayrı əhəmiyyətli təhrifləri 

aşkar etmək üçün planlaşdırılması ayrılıqda əhəmiyyətsiz olan, düzəliş və aşkar edilməmiş 
təhriflər toplusunun tapşırığın predmeti üzrə məlumatların əhəmiyyətli təhrif olunmasına 
səbəb ola bilməsi faktını nəzərdən qaçırır. Bu səbəbdən prosedurların xüsusiyyətini, 
müddətini və həcmini planlaşdırarkən mütəxəssis-praktikin prosedurların xüsusiyyətini, 
müddətini və həcmini müəyyən etmək üçün əsas kimi əhəmiyyətlilikdən az olan 
kəmiyyətin müəyyən etməsi müvafiq ola bilər.  

 
A99. Əhəmiyyətlilik təsdiqləmə hesabatında əhatə edilən məlumatlara aiddir. Bu səbəbdən, 

tapşırıq əsas predmet haqqında məlumat xəbər verilmiş məlumatların bütün aspektlərini 
deyil, bir qismini əhatə etdikdə, əhəmiyyətlilik yalnız tapşırığın əhatə etdiyi hissə ilə bağlı 
nəzərə alınır.  

 
A100. Prosedurların yerinə yetirilməsi nəticəsində aşkar edilmiş təhriflərin əhəmiyyətliliyinə 

dair nəticənin çıxarılması üçün peşəkar mühakimə tələb olunur. Məsələn: 
 
 Xəstəxananın təcili yardın şöbəsi üçün xərclərin səmərəliliyi üzrə tapşırıq üçün 

tətbiq olunan meyarlara göstərilən xidmətlərin sürəti, xidmətlərin keyfiyyəti, bir 
növbə zamanı müalicə almış xəstələrin sayı, habelə xidmətlərin qiymətinin digər 
oxşar xəstəxanalardakı qiymətlər ilə müqayisə edilməsi daxil ola bilər. Həmin 
tətbiq olunan meyarlardan üçü təmin edildikdə, biri isə kiçik fərq ilə təmin 
edilmədikdə, xəstəxananın təcili yardım şöbəsinin bütövlükdə xərclərin 
səmərəliliyini əks etdirib-etdirməməsinə dair nəticə çıxarmaq üçün peşəkar 
mühakimə tələb olunur.  

 
  Uyğunluq tapşırığında müəssisə müvafiq qanun və ya qaydaların doqquz 

müddəasına riayət edə, bir müddəasına isə riayət etməyə bilər. Müəssisənin 
bütövlükdə qanun və ya qaydalara riayət etməsinə dair nəticə çıxarmaq üçün 
peşəkar mühakimə tələb olunur. Məsələn, mütəxəssis-praktik müəssisənin riayət 
etmədiyi müddəanın əhəmiyyətliliyini, habelə həmin müddəanın müvafiq qanun və 
ya qaydaların qalan müddəaları ilə əlaqəsini nəzərdən keçirə bilər.  

 
Tapşırıq şəraitlərinin öyrənilməsi (İst.: Paraq. 45-47A) 

 
A101. Tapşırıq üzrə tərəfdaş və tapşırıq qrupunun digər əsas üzvləri ilə mütəxəssis-praktikin 

əsas kənar ekspertləri arasında tapşırığın predmeti üzrə məlumatların əhəmiyyətli 
təhriflərə qarşı həssaslığı və tətbiq olunan meyarların tapşırığın faktlarına və şəraitlərinə 
tətbiq edilməsi haqqında müzakirələr tapşırığın planlaşdırılmasında və yerinə 
yetirilməsində tapşırıq qrupuna kömək edə bilər. Həmçinin müvafiq məsələlər haqqında 
müzakirədə iştirak etməyən tapşırıq qrupunun üzvlərinə və mütəxəssis-praktikin kənar 
ekspertlərinə də məlumat vermək faydalıdır.  

 
A102. Tapşırığın əsas predmeti və digər tapşırıq şəraitləri haqqında təsəvvürün əldə edilməsi 

, məsələn, aşağıdakı hallarda mütəxəssis-praktiki tapşırıq zamanı peşəkar mühakimənin 
yürüdülməsi üçün  meyarlar sistemi ilə təmin edir: 

 
 Tapşırığın əsas predmetinin xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirərkən; 
 
  Meyarların uyğunluğunu qiymətləndirərkən; 
 
 Mütəxəssis-praktikin peşəkar mühakiməsinə uyğun olaraq tapşırıq qrupunun 

səylərinin istiqamətləndirilməsində, o cümlədən xüsusi mülahizə lazım olduğu 
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hallarda əhəmiyyətli olan amilləri, məsələn, peşə bacarıqlarına və ya ekspertin 
işinə olan ehtiyacı nəzərdən keçirərkən; 

 
 Kəmiyyətin əhəmiyyətlilik səviyyəsinin (müvafiq hallarda) davamlı müvafiqliyini 

müəyyən edərkən və qiymətləndirərkən, habelə keyfiyyətin əhəmiyyətlilik 
amillərini nəzərə alarkən; 

 
 Analitik prosedurları yerinə yetirən zaman ehtimalları işləyib hazırlayarkən; 
 
 Prosedurları layihələndirib yerinə yetirərkən; habelə 
 
 Sübutları, o cümlədən mütəxəssis-praktikin aldığı şifahi və yazılı təqdimatları 

qiymətləndirərkən. 
 

A103. Bir qayda olaraq tapşırığın əsas predmetini və digər tapşırıq şəraitlərini mütəxəssis-
praktik məsul tərəf qədər dərindən başa düşmür. Mütəxəssis-praktik həmçinin bir qayda 
olaraq məhdud təsdiqləmə tapşırığı üçün tapşırığın əsas predmetini və digər tapşırıq 
şəraitlərini ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığı üçün olduğu qədər dərindən başa 
düşmür, məsələn, bəzi məhdud təsdiqləmə tapşırıqlarında mütəxəssis-praktikin əsas 
predmet üzrə məlumatların hazırlanmasına daxili nəzarət haqqında təsəvvürün əldə 
etməsinə baxmayaraq, bu, çox vaxt belə olmur.  

 
A104. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli 

təhriflərin yaranması mümkün olduğu sahələrin müəyyən edilməsi mütəxəssis-praktikə 
prosedurları həmin sahələrə yönəltməyə imkan verir. Məsələn, tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatlar davamlılıq məsələlərinə dair hesabat olduğu tapşırıqda mütəxəssis-praktik 
diqqətini davamlılıq məsələlərinə dair hesabatın müəyyən sahələrinə  yönəldə bilər. 
Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar yalnız bir sahədən ibarət olduqda və ya əhəmiyyət 
kəsb edən əminlik əldə etmək üçün tapşırıq predmeti üzrə məlumatların bütün sahələrində 
əminlik əldə etmək lazım olduqda mütəxəssis-praktik tapşırıq predmeti üzrə bütün 
məlumatlara dair prosedurları layihələndirib yerinə yetirə bilər.  

 
A105. Ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığında tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara 

daxili nəzarəti öyrənmək mütəxəssis-praktikə tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda 
təhriflərin növlərini və əhəmiyyətli təhrif risklərinə təsir göstərən amilləri müəyyən 
etməyə kömək edir. Mütəxəssis-praktik məsul tərəfə sorğu göndərməklə yanaşı 
prosedurları yerinə yetirməklə müvafiq nəzarət vasitələrinin tərtibatını qiymətləndirməli 
və onların icra olunub-olunmamasını müəyyən etməlidir. Tapşırıq şəraitlərində uyğun 
olan nəzarət vasitələrini müəyyən etmək üçün peşəkar mühakimə tələb olunur. 

 
A106. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında tapşırığın predmeti üzrə məlumatları hazırlamaq 

üçün istifadə edilən prosesin nəzərdən keçirilməsi mütəxəssis-praktikə tapşırığın predmeti 
üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin yaranma ehtimalı olan sahələrə yönəldilmiş 
prosedurları layihələndirib yerinə yetirməyə kömək edir. İstifadə edilən prosesi nəzərə 
aldıqda, prosesin tapşırığa aid olan aspektlərini müəyyən etmək üçün mütəxəssis-praktik 
peşəkar mühakimə istifadə edir və həmin aspektlər haqqında müvafiq tərəfə sorğular 
göndərə bilər.  

 
A107. Həm ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığında, həm də məhdud təsdiqləmə 

tapşırığında müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesinin nəticələri mütəxəssis-praktikə 
tapşırığın əsas predmeti və digər tapşırıq şəraitləri haqqında təsəvvür əldə etməsində də 
kömək edə bilər.  

 
Sübutların əldə edilməsi 

 
Prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi (İst.: Paraq. 48(M)-49(A)) 

 



TARİXİ MALİYYƏ MƏLUMATLARININ AUDITİ VƏ YA TƏHLİLİNDƏN BAŞQA 
TƏSDİQLƏMƏ TAPŞIRIQLARI 

157                               3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS                          

A108. Ağlabatan əminlik və ya müvafiq hallarda məhdud əminlik əldə etmək üçün 
mütəxəssis-praktik prosedurların birləşməsini seçir. Aşağıda sadalanan prosedurlar 
mütəxəssis-praktikin onları tətbiq etdiyi kontekstdən asılı olaraq, məsələn, tapşırığın 
planlaşdırılması və ya yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilə bilər: 

 
 Yoxlama; 
 
 Müşahidə; 
 
 Təsdiq etmə; 
 
 Yenidən hesablama; 
 
 Yenidən icra etmə; 
 
 Analitik prosedurlar; habelə 
 
 Sorğu. 
 

A109. Mütəxəssis-praktikin prosedur seçiminə təsir göstərə bilən amillərə tapşırığın əsas 
predmetinin xüsusiyyəti; əldə ediləcək əminliyin səviyyəsi; habelə nəzərdə tutulan 
istifadəçilərin və tapşırıq verən tərəfin məlumata olan ehtiyacları, o cümlədən müvafiq 
vaxt və xərclər üçün məhdudiyyətlər daxildir. 

 
A110. Bəzi hallarda tapşırığın müəyyən predmetinə aid olan TBS-ə prosedurların 

xüsusiyyətinə, müddətinə və həcminə təsir göstərən tələblər daxil ola bilər. Məsələn, 
tapşırığın müəyyən predmetinə aid olan TBS-də müəyyən tapşırıq növündə yerinə 
yetiriləcək müəyyən prosedurların xüsusiyyəti və ya həcmi, yaxud əldə ediləcəyi ehtimal 
edilən əminlik səviyyəsi təsvir oluna bilər. Hətta belə hallarda prosedurların dəqiq 
xüsusiyyətinin, müddətinin və həcminin müəyyən edilməsi peşəkar mühakimədən asılıdır 
və tapşırıqlardan asılı olaraq fərqlənir.  

 
A111. Bəzi tapşırıqlarda mütəxəssis-praktik tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda 

əhəmiyyətli təhriflərin yaranma ehtimalı olan sahələri müəyyən etməyə bilər. Belə 
sahələrin müəyyən edilib-edilməsindən asılı olmayaraq, mütəxəssis-praktik əminliyin 
əhəmiyyət kəsb edən səviyyəsini əldə etmək üçün prosedurları layihələndirib yerinə 
yetirməlidir.  

 
A112. Təsdiqləmə tapşırığı təkrarlanan prosesdir və mütəxəssis-praktikin diqqətini 

planlaşdırılmış prosedurların müəyyən edilməsi əsaslandığından əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlənən məlumatlar cəlb edə bilər. Mütəxəssis-praktik planlaşdırılmış prosedurları 
yerinə yetirdiyinə görə əldə edilmiş sübutlar mütəxəssis-praktikin əlavə prosedurları 
yerinə yetirməsinə səbəb ola bilər. Belə prosedurlara müəyyənləşdirən və ya 
qiymətləndirən şəxsdən mütəxəssis-praktikin aşkar etdiyi məsələni yoxlamasını və 
müvafiq olduqda tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda düzəlişlər etməyi xahiş etmək 
daxil ola bilər.  

 
Məhdud əminlik tapşırığında əlavə prosedurların zəruriliyinin müəyyən edilməsi (İst.: Paraq. 
49M) 

 
A113. Mütəxəssis-praktikə peşəkar mühakimə tətbiq edildikdən sonra əhəmiyyətli 

təhriflərin mövcud olmasının əlamətlərini açıq şəkildə əks etdirməyən təhriflər məlum ola 
bilər. Aşağıdakı nümunələrdə aşkar edilmiş təhriflərin mütəxəssis-praktikin peşəkar 
mühakiməsinə əsasən əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmasının əlamətlərini açıq şəkildə 
əks etdirməməsinə görə əlavə prosedurlar zəruri olmadığı hallar əks etdirilir: 

 
 Əgər əhəmiyyətlilik 10,000 vahid təşkil etdiyi halda mütəxəssis-praktik 100 vahid 

həcmində potensial xəta mövcud ola biləcəyinə dair mühakimə yürüdürsə, bir 
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qayda olaraq, nəzərə alınası keyfiyyətə aid digər amillər olduğu hallar istisna 
olmaqla, əlavə prosedurlar tələb olunmayacaq, çünki əhəmiyyətli təhrif riskinin 
tapşırıq şəraitlərində məqbul olacağı ehtimal edilir.  

 
 Əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olması ehtimal edildiyi sahədə prosedurlar dəsti 

tətbiq olunarkən bir çox sorğular arasında birinə verilən cavab ehtimal olunduğu 
kimi olmadığı halda, əgər buna baxmayaraq əhəmiyyətli təhrif riski digər 
prosedurların nəticələri baxımından tapşırıq şəraitlərində məqbul səviyyədə olarsa, 
əlavə prosedurlar zəruri olmaya bilər.  

 
A114. Mütəxəssis-praktikin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin 

olmasını ehtimal etməsinə səbəb olan məsələ(lər) mütəxəssis-praktikə məlum ola bilər. 
Aşağıdakı nümunələrdə aşkar edilmiş təhriflərin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda 
əhəmiyyətli təhriflərin olmasının əlamətlərinin mövcud olması səbəbindən əlavə 
prosedurlar tələb edilən hallar əks etdirilir: 

 
 Analitik prosedurları yerinə yetirərkən mütəxəssis-praktikin digər müvafiq 

məlumatlara zidd olan və ya ehtimal edilən məbləğlərdən və ya nisbətlərdən 
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən tərəddüdləri və ya münasibətləri aşkar edə biləcəyi 
hallar; 

 
 Mütəxəssis-praktikə kənar mənbələri təhlil edərkən potensial əhəmiyyətli təhrif 

məlum ola bilər.  
 
 Tətbiq olunan meyarlara əsasən 10% xəta əmsalına yol verildiyi mütəxəssis-

praktik isə 9% xəta əmsalına rast gəldiyi halda əlavə prosedurlar zəruri ola bilər, 
çünki əhəmiyyətli təhrif riski tapşırıq şəraitlərində məqbul ola bilməz.  

 
 Analitik prosedurların nəticələri ehtimal edildiyi kimi, lakin bununla yanaşı 

ehtimal edilən dəyəri aşmaq həddinə yaxın olduğu halda əlavə prosedurlar zəruri 
ola bilər, çünki əhəmiyyətli təhrif riski tapşırıq şəraitlərində məqbul ola bilməz.  

 
A115. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında mütəxəssis-praktikin tapşırığın predmeti üzrə 

məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin olmasını ehtimal etməsinə səbəb olan məsələ(lər) 
mütəxəssis-praktikin diqqətini cəlb etdiyi halda, mütəxəssis-praktikdən 49M paraqrafına 
əsasən əlavə prosedurları layihələndirib yerinə yetirməsi tələb olunur. Əlavə prosedurlara, 
məsələn, müvafiq tərəfə (tərəflərə) sorğuların göndərilməsi və ya vəziyyətə uyğun olaraq 
digər prosedurların yerinə yetirilməsi daxil ola bilər.  

 
A116. 49M paraqrafına əsasən tələb edilən əlavə prosedurları yerinə yetirdikdən sonra 

məsələnin (məsələlərin) tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli təhrif 
yaratması ehtimalının olmamasına dair nəticə çıxarmaq və ya onun tapşırığın predmeti 
üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin yaranmasına səbəb olmamasını müəyyən etmək 
məqsədilə mütəxəssis-praktikin yetərli müvafiq sübut əldə edə bilmədiyi halda tapşırığın 
əhatə dairəsi məhdudlaşdırılır və 66-cı paraqraf tətbiq olunur.  

 
A117. Əhəmiyyətli təhrifin yaranma ehtimalının olmamasına dair nəticə çıxarmaq və ya 

əhəmiyyətli təhrifin mövcud olmasını müəyyən etmək məqsədilə sübutların əldə edilməsi 
üçün zəruri əlavə prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi haqqında mütəxəssis-
praktikin peşəkar mühakiməsi aşağıdakılarla müəyyən edilir: 

 
 Mütəxəssis-praktikin artıq yerinə yetirilmiş prosedurların nəticələrinin 

qiymətləndirməsindən əldə edilən məlumatlar; 
 
 Mütəxəssis-praktikin tapşırıq yerinə yetirilərkən əldə etdiyi əsas predmet və digər 

tapşırıq şəraitləri haqqında təzələnmiş təsəvvürü; habelə 
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 Mütəxəssis-praktikin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin 
mövcud olmasını ehtimal etməsinə səbəb olan məsələni əks etdirmək üçün tələb 
edilən sübutların nüfuzediciliyinə dair mütəxəssis-praktikin fikri. 

 
Düzəliş edilməmiş təhriflərin toplanması (İst.: Paraq. 51, 65) 

 
A118. Düzəliş edilməmiş təhriflər mütəxəssis-praktikin nəticəsi formalaşdırılarkən ayrılıqda 

və ya toplu şəklində əhəmiyyətli olub-olmamasından asılı olmayaraq, qiymətləndirmə 
məqsədilə tapşırıq zamanı toplanır (bax: 51-ci paraqraf). 

 
A119. Mütəxəssis-praktik elə bir məbləğ təyin edə bilər ki, ondan aşağı olduqda təhriflər 

açıq şəkildə trivial olsun və tolpanmasına ehtiyac olmasın, çünki mütəxəssis-praktik 
ehtimal edir ki, belə məbləğlərin toplanması açıq şəkildə tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatlara əhəmiyyətli təsir göstərməyəcək. “Açıq şəkildə trivial (əhəmiyyətsiz)” 
anlayışı “qeyri-əhəmiyyətli” anlayışının başqa cür ifadəsi deyildir. Açıq şəkildə trivial 
(əhəmiyyətsiz) olan məsələlər 44-cü paraqrafa uyğun olaraq müəyyən edilmiş 
əhəmiyyətlilikdən tamamilə fərqli (daha kiçik) ölçüyə malikdir və istər ayrılıqda, istərsə 
də toplu şəklində və istənilən ölçü, xüsusiyyət və ya şəraitlər meyarı əsasında mühakimə 
edilməsindən asılı olmayaraq, açıq şəkildə ardıclı olmayan olan məsələlər olacaqdır. Bir 
və ya daha çox maddələrin açıq  şəkildə trivial (əhəmiyyətsiz) olmasına dair hər  hansı 
şübhə olduqda, həmin məsələ açıq şəkildə trivial (əhəmiyyətsiz) hesab edilmir. 

 
Tapşırıqda mütəxəssis-praktikin eksperti iştirak etdikdə mülahizələr 

 
Prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi (İst.: Paraq. 52) 

 
A120. Təsdiqləmə işinin bir qismini mütəxəssis-praktikin bir və ya bir neçə  eksperti yerinə 

yetirdikdə mütəxəssis-praktikin işinə aid olan prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və 
həcmini müəyyən edərkən aşağıdakı məsələlər çox vaxt müvafiq olur (bax: A70 
paraqrafı): 

 
(a) Tapşırıq kontekstində həmin ekspertin işinin əhəmiyyətliliyi (həmçinin bax: A121-

A122 paraqrafları); 
 

(b) Ekspertin işi aid olduğu məsələnin xüsusiyyəti; 
 

(c) Həmin ekspertin işinin aid olduğu məsələdə əhəmiyyətli təhrif riskləri; 
 

(d) Həmin ekspert tərəfindən əvvəl yerinə yetirilən iş haqqında mütəxəssis-praktikin 
məlumatları və belə işlə bağlı təcrübəsi; habelə 
 

(e) Həmin ekspertin mütəxəssis-praktikin şirkətinin keyfiyyətə nəzarət strategiya və 
prosedurlarına tabe olub-olmaması (bax həmçinin: A123-A124 paraqrafları). 
 

Mütəxəssis-praktikin işinin birləşdirilməsi 
 

A121. Təsdiqləmə tapşırıqları tapşırıq üzrə tərəfdaşın və tapşırıq qrupunun digər üzvlərinin 
malik olduqlardan başqa peşəkar bacarıqlar və biliklər tələb edən və mütəxəssis-praktikin 
işindən istifadə edilən bir çox əsas predmet üzrə yerinə yetirilə bilər. Bəzi vəziyyətlərdə 
ayrı bir məsələyə dair məsləhət vermək üçün mütəxəssis-praktikin ekspertindən məsləhət 
alınır, lakin mütəxəssis-praktikin ekspertinin işinin əhəmiyyətliliyi nə qədər çox olarsa, 
həmin ekspertin predmet üzrə ekspertlərdən və digər təsdiqləmə heyətindən ibarət olan 
çoxsahəli qrupun tərkibində işləyəcəyi ehtimalı o qədər çoxdur. Ekspertin işi nə qədər çox 
xüsusiyyətinə, müddətinə və həcminə görə ümumi işlə birləşdirilsə, mütəxəssis-praktikin 
eksperti ilə digər təsdiqləmə heyəti arasında effektiv ikitərəfli məlumatvermə o qədər 
vacibdir. Effektiv  ikitərəfli məlumatvermə ekspertin işini tapşırıqda işləyən digər 
şəxslərin işi ilə düzgün birləşdirilməsinə kömək edir. 
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A122.  A71 paraqrafında qeyd edildiyi kimi mütəxəssis-praktikin ekspertinin işindən istifadə 
ediləcəyi nəzərdə tutulduqda tapşırığın qəbulu və ya davamlılığı mərhələsində 52-ci 
paraqrafa əsasən tələb edilən prosedurların bəzilərini yerinə yetirmək müvafiq ola bilər. 
Bu, xüsusilə mütəxəssis-praktikin ekspertinin işi digər təsdiqləmə heyətinin işi ilə tam 
birləşdiriləcəyi və mütəxəssis-praktikin ekspertinin işi tapşırığın erkən, məsələn, ilkin 
planlaşdırma və riskin qiymətləndirilməsi mərhələlərində istifadə ediləcəyi halda 
düzgündür.  

 
Mütəxəssis-praktikin şirkətində keyfiyyətə nəzarət strategiyaları və prosedurları 

 
A123. Mütəxəssis-praktikin daxili eksperti mütəxəssis-praktikin şirkətinin tərəfdaşı və ya 

işçi heyəti, o cümlədən müvəqqəti işçi heyəti ola bilər və bu səbəbdən 1 saylı BKNS-ə və 
ya digər peşə tələblərinə, yaxud ən azı 1 saylı BKNS qədər sərt olan qanun və ya 
qaydaların tələblərinə uyğun olaraq həmin şirkətin keyfiyyətə nəzarət strategiyalarına və 
prosedurlarına riayət etməlidir. Alternativ olaraq, mütəxəssis-praktikin daxili eksperti 
mütəxəssis-praktikin şirkətinin birgə keyfiyyətə nəzarət strategiyalarını və prosedurlarını 
istifadə edə bilən şəbəkə şirkətinin tərəfdaşı və ya işçi heyəti, o cümlədən müvəqqəti işçi 
heyəti ola bilər. Mütəxəssis-praktikin kənar eksperti tapşırıq qrupunun üzvü deyil və 1 
saylı BKNS-ə uyğun olaraq keyfiyyətə nəzarət strategiyalarına və prosedurlarına riayət 
etməməlidir. 

  
A124.   Şirkətin və ya digər tərəflərin təqdim etdiyi məlumatlarda başqa cür göstərildiyi 

hallar istisna olmaqla, tapşırıq qruplarına şirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminə etibar 
etmək hüququ verilir. Həmin etibarın həcmi vəziyyətdən asılı olaraq dəyişir və 
mütəxəssis-praktikin aşağıdakı məsələlərə aid prosedurlarının xüsusiyyətinə, müddətinə 
və həcminə təsir göstərə bilər: 

 
 İşə qəbul və təlim proqramları vasitəsilə səriştəlilik və bacarıqlar. 
 
  Mütəxəssis-praktikin ekspertinin obyektivliyinin mütəxəssis-praktik tərəfindən 

qiymətləndirilməsi. Mütəxəssis-praktikin daxili ekspertləri müvafiq, o cümlədən 
müstəqilliyə aid etik normalara riayət etməlidir. 

 
 Mütəxəssis-praktikin ekspertinin işinin uyğunluğunun mütəxəssis-praktik 

tərəfindən qiymətləndirilməsi. Məsələn, şirkətin təlim proqramları mütəxəssis-
praktikin daxili ekspertlərini bilikləri ilə sübut toplama prosesi arasında qarşılıqlı 
əlaqə haqqında müvafiq təsəvvür ilə təmin edə bilər. Belə təlimə və mütəxəssis-
praktikin daxili ekspertlərinin işinin həmini müəyyən etmək üçün şirkətin digər 
proseslərinə, məsələn, protokollarına etibar mütəxəssis-praktikin ekspertinin işinin 
uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün nəzərdə tutulan mütəxəssis-praktikin 
prosedurlarının xüsusiyyətinə, müddətinə və həcminə təsir göstərə bilər.  

 
 Monitorinq prosesi vasitəsilə qayda və qanunların tələblərinə riayət etmə.  
 

Belə etibar mütəxəssis-praktikin bu TBS-in tələblərinə riayət etmə üzrə məsuliyyətlərini 
azaltmır.  

 
Mütəxəssis-praktikin ekspertinin səriştəliliyi, bacarıqları və obyektivliyi (İst.: Paraq. 52(a)) 

 
A125. Mütəxəssis-praktikin ekspertinin səriştəliliyi, bacarıqları və obyektivliyinə dair 

məlumatlar müxtəlif mənbələrdən əldə edilə bilər, məsələn: 
 
 Həmin ekspertin əvvəlki işində şəxsi təcrübə. 
 
 Həmin ekspert ilə müzakirələr. 
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 Həmin ekspertin işi ilə tanış olan digər mütəxəssis-praktiklər və ya digər şəxslər ilə 
müzakirələr. 

 
 Həmin ekspertin peşəkarlığı, peşəkar qurumda və ya sahə üzrə assosiasiyada 

üzvlüyü, fəaliyyət göstərmək üçün lisenziyası, yaxud kənardan tanımanın digər 
formaları  haqqında məlumatlar. 

 
 Həmin ekspertin nəşr olunmuş sənədləri və ya kitabları. 
 
 Şirkətin keyfiyyətə nəzarət strategiyaları və prosedurları (həmçinin bax: A123-

A124 paraqrafları). 
 

A126. Təsdiqləmə tapşırığının bütün aspektlərinin yerinə yetirilməsi üçün mütəxəssis-
praktikin ekspertlərinin peşəkarlığına dair tələblər mütəxəssis-praktik ilə eyni olmamasına 
baxmayaraq, işindən istifadə edilən mütəxəssis-praktikin ekspertinin ona tapşırılmış işi 
tapşırığın məqsədi ilə əlaqələndirməsi üçün müvafiq TBS haqqında yetərli təsəvvürə 
malik olması lazım ola bilər.   

 
A127. Obyektivlik üçün təhlükələrin və ehtiyat tədbirlərinə ehtiyacın olub-olmamasının 

qiymətləndirilməsi tapşırıq baxımından mütəxəssis-praktikin ekspertinin rolundan və 
ekspertin işinin əhəmiyyətliliyindən asılı ola bilər. Bəzi vəziyyətlərdə ehtiyat tədbirləri 
təhlükələr məqbul səviyyəyədək azalda bilmir, məsələn, mütəxəssis-praktikin təklif 
edilmiş eksperti tapşırığın predmeti üzrə məlumatların hazırlanmasında əhəmiyyətli rol 
oynayan şəxs olduğu halda.  

 
A128. Mütəxəssis-praktikin ekspertinin obyektivliyini qiymətləndirərkən, aşağıdakıları 

yerinə yetirmək müvafiq ola bilər: 
 
 Müvafiq tərəfə (tərəflərə) mütəxəssis-praktikin kənar ekspertinin obyektivliyinə 

təsir göstərə bilən, müvafiq tərəfin (tərəflərin) məlum olan həmin ekspertə olan 
maraqları və ya həmin eksperti ilə münasibətləri haqqında sorğu göndərmək. 

 
 Həmin ekspert ilə tətbiq olunan ehtiyat tədbirlərini, o cümlədən həmin ekspertə 

şamil olunan peşə tələblərini müzakirə etmək və ehtiyat tədbirlərinin təhlükələri 
məqbul səviyyəyədək azaltmaq üçün uyğun olub-olmamasını qiymətləndirmək. 
Mütəxəssis-praktikin eksperti ilə müzakirə edilməsi müvafiq ola bilən maraqlara 
və münasibətlərə aşağıdakılar daxildir: 

 
o Maliyyə maraqları. 

 
o Biznes və şəxsi münasibətlər. 

 
o Ekspert, o cümlədən kənar ekspert təşkilat olduğu halda həmin təşkilat 

tərəfindən digər xidmətlərin göstərilməsi. 
 

Bəzi hallarda mütəxəssis-praktikin öz kənar ekspertindən həmin ekspertə məlum olan 
müvafiq tərəfə (tərəflərə) olan maraqları və ya müvafiq tərəf (tərəflər) ilə münasibətlər 
haqqında yazılı təqdimatın əldə etməsi müvafiq ola bilər.  

 
Mütəxəssis-praktikin ekspertinin ixtisas sahəsi haqqında təsəvvürün əldə edilməsi (İst.: Paraq. 
52(b)) 

 
A129. Mütəxəssis-praktikin ekspertinin ixtisas sahəsi haqqında yetərli təsəvvürün olması 

mütəxəssis-praktikə aşağıdakıları yerinə yetirməyə imkan verir: 
 

(a) Mütəxəssis-praktikin eksperti ilə mütəxəssis-praktikin məqsədləri üçün həmin 
ekspertin işinin xüsusiyyətini, həcmini və məqsədlərini razılaşdırmaq; habelə 
 

(b) Mütəxəssis-praktikin məqsədləri üçün həmin işin uyğunluğunu qiymətləndirmək. 
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A130. Mütəxəssis-praktikin təsəvvür əldə etməsinə aid olan mütəxəssis-praktikin 

ekspertinin ixtisas sahəsinin aspektlərinə aşağıdakılar daxil ola bilər:  
 
 Həmin ekspertin ixtisas sahəsində tapşırığa aid olan ixtisas sahələrinin olub-

olmaması. 
 
  Peşə və ya digər standartlar və qayda və ya qanunların tələblərinin tətbiq edilib-

edilməməsi. 
 
 Mütəxəssis-praktikin ekspertinin istifadə etdiyi ehtimallar və üsullar, o cümlədən 

müvafiq hallarda modellər və onların həmin ekspertin ixtisas sahəsində hamılıqla 
qəbul edilib-edilməməsi və tapşırıq şəraitlərində müvafiq olub-olmaması. 

 
 Mütəxəssis-praktikin ekspertinin istifadə etdiyi daxili və kənar mənbələrdən olan 

verilənlərin və ya məlumatların xüsusiyyəti. 
 

Mütəxəssis-praktikin eksperti ilə saziş (İst.: Paraq. 52(c)) 
 

A131. Mütəxəssis-praktik ilə mütəxəssis-praktikin eksperti arasındakı sazişə, məsələn, 
aşağıdakı məsələlərin daxil edilməsi də müvafiq ola bilər: 

 
(a) Mütəxəssis-praktikin və həmin ekspertin müvafiq vəzifələri və məsuliyyətləri; 

 
(b) Mütəxəssis-praktik ilə həmin ekspert arasında məlumatvermənin xüsusiyyəti, müddəti 

v həcmi, o cümlədən həmin ekspert tərəfindən təqdim ediləcək hər hansı hesabatın 
forması; habelə 
 

(c) Mütəxəssis-praktikin ekspertinin məxfiliyə dair tələblərə riayət etməsinə ehtiyacın 
olması. 
 

A132. A124 paraqrafında qeyd edilən məsələlər mütəxəssis-praktik ilə mütəxəssis-praktikin 
eksperti arasındakı sazişin təfərrüat səviyyəsinə və rəsmiliyinə, o cümlədən belə sazişin 
yazılı şəkildə olmasının müvafiqliyinə təsir göstərə bilər. Mütəxəssis-praktik ilə 
mütəxəssis-praktikin kənar eksperti arasında saziş çox vaxt tapşırıq üzrə məktub-saziş 
formasında olur.  

 
Mütəxəssis-praktikin ekspertinin işinin müvafiqliyinin qiymətləndirilməsi (İst.: Paraq. 52(d)) 

 
A133. Mütəxəssis-praktikin ekspertinin işinin müvafiqliyini mütəxəssis-praktikin 

məqsədləri üçün qiymətləndirərkən aşağıdakı məsələlər müvafiq ola bilər: 
 

(a) Həmin ekspertin əldə etdiyi nəticələrin və gəldiyi qənaətlərin müvafiqliyi və ya 
əsaslılığı, onların digər audit sübutlarına müvafiqliyi; 
 

(b)   Həmin ekspertin işində əhəmiyyətli ehtimallar və üsullar istifadə edildiyi halda, 
həmin ehtimalların və tapşırıq şəraitlərindəki üsulların müvafiqliyi və əsaslılığı; habelə 
 

(c) Həmin ekspertin işində həmin iş üçün əhəmiyyətli olan  ilkin məlumatlardan istifadə 
edildiyi halda, həmin məlumatların müvafiqliyi, tamlığı və dəqiqliyi.  
 

A134. Mütəxəssis-praktik öz məqsədləri üçün mütəxəssis-praktikin ekspertinin işinin uyğun 
olmadığını müəyyən etdiyi halda mütəxəssis-praktikin aşağıdakı seçimləri var: 

 
(a) Ekspert tərəfindən yerinə yetiriləcək sonrakı işin xüsusiyyətinin və həcminin həmin 

ekspert ilə razılaşdırılması; 
 

(b) Şəraitlərə uyğun əlavə prosedurların yerinə yetirilməsi. 
 

Başqa mütəxəssis-praktik, məsul tərəfin və ya müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsin 
eksperti və ya daxili auditoru (İst.: Paraq. 53-55) 
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A135. A120-A134 paraqraflarının mütəxəssis-praktikin eksperti tərəfindən yerinə yetirilmiş 
işin istifadə olunması baxımından yazılmasına baxmayaraq, bu paraqraflar başqa 
mütəxəssis-praktik, məsul tərəfin və ya müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsin 
eksperti, yaxud daxili auditor tərəfindən yerinə yetirilən işin istifadə edilməsi ilə bağlı da 
faydalı təlimat təmin edir.  

 
Yazılı təqdimatlar (İst.: Paraq. 56) 

 
A136. Şifahi təqdimatların yazılı təsdiqlənməsi mütəxəssis-praktik ilə müvafiq tərəf 

(tərəflər) arasında anlaşılmazlığın mümkünlüyünü azaldır. Mütəxəssis-praktikin yazılı 
təqdimatları tələb etdiyi şəxs(lər) bir qayda olaraq, məsələn, müxtəlif mədəniyyət və 
hüquqi  əsaslar, habelə ölçü və sahibkarlıq xüsusiyyətlərini əks etdirərək, yurisdiksiyadan 
və ya müəssisədən asılı olaraq fərqlənən müvafiq tərəfin (tərəflərin) rəhbərlik və 
idarəetmə strukturlarından asılı olaraq ali rəhbərliyin nümayəndəsi və ya idarəetməyə 
məsul şəxslər olur.  

 
A137. Tələb edilən digər yazılı təqdimatlara aşağıdakılar daxil ola bilər:  

 
 Müvafiq tərəfin (tərəflərin) düzəliş edilməmiş təhriflərin ayrılıqda və ya toplu 

şəklində tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara göstərdiyi təsirin əhəmiyyətsiz 
olmasını ehtimal edib-etməməsi. Belə maddələrin icmalı bir qayda olaraq yazılı 
təqdimatlara daxil edilir və ya əlavə olunur; 

 
  Əhəmiyyətli qiymətləndirmələrdə edilən əhəmiyyətli ehtimalların 

əsaslandırılması; 
 
 Müvafiq tərəfin (tərəflərin) açıq şəkildə trivial və məntiqsiz olmayan, müvafiq 

tərəfə (tərəflərə) məlum olan, tapşırığa aid daxili nəzarətdəki bütün çatışmazlıqlar 
haqqında mütəxəssis-praktikə məlumat verməsi; habelə 

 
 Məsul tərəf ilə müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs fərqli olduqda, məsul 

tərəfin tapşırığın əsas predmeti üzrə məsuliyyəti qəbul etməsi.  
A138. Müvafiq tərəfin (tərəflərin) təqdimatları mütəxəssis-praktikin istifadə etmək 

imkanının olmasını əsaslandırılmış ehtimal edə bilən digər sübutları əvəz edə bilməz. 
Yazılı təqdimatların zəruri sübutları təmin etməsini baxmayaraq, onlar özlərinə və əks 
etdirdiyi məsələlərə dair yetərli müvafiq sübutları təmin etmir. Bundan əlavə, mütəxəssis-
praktikin etibarlı yazılı təqdimatları alması faktı mütəxəssis-praktikin əldə etdiyi digər 
sübutların xüsusiyyətinə və ya həcminə təsir göstərmir.  

 
Tələb edilən tazılı təqdimatların təmin edilməməsi və ya etibarlı olmaması (İst.: Paraq. 60) 

 
A139.  Mütəxəssis-praktikin təqdim etdiyi yazılı təqdimatları əldə edə bilmədiyi 

vəziyyətlərə, məsələn, aşağıdakılar daxildir: 
 
 Müvafiq ölçməni və ya qiymətləndirməni yerinə yetirmək üçün məsul tərəf üçüncü 

tərəflər müqavilə bağlayır və sonra nəticədə əldə edilmiş tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatlara dair təsdiqləmə tapşırığını yerinə yetirmək üçün mütəxəssis-praktiki 
işə cəlb edir. Belə halların bəzilərində, məsələn, məsul tərəfin müəyyənləşdirən və 
ya qiymətləndirən şəxs ilə münasibətləri davam etdikdə, məsul tərəf təşkil edə 
bilər ki, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs tələb edilmiş yazılı 
təqdimatları təmin etsin, yaxud məsul tərəfin bunu etmək üçün ağlabatan əsası 
olduğu halda məsul tərəf belə təqdimatları özü təmin edə bilər, lakin digər hallarda 
bu belə olmaya da bilər.  

 
 İctimaiyyətə açıq məlumatlara dair təsdiqləmə tapşırığını yerinə yetirmək üçün 

nəzərdə tutulan istifadəçi mütəxəssis-praktiki işə cəlb edir, lakin onun məsul 
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tərəflə elə münasibəti yoxdur ki, həmin tərəfin yazılı təqdimatı təmin etməsi üçün 
mütəxəssis-praktikin tələbinə cavab verməsini təmin etsin.  

 
 Təsdiqləmə tapşırığı müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsin istəyi olmadan 

götürülüb. Bu, məsələn, tapşırıq məhkəmə qərarına uyğun olaraq götürüldüyü, 
yaxud dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən mütəxəssis-praktikdən qanunverici 
orqan və ya digər səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən tapşırığı götürməsi tələb 
edildiyi halda ola bilər.  

 
Bu və ya oxşar vəziyyətlərdə, mütəxəssis-praktikin nəticəsini əsaslandırmaq üçün zəruri 
sübutlara çıxışı olmaya bilər. belə olduğu halda bu TBS-in 66-cı paraqrafı tətbiq edilir.  

 
Sonrakı hadisələr (İst.: Paraq. 61) 

 
A140. Bəzi təsdiqləmə tapşırıqlarında sonrakı hadisələrin nəzərə alınması tapşırığın əsas 

predmetinin xüsusiyyətinə görə müvafiq olmaya bilər. Məsələn, tapşırıq üzrə müəyyən bir 
vaxtda statistika orqanlarına təqdim edilən hesabatın dəqiqliyinə dair nəticə tələb 
olunduqda, həmin müəyyən vaxt ilə təsdiqləmə hesabatının tarixi arasında baş verən 
hadisələr nəticəyə təsir göstərməyə bilər, yaxud statistika orqanlarına təqdim edilən 
hesabatda və ya təsdiqləmə hesabatında açıqlanması tələb edilməyə bilər.  

 
A141. 61-ci paraqrafda qeyd olunduğu kimi, mütəxəssis-praktik, mütəxəssis-praktikin 

hesabatının tarixindən sonra tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar ilə əlaqədar hər hansı 
prosedurları yerinə yetirməli deyil. Bununla belə, əgər mütəxəssis-praktikin hesabatının 
tarixinə məlum olduğu halda onun hesabatda düzəliş etməsinə səbəb olan faktlar 
mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixindən sonra məlum olarsa, bu zaman mütəxəssis-
praktikin bu məsələni müvafiq tərəflə (tərəflərlə) müzakirə  etməsi və ya tapşırıq 
şəraitindən asılı olaraq digər müvafiq tədbir görməsi zəruri ola bilər.  

 
Digər məlumatlar (İst.: Paraq. 62) 

 
A142. Mütəxəssis-praktikin əhəmiyyətli uyğunsuzluq aşkar etdiyi və ya mütəxəssis-praktikə 

faktda əhəmiyyətli təhrifin olması məlum olduğu halda əlavə tədbirlər, məsələn, 
aşağıdakılar daxil ola bilər: 

 
 Müvafiq tərəfdən (tərəflərdən) ixtisaslı üçüncü tərəf, məsələn, müvafiq tərəfin 

(tərəflərin) hüquqi məsləhətçisi ilə məsləhətləşməsinin tələb edilməsi. 
 
 Hadisələrin müxtəlif gedişinin nəticələri haqqında hüquqi məsləhətin alınması. 
 
 Üçüncü tərəflərlə (məsələn, tənzimləyici orqanla) əlaqənin saxlanması. 
 
 Təsdiqləmə hesabatından imtina. 
 
 Tətbiq olunan qanun və ya qaydalarla yol verildiyi hallarda tapşırıqdan imtina.  
 
 Təsdiqləmə hesabatında əhəmiyyətli uyğunsuzluğun təsvir edilməsi. 
 

Tətbiq olunan meyarların təsviri (İst.: Paraq. 63)  
 

A143. Tətbiq olunan meyarların təsvirində nəzərdə tutulan istifadəçilərə tapşırığın predmeti 
üzrə məlumatların əsaslandığı çərçivə haqqında məlumat verilir. Müxtəlif meyarlar 
arasında müəyyən məsələlərin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda necə əks etdirilə 
biləcəyi ilə bağlı əhəmiyyətli fərqlər olduğu hallarda belə təsvir xüsusilə vacibdir. 

 
A144. Tapşırığın predmeti üzrə məlumatların tətbiq olunan müəyyən meyarlara uyğun 

olaraq hazırlanması haqqında bəyanat yalnız tapşırığın predmeti üzrə məlumatların həmin 
tətbiq olunan meyarların qüvvədə olanların bütün müvafiq tələblərinə cavab verdiyi halda  
uyğun hesab edilir. 
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A145. Qeyri-dəqiq müəyyənləşdirmələr və ya məhdudlaşdırıcı ifadələr daxil edilən tətbiq 

olunan meyarların təsviri (məsələn, “tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar mahiyyətinə 
görə XYZ-in tələblərinə cavab verir”) uyğun təsvir deyil, çünki o, tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatların istifadəçilərini yanılda bilər.  

 
Təsdiqləmə nəticəsinin formalaşdırılması 

 
Sübutların yetərliliyi və müvafiqliyi (İst.: Paraq. 12(i), 64) 

 
A146. Mütəxəssis-praktikin nəticəsini və təsdiqləmə hesabatını əsaslandırmaq üçün sübutlar 

lazımdır. Xüsusiyyət baxımından kumulyativ olan sübutlar əsasən tapşırıq zamanı yerinə 
yetirilən prosedurlar nəticəsində əldə edilir. Bununla belə, onlara həmçinin, digər 
mənbələrdən, məsələn, əvvəlki tapşırıqlardan (bir şərtlə ki, mütəxəssis-praktik əvvəlki 
tapşırıqdan sonra onların cari tapşırığa aidiyyətinə təsir göstərə bilən dəyişikliklərin baş 
verib-vermədiyini müəyyən etmiş olsun) və ya hər hansı bir şirkətin müştəri qəbulu və 
davamlılığı üzrə keyfiyyətə nəzarət prosedurlarından götürülmüş məlumatlar da daxil ola 
bilər. Sübutlar müvafiq tərəfin (tərəflərin) daxilində və kənarında olan mənbələrdən əldə 
edilə bilər. Bundan əlavə, sübut qismində istifadə oluna biləcək məlumatları müvafiq 
tərəfin (tərəflərin) işə cəlb etdiyi və ya onunla işləyən ekspert də hazırlaya bilər. Bundan 
əlavə, bəzi hallarda, məlumatların mövcud olmaması (məsələn, tələb edilmiş təqdimatı 
təmin etməkdən müvafiq tərəfin (tərəflərin) imtina etməsi) faktından mütəxəssis-praktik 
istifadə edir və bu səbəbdən bu sübut da  sayılır. Təsdiqləmə nəticəsini formalaşdırmaqla 
bağlı auditorun işinin çoxu sübutların əldə edilməsi və  qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 

 
A147. Sübutların yetərliliyi və müvafiqliyi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Yetərlilik 

sübutun kəmiyyət ölçüsüdür. Lazım olan sübutun kəmiyyətinə tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflər riski (risklər nə qədər yüksək olarsa, o qədər çox sübut 
tələb oluna bilər) və belə sübutların keyfiyyəti (keyfiyyət nə qədər yüksək olarsa, o qədər 
az sübutu tələb oluna bilər) təsir göstərir. Bununla belə, daha çox audit sübutların əldə 
edilməsi onların keyfiyyətinin pis olmasını əvəzini verə bilməz.  

 
A148. Uyğunluq sübutun keyfiyyət ölçüsüdür; yəni onun mütəxəssis-praktikin nəticəsinin 

dəstəklənməsində müvafiqliyi və etibarlılığıdır. Sübutun etibarlılığı onun mənbəyi və 
xüsusiyyətindən, habelə əldə edildiyi konkret vəziyyətlərdən asılıdır. Müxtəlif növ 
sübutların müvafiqliyi ümumiləşdirilə bilər; bununla belə, belə ümumiləşdirmələrə dair 
vacib ehtimallar tətbiq olunur. Hətta sübutlar müvafiq tərəf (tərəflər) üçün kənar olan 
mənbələrdən əldə edildikdə belə, onların etibarlılığına təsir göstərə bilən vəziyyətlər 
mövcud ola bilər. Məsələn, mənbə məlumatlı və ya obyektiv olmadığı halda, kənar 
mənbədən əldə edilən sübutlar   etibarlı ola bilməz. İstisnaların ola biləcəyini qəbul 
etməklə yanaşı, sübutların etibarlılığı haqqında aşağıdakı ümumiləşdirmə faydalı ola bilər: 

 
 Müvafiq tərəfdən (tərəflərdən) kənar olan mənbələrdən əldə edilən sübutlar daha 

etibarlıdır. 
 
 Əlaqəli nəzarət vasitələri effektiv olduqda daxildə yaradılmış sübutlar daha 

etibarlıdır. 
 
 Bilavasitə mütəxəssis-praktikin əldə etdiyi sübutlar (məsələn, nəzarət vasitəsinin 

tətbiqinin müşahidə edilməsi) dolayısına və ya nəticə çıxarmaqla (məsələn, nəzarət 
vasitəsinin tətbiq haqqında sorğu) əldə edilən sübutlardan daha etibarlıdır.  

 
 İstər kağız üzərində, istərsə də elektron formada və ya digər məlumat 

daşıyıcılarında olmasından asılı olmayaraq, sənəd formasında mövcud olan 
sübutlar daha etibarlıdır (məsələn, yığıncaq zamanı yazılan yığıncağın protokolu 
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bir qayda olaraq müzakirə edilənlərin sonradan şifahi təqdimatından daha 
etibarlıdır).  

 
A149. Mütəxəssis-praktik bir qayda olaraq, əlavə əminliyi ayrılıqda nəzərə alınmış 

sübutlardan deyil, müxtəlif mənbələrdən əldə edilmiş və ya fərqli xüsusiyyətlərə malik 
olan müvafiq sübutlarla təmin edir. Bundan əlavə, sübutların müxtəlif mənbələrdən əldə 
edilməsi və ya fərqli xüsusiyyətlərə malik olması ayrı bir sübutun etibarlı olmamasının 
əlaməti ola bilər. Məsələn, müvafiq tərəfdən (tərəflərdən) asılı olmayan mənbədən əldə 
edilmiş təsdiqləyici məlumat mütəxəssis-praktikin müvafiq tərəfinin (tərəflərin) təmin 
etdiyi təqdimatlarından əldə etdiyi əminliyi artıra bilər. Əksinə, bir mənbədən əldə edilmiş 
sübutlar digər mənbədən əldə edildiklərinə zidd olduqda, mütəxəssis-praktik həmin 
ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün zəruri olan əlavə prosedurları müəyyən edir.  

 
A150. Yetərli müvafiq sübutların əldə edilməsi baxımından bir qayda olaraq hər hansı bir 

dövrü əhatə edən tapşırığın predmeti üzrə  məlumatlara dair əminliyi əldə etmək müəyyən 
bir vaxta aid tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara dair əminliyi əldə etməkdən daha 
çətindir. Bundan əlavə, proseslərə dair təqdim edilən nəticələr bir qayda olaraq həmin 
tapşırığın əhatə etdiyi dövrlə məhdudlaşdırılır; mütəxəssis-praktik prosesin gələcəkdə 
müəyyən edilmiş tərzdə davam edib-etməməsinə dair nəticə təmin etmir.  

 
A151. Mütəxəssis-praktikin nəticəsini əsaslandırmaq üçün yetərli müvafiq sübutların əldə 

edilib-edilməməsini müəyyən etmək üçün peşəkar mühakimə tətbiq edilməlidir. 
 

A152. Bəzi hallarda, mütəxəssis-praktik planlaşdırılmış prosedurlar vasitəsilə əldə edəcəyini 
ehtimal etdiyi sübutların yetərliliyini və ya müvafiqliyini əldə edə bilmir. Belə hallarda 
mütəxəssis-praktik hesab edir ki, yerinə yetirilmiş prosedurlar nəticəsində əldə edilmiş 
sübutlar tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara dair nəticə formalaşdırmaq üçün yetərli və 
müvafiq deyil. Mütəxəssis-praktik aşağıdakıları yerinə yetirə bilər: 

 
 Yerinə yetirilmiş işin həcmini genişləndirə bilər; yaxud 
 
 Tapşırıq şəraitində mütəxəssis-praktikin zəruri hesab etdiyi digər prosedurları 

yerinə yetirə bilər.  
 

Tapşırıq şəraitində bunların heç biri mümkün olmadıqda, mütəxəssis-praktik nəticə 
formalaşdırmaq üçün yetərli müvafiq sübut əldə edə bilməyəcək. Bu vəziyyət hətta 49M 
paraqrafında əks etdirildiyinə uyğun olaraq, mütəxəssis-praktikin tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin olmasını ehtimal etməsinə səbəb olan məsələ (məsələlər) 
mütəxəssis-praktikə məlum olduqda belə yarana bilər.  

 
Sübutların yetərliliyinin və müvafiqliyinin qiymətləndirilməsi (İst.: Paraq. 65) 

 
A153. Təsdiqləmə tapşırığı kumulyativ və təkrarlanan bir prosesdir. Mütəxəssis-praktik 

planlaşdırılmış prosedurları yerinə yetirdikcə, əldə edilmiş sübutlar mütəxəssis-
praktikin digər planlaşdırılmış prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmini dəyişməsinə 
səbəb ola bilər. Mütəxəssis-praktikin diqqətini ehtimal edildiyindən və planlaşdırılmış 
prosedurların əsaslandırıldığı məlumatlardan əhəmiyyətli şəkildə fərqlənən məlumatlar 
cəlb edə bilər. Məsələn, 

 
 Mütəxəssis-praktikin aşkar etdiyi təhriflərin həcmi mütəxəssis-praktikin  müəyyən 

mənbələrin etibarlılığı haqqında mühakiməsini dəyişə bilər. 
 
 Mütəxəssis-praktik müvafiq məlumatlardakı ziddiyyətlərdən, yaxud sübutların bir-

biri ilə ziddiyyət təşkil etməsi və çatışmamasından xəbərdar ola bilər. 
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 Tapşırığın sonuna yaxın analitik prosedurlar yerinə yetirildiyi halda, həmin 
prosedurların nəticələri əvvəllər tanınmamış əhəmiyyətli təhrif riskinə dəlalət edə 
bilər.  

 
Belə vəziyyətlərdə, mütəxəssis-praktikin planlaşdırılmış proseduları təkrar qiymətləndirməsi 
zəruri ola bilər.  

 
A154. Yetərli müvafiq sübutlarının nədən ibarət olmasına dair auditorun mühakiməsinə 

aşağıdakı kimi amillər təsir edir: 
 
 Potensial təhrifin əhəmiyyətliliyi və onun istər ayrılıqda, istərsə də digər potensial 

təhriflərlə məcmu halında, tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara əhəmiyyətli təsirə 
malik olma ehtimalı. 

 
 Məlum olan əhəmiyyətli təhrif risklərini aradan qaldırmaq üçün müvafiq tərəfin 

(tərəflərin) həyata keçirdiyi cavab tədbirlərinin səmərəliliyi. 
 
 Əvvəlki təsdiqləmə tapşırıqları zamanı oxşar potensial təhriflərlə bağlı qazanılmış 

təcrübə. 
 
 Yerinə yetirilmiş prosedurların nəticələri, o cümlədən belə prosedurlar nəticəsində 

xüsusi təhriflərin aşkar edilib-edilməməsi. 
 
 Əldə olunan məlumatın mənbəyi və etibarlılığı. 
 
 Audit sübutunun inandırıcılığı. 
 
 Müvafiq tərəf (tərəflər) və onun mühitinin öyrənilməsi. 
 

Əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması (İst.: Paraq. 26, 66) 
 

A155. Əhatə dairəsi aşağıdakıların nəticəsində məhdudlaşdırıla bilər: 
 
(a) Müvafiq tərəfdən (tərəflərdən) asılı olmayan vəziyyətlər. Məsələn, mütəxəssis-

praktikin yoxlanmasını zəruri hesab etdiyi sənədlər təsadüf nəticəsində məhv edilə 
bilərdi; 

 
(b) Mütəxəssis-praktikin işinin xüsusiyyəti və ya müddəti ilə bağlı vəziyyətlər. 

Məsələn, Mütəxəssis-praktikin müşahidə edilməsini zəruri hesab etdiyi fiziki 
proses mütəxəssis-praktikin tapşırığından əvvəl baş verə bilərdi; yaxud 

 
(c) Məsul tərəfin, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsin mütəxəssis-praktikə 

qoyduğu məhdudiyyətlər, hansılar ki, məsələn, mütəxəssis-praktikin tapşırıq 
şəraitində zəruri hesab etdiyi prosedura yerinə yetirməsinə yol vermir. Bu cür 
məhdudiyyətlər tapşırığa, məsələn, mütəxəssis-praktikin tapşırıq riskini nəzərə 
almasına, tapşırığın qəbulu və davamlılığına başqa cür təsir edə bilər.  

 
A156. Əgər auditor alternativ prosedurlar vasitəsilə yetərli müvafiq audit sübutları əldə 

etmək imkanına malikdirsə, xüsusi prosedurun həyata keçirilməsinin mümkün olmaması 
əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması demək deyildir.  

 
A157. Məhdud təsdiqləmə tapşırığına yerinə yetirilən prosedurlar ağlabatan əminliklə 

təsdiqləmə tapşırığı üçün zəruri olduğuna nisbətən mahiyyətinə görə məhduddur. Məhdud 
təsdiqləmə tapşırığını qəbul etməzdən əvvəl mövcud olması təsdiqləmə tapşırığı üçün 
ilkin şərtlərin mövcud olub-olmamasını, məsələn, tapşırığın sübutlar (bax: paraqraf 
24(b)(iv)) və rasional məqsədlər (bax: paraqraf 24(b)(iv)) kimi xüsusiyyətləri əks etdirib-
etdirməməsini müəyyən edərkən, məlum olan məhdudiyyətləri nəzərə almaq 
məqsədəuyğundur. Məhdud təsdiqləmə tapşırığı qəbul edildikdən sonra müvafiq tərəf 
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(tərəflər) əlavə məhdudiyyət qoyduğu halda, tətbiq olunan qanun və ya qaydalarla yol 
verildiyi hallarda tapşırıqdan imtina etmək məqsədəuyğun ola bilər.  

 
Təsdiqləmə hesabatının hazırlanması 

 
Təsdiqləmə hesabatının forması (İst.: Paraq. 67-68) 

  
A158. Yazılı hesabat əlavə olunmadıqda nəticələrin şifahi və digər formaları yanlış anlaşıla 

bilər. Bu səbəbdən, mütəxəssis-praktik şifahi hesabat təqdim edildikdə və ya şərti işarə 
istifadə edildikdə tez əldə edilə bilən yazılı təsdiqləmə hesabatını təqdim etmədən, şifahi 
və ya şərti işarələrdən istifadə edərək hesabat vermir. Məsələn, şərti işarə təsdiqləmə 
hesabatına internetdə hiperkeçid ilə əlaqələndirilə bilər.  

 
A159. Bu TBS üzrə bütün təsdiqləmə tapşırıqlarına dair standart formatda hesabatvermə 

tələb olunmur. Bunun əvəzinə, burada təsdiqləmə hesabatında daxil olunacaq əsas 
elementlər müəyyən olunur. Təsdiqləmə hesabatları xüsusi tapşırıq şəraitlərinə 
uyğunlaşdırılmışdır. Mütəxəssis-praktik, təsdiqləmə hesabatının aydınlığını və 
oxunmasını artırmaq üçün başlıqlar, paraqrafların nömrələrini, mətbəə vasitələri, məsələn, 
mətnin qalın şriftlə yazılmasından istifadə edə bilər.  

 
A160. Nəzərdə tutulan istifadəçilərə effektiv məlumatverməni asanlaşdırmaq üçün 

mütəxəssis-praktik hesabatvermənin “qısa formasını” və ya “uzun formasını” seçə bilər. 
Hesabatın “qısa formasına” bir qayda olaraq yalnız  əsas elementlər daxil edilir. Hesabatın 
“uzun formasına” mütəxəssis-praktikin nəticəsinə təsir göstərməsi nəzərdə tutulmayan 
digər məlumatlar və izahatlar daxil edilir. Əsas elementlərən əlavə hesabatın uzun 
formasında tapşırığın şərtləri, istifadə olunan meyarlar, tapşırığın müəyyən aspektləri ilə 
bağlı təsbitlər, mütəxəssis-praktikin və tapşırığa cəlb olunmuş digər şəxslərin təhsili və iş 
təcrübəsinə dair təfərrüatlar, əhəmiyyətlilik səviyyələrinin açıqlanması, habelə, bəzi 
hallarda tövsiyələr haqqında təfsilatlı məlumatlar öz əksini tapır.   Mütəxəssis-praktik belə 
məlumatların təmin edilməsinin nəzərdə tutulan istifadəçilərin məlumata olan ehtiyacları 
üçün əhəmiyyətliliyini nəzərə almağı faydalı hesab edə bilər. 68-ci paraqrafa əsasən əlavə 
məlumatlar mütəxəssis-praktikin nəticəsindən aydın şəkildə ayrılır və elə sözlərlə ifadə 
olunur ki, nəticəni nüfuzdan salmaq üçün nəzərdə tutulmadığı bilinsin.  

 
Təsdiqləmə hesabatının məzmunu 

 
Başlıq (İst.: Paraq. 69(a)) 

 
A161. Uyğun başlıq təsdiqləmə hesabatının xüsusiyyətini müəyyən etməyə və onu digər 

şəxslərin, məsələn, mütəxəssis-praktik ilə eyni etik normalara riayət etməsi tələb 
olunmayan şəxslərin təqdim etdiyi hesabatlardan fərqləndirməlidir.  

 
Ünvan sahibi (İst.: Paraq. 69(b)) 

 
A162. Ünvan sahibi təsdiqləmə hesabatının ünvanlandığı tərəfi və ya tərəfləri müəyyən edir. 

Təsdiqləmə hesabatı bir qayda olaraq tapşırıq verən tərəfə ünvanlanır, lakin bəzi hallarda 
nəzərdə tutulan istifadəçilərə ünvanlana bilər.  

 
Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar və tapşırığın əsas predmeti (İst.: Paraq. 69(c)) 

 
A163. Tapşırığın predmeti üzrə məlumatların və zəruri hallarda tapşırığın əsas predmetinin 

müəyyən və təsvir edilməsinə, məsələn, aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 
 Tapşırığın əsas predmetinin aid olduğu müəyyən vaxt və ya müddət.  
 
 Müvafiq hallarda, məsul tərəfin və ya tapşırığın əsas predmetinin aid olduğu məsul 

tərəfin bölməsinin adı. 
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 Nəzərdə tutulan istifadəçilərə məlum olması zəruri olan tapşırığın əsas predmetinin 
və ya tapşırığın predmeti üzrə məlumatların xüsusiyyətlərinin, habelə belə 
xüsusiyyətlərin tapşırığın əsas predmetinin tətbiq olunan meyarlar üzrə 
ölçülməsinin və ya qiymətləndirilməsinin dəqiqliyinə, yaxud mövcud olan 
sübutların inandırıcılığına necə təsir edəcəyinin izah edilməsi. Məsələn:  

 
o Tapşırığın predmeti üzrə məlumatların nə dərəcədə keyfiyyət və ya kəmiyyət 

əsaslı, obyektiv və ya subyektiv, yaxud tarixi və ya perspektivdir. 
 

o Bir dövrdəki tapşırığın predmeti üzrə məlumatların digər dövrdəki tapşırığın 
predmeti üzrə məlumatlarla müqayisə oluna bilməsinə təsir göstərən tapşırığın 
əsas predmetində və ya digər tapşırıq şəraitlərində edilən dəyişikliklər.  

 
Tətbiq olunan meyarlar (İst.: Paraq. 69(d)) 

 
A164. Təsdiqləmə hesabatında tapşırığın əsas predmetinin ölçülməsinə və ya 

qiymətləndiriməsində istifadə edilən tətbiq olunan meyarlar müəyyən edilir ki, nəzərdə 
tutulan istifadəçilər mütəxəssis-praktikin nəticəsinin əsaslandırılmasını başa düşə bilsinlər. 
Təsdiqləmə hesabatına tətbiq olunan meyarlar daxil edilə bilər, yaxud tətbiq olunan 
meyarlar tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara daxil edildiyi halda və ya asanlıqla çıxış 
imkanı olan mənbədən başqa yolla əldə edilməsi mümkün olduğu halda təsdiqləmə 
hesabatında onlara istinad edilə bilər. Tapşırıq şəraitlərində aşağıdakıları açıqlamaq 
müvafiq ola bilər: 

 
 Tətbiq olunan meyarların mənbəyi, habelə tətbiq olunan meyarların qanun və ya 

qaydaları daxil edilib-edilməməsi, yaxud lazımi şəffaf hüquqi prosedura riayət 
edən ekspertlərdən ibarət səlahiyyətli və ya tanınmış orqanlar tərəfindən təqdim 
edilib-edilməməsi, yəni, onların tapşırığın əsas predmeti baxımından müəyyən 
edilmiş meyarlar olub-olmaması (olmadığı halda, onların uyğun hesab edilməsinin 
səbəbinin təsviri).  

 
 Tətbiq olunan meyarlar bir neçə üsuldan seçim etmək imkanını verdikdə istifadə 

edilən ölçmə və ya qiymətləndirmə üsulları. 
 
 Tətbiq olunan meyarların tapşırıq şəraitlərində tətbiq edilməsi zamanı edilən hər 

hansı əhəmiyyətli şərhlər.  
 
 İstifadə edilmiş ölçmə və ya qiymətləndirmə üsullarında hər hansı dəyişikliklərin 

edilib-edilməməsi.  
 

Tərkib məhdudiyyətlər (İst.: Paraq. 69(e)) 
 

A165. Bəzi hallarda tərkib məhdudiyyətlərin nəzərdə tutulan istifadəçilər tərəfindən yaxşı 
başa düşülməsinin ehtimal edilməsi ilə yanaşı, digər hallarda təsdiqləmə hesabatında 
onlara tam açıq şəkildə istinad etmək uyğun ola bilər. Məsələn, daxili nəzarətin 
səmərəliliyinə aid olan təsdiqləmə hesabatında qeyd edilə bilər ki, səmərəliliyin tarixi 
qiymətləndirilməsinin gələcək dövrlərə aid deyil, çünki şəraitlərin dəyişməsinə görə daxili 
nəzarətin uyğun olmaması riski mövcud ola bilər, yaxud strategiyalara və ya prosedurlara 
riayət etmə dərəcəsi zəifləyə bilər.  

 
Xüsusi məqsəd (İst.: Paraq. 69(f)) 

 
A166. Bəzi hallarda tapşırığın əsas predmetini ölçmək və ya qiymətləndirmək üçün istifadə 

edilən tətbiq olunan meyarlar xüsusi məqsəd üçün nəzərdə tutula bilər. Məsələn, 
tənzimləyici orqan müəyyən müəssisələrdən tənzimləmə məqsədləri üçün nəzərdə 
tutulmuş müəyyən tətbiq olunan meyarları istifadə etmələrini tələb edə bilər. 
anlaşılmazlığa yol verməmək üçün mütəxəssis-praktik təsdiqləmə hesabatının oxucularını 
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bu fakt haqqında və  nəticə etibarı ilə tapşırığın predmeti üzrə məlumatların digər məqsəd 
üçün uyğun olmaması haqqında xəbərdar edir.  

 
A167. 69(f) paraqrafına əsasən tələb edilən xəbərdarlıqdan əlavə, mütəxəssis-praktik 

təsdiqləmə tapşırığının yalnız xüsusi istifadəçilər üçün nəzərdə tutulduğunu qeyd etməyi 
məqsədəuyğun hesab edə bilər. Tapşırıq şəraitlərindən, məsələn, müəyyən 
yurisdiksiyadakı qanun və ya qaydalardan asılı olaraq buna nail olmaq üçün təsdiqləmə 
hesabatının paylanması və ya istifadəsi məhdudlaşdırıla bilər. Təsdiqləmə hesabatının bu 
cür məhdudlaşdırıla biləcəyi ilə yanaşı müəyyən istifadəçi və ya məqsəd ilə bağlı 
məhdudiyyətin olmamasının özü həmin istifadəçi və ya həmin məqsəd ilə bağlı hüquqi 
məsuliyyətin mütəxəssis-praktikin üzərində olmasını bildirmir. Hüquqi məsuliyyətin 
mütəxəssis-praktikin üzərində olub-olmaması hər bir halın hüquqi şəraitlərindən və 
müvafiq yurisdiksiyadan asılıdır.  

 
Qarşılıqlı məsuliyyətlər (İst.: Paraq. 69(g)) 

 
A168. Qarşılıqlı məsuliyyətlərin müəyyən edilməsi nəzərdə tutulan istifadəçiləri məsul 

tərəfin tapşırığın əsas predmetinə görə məsuliyyət daşıması, müəyyənləşdirən və ya 
qiymətləndirən şəxsin tapşırığı əsas predmetinin tətbiq olunan meyarlar üzrə ölçülməsinə 
və ya qiymətləndirilməsinə görə məsuliyyət daşıması, habelə mütəxəssis-praktikin 
vəzifəsinin müstəqil şəkildə tapşırığın əsas predmetinə dair nəticə ifadə etməkdən ibarət 
olması haqqında məlumatlandırır.  

 
Tapşırığın 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-ə və tapşırığın predmetinə adi olan TBS-ə 
uyğun olaraq yerinə yetirilməsi (İst.: Paraq. 69(h)) 

 
A169. Tapşırığın predmetinə aid olan TBS tapşırığın predmeti üzrə məlumatların yalnız bir 

hissəsinə şamil olunduğu hallarda, tapşırığın predmetinə adi olan həmin TBS-ə və bu 
TBS-ə istinad etmək məqsədəuyğun ola bilər.  

 
A170. Qeyri-dəqiq müəyyənləşdirmələr və ya məhdudlaşdırıcı ifadələr daxil edilən bəyanat  

(məsələn, “tapşırığın yerinə yetirilməsində 3000 saylı TBS  nəzərə alınmışdır”) təsdiqləmə 
hesabatlarının istifadəçilərini yanılda bilər. 

 
Keyfiyyətə nəzarətə dair tətbiq olunan tələblər (İst.: Paraq. 69(i)) 

  
A171. Aşağıdakı təsdiqləmə hesabatına daxil edilmiş keyfiyyətə nəzarətə dair tətbiq olunan 

tələblərə dair bəyanatın nümunəsidir: 
 

Şirkət 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartını tətbiq edir və 
müvaviq olaraq, müfəssəl keyfiyyətə nəzarət sistemini, o cümlədən etik 
normalara, peşə standartlarına və tətbiq olunan qanun və qaydaların 
tələblərinə riayət etmə ilə bağlı sənədləşdirilmiş strategiyalar və prosedurları 
qoruyub saxlayır.  

 
Müstəqillik və digər etik normalara riayət etmə (İst.: Paraq. 69(j)) 

 
A172. Aşağıda təsdiqləmə hesabatındakı etik normalara riayət etmə ilə bağlı bəyanatın 

nümunəsi təqdim edilir: 
 

Biz dürüstlük, obyektivlik, peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq, 
məxfilik və peşəkar davranış kimi təməl prinsiplərə əsaslanan Mühasiblərin 
Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar Mühasiblərin Etika 
Məcəlləsi”nin müstəqillik və digər etik normalarına riayət etdik.  

 
Yerinə yetirilmiş işin icmalı (İst.: Paraq. A6, 69(k)) 
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A173. Yerinə yetirilmiş işin icmalı nəzərdə tutulan istifadəçilərə mütəxəssis-praktikin 
nəticəsini başa düşməyə kömək edir. Təsdiqləmə tapşırıqlarının çoxunda nəzəri cəhətdən 
prosedurlarda hədsiz dəyişikliklər edilə bilər. Bununla belə əməli cəhətdən onlar haqqında 
aydın və birmənalı şəkildə məlumat vermək çətindir. Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə 
Standartları Şurasının təqdim etdiyi digər rəsmi standartlar icmalın hazırlanmasında 
mütəxəssis-praktik üçün faydalı ola bilər.  

 
A174. Xüsusi TBS-də müəyyən tapşırığın əsas predmeti üçün prosedurlara dair təlimat 

verilmədiyi hallarda, icmala yerinə yetirilmiş işin daha təfərrüatlı təsviri daxil edilə bilər. 
İcmala yerinə yetirilmiş işə tətbiq olunan meyarların uyğunluğunun qiymətləndirilməsinin 
daxil edilməsinə dair bəyanatı daxil etmək məqsədəuyğun ola bilər. 

 
A175. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında yerinə yetirilmiş işin icmalı bir qayda olaraq 

ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığında olduğundan daha təfərrüatlıdır və 
prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcminə dair məhdudiyyətləri müəyyən edir. Bunun 
səbəbi odur ki, yerinə yetirilmiş prosedurların xüsusiyyətinin, müddətinin və həcminin 
qiymətləndirilməsi yerinə yetirilmiş prosedurlar nəticəsində mütəxəssis-praktikin 
tapşırığın predmeti üzrə məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin olmasını ehtimal etməsinə 
səbəb olan əhəmiyyətli məsələnin (məsələlərin)  mütəxəssis-praktikin diqqətini cəlb edib-
etməməsi haqqında məlumat şəklində ifadə edilmiş nəticəni başa düşmək üçün çox 
əhəmiyyətlidir. Həmçinin yerinə yetirilmiş işin icmalında ağlabatan əminliklə təsdiqləmə 
tapşırığında yerinə yetiriləcəyi bir qayda olaraq ehtimal edilən yerinə yetirilməmiş 
müəyyən prosedurları qeyd etmək məqsədəuyğun ola bilər. Bununla belə, bütün belə 
prosedurların tam müəyyən edilməsi mümkün olmaya bilər, çünki mütəxəssis-praktikin 
ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığında olduğundan tapşırıq riskini daha az öyrənməsi 
və nəzərə alması tələb olunur.  

 
A176. Yerinə yetirilmiş işin icmalında təmin edilən təfərrüatların səviyyəsini müəyyən 

edərkən nəzərə alınacaq amillərə aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 
 Müəssisəyə xas olan vəziyyətlər (məsələn, sektor üçün səciyyəvi olan 

fəaliyyətlərlə müqayisədə müəssisənin fəaliyyətlərinin fərqli xüsusiyyəti). 
 
 Yerinə yetirilmiş prosedurların xüsusiyyətinə və həcminə təsir göstərən xüsusi 

tapşırıq şəraitləri. 
 
 Bazar təcrübəsinə, yaxud tətbiq olunan qanun və ya qaydalara əsasən nəzərdə 

tutulan istifadəçilərin ehtimal etdikləri hesabatda təmin ediləcək təfərrüatların 
səviyyəsi. 

 
A177. İcmalın nəzərdə tutulan istifadəçilərə görülmüş işi mütəxəssis-praktikin nəticəsi üçün 

əsas kimi başa düşməsinə imkan verən obyektiv şəkildə yazılması vacibdir. Bir çox 
hallarda bura bütün iş planının ətraflı təsvir edilməsi daxil olmur, lakin digər tərəfdən 
vacibdir ki, iş planı ikimənalı olacaq dərəcədə ümumiləşdirilməsin, yazılanda 
şişirdilməsin və ya bəzədilməsin.  

 
Mütəxəssis-praktikin nəticəsi (İst.: Paraq. 12(a)(i), 69(l)) 

 
A178. Ağlabatan əminliklə təsdiqləmə tapşırığına uyğun formada ifadə edilmiş nəticələrin 

nümunələrinə aşağıdakılar daxildir: 
 
 Tapşırığın əsas predmeti və tətbiq olunan meyarlar baxımından ifadə olunduqda, 

“Bizim fikrimizcə, müəssisə bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından XYZ 
qanunun tələblərinə riayət etmişdir”; 
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 Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar və tətbiq olunan meyarlar baxımından ifadə 
olunduqda, “Bizim fikrimizcə, müəssisənin maliyyə göstəricilərinin proqnozu 
bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından, XYZ meyarlarına əsasən düzgün 
hazırlanmışdır”; yaxud 

 
 Müvafiq tərəfin etdiyi bəyana baxımından ifadə olunduqda, “Bizim fikrimizcə, 

müvafiq tərəfin] XYZ qanunun tələblərinə riayət etməsi haqqında bəyanat bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli şəkildə bəyan edilmişdir”, yaxud “Bizim 
fikrimizcə, müvafiq tərəfin] əsas fəaliyyət göstəricilərinin XYZ meyarlarına 
uyğun olaraq təqdim edilməsi haqqında bəyanatı bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından ədalətli şəkildə bəyan edilmişdir”. 

 
A179. Təsdiqləmə hesabatına nəzərdə tutulan istifadəçilərə məlum olması zəruri olan 

tapşırığın əsas predmetinin müəyyən xüsusiyyətlərinin izahatı daxil edildikdə, mütəxəssis-
praktikin nəticəsinin hansı kontekstdə oxunması tələb olunduğu haqqında nəzərdə tutulan 
istifadəçilərə məlumat vermək məqsədəuyğun ola bilər. Mütəxəssis-praktikin nəticəsinə, 
məsələn, aşağıdakı kimi mətn daxil edilə bilər: “Bu nəticə hazırki müstəqil təsdiqləmə 
hesabatının hər hansı bir yerində ümumi təsvir edilmiş məsələlərin əsasında 
formalaşdırılmışdır”.  

 
A180. Məhdud təsdiqləmə tapşırığı üçün uyğun formada ifadə edilmiş nəticələrin 

nümunələrinə aşağıdakılar daxildir: 
 
 Tapşırığın əsas predmeti və tətbiq olunan meyarlar baxımından ifadə olunduqda, 

“Yerinə yetirilmiş prosedurlara və əldə edilmiş sübutlara əsasən müəssisənin] 
bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından XYZ qanunun tələblərinə riayət 
etməməsini ehtimal etməyimizə səbəb olan heç bir məsələ diqqətimizi cəlb 
etməmişdir”. 

 
 Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar və tətbiq olunan meyarlar baxımından ifadə 

olunduqda, “Yerinə yetirilmiş prosedurlara və əldə edilmiş sübutlara əsasən əsas 
fəaliyyət göstəricilərinin XYZ meyarlarına uyğun olması üçün onların 
qiymətləndirilməsinə ediləcək zəruri əhəmiyyətli düzəlişlər bizə məlum deyil”. 

 
 Müvafiq tərəfin etdiyi bəyana baxımından ifadə olunduqda, “Yerinə yetirilmiş 

prosedurlara və əldə edilmiş sübutlara əsasən müvafiq tərəfin] XYZ qanunun 
tələblərinə riayət etməsi haqqında bəyanatın bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından ədalətli şəkildə bəyan edilməməsini ehtimal etməyimizə səbəb olan 
heç bir məsələ diqqətimizi cəlb etməmişdir”. 

 
A181. Tapşırığın əsas predmetləri üçün faydalı ola bilən ifadə formalarına, məsələn, 

aşağıdakılardan biri və ya bir neçəsinin birləşməsi daxil ola bilər: 
 
 Uyğunluq tapşırıqlarında – “riayət edən” və ya “uyğun olaraq”. 
 
 Tətbiq olunan meyarlarda tapşırığın predmeti üzrə məlumatların hazırlanması və 

ya təqdimatı üçün proses və ya metodologiya təsvir olunduğu tapşırıqlarda – 
“düzgün hazırlanmışdır”. 

 
 Ədalətli təqdimat prinsipləri tətbiq olunan meyarlara daxil edildiyi tapşırıqlarda – 

“ədalətli şəkildə bəyan edilmişdir”. 
 

A182. Fərqli rəy daxil edilən yuxarıdakı paraqraflara başlığın və həmin dəyişikliyə səbəb 
olan məsələnin (məsələlərin) daxil edilməsi mütəxəssis-praktikin hesabatının 
anlaşılmasına kömək edir. Uyğun başlıqların nümunələrinə aşağıdakılar daxildir: “Şərti 
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müsbət nəticə”, “Mənfi nəticə”, yaxud “Nəticədən imtina” və müvafiq olaraq, “Şərti 
müsbət nəticə üçün əsaslar”, “Mənfi nəticə üçün əsaslar”. 

 
Mütəxəssis-praktikin imzası (İst.: Paraq. 69(m)) 

 
A183. Mütəxəssis-praktikin imzası müəyyən yurisdiksiyadan asılı olaraq, mütəxəssis-

praktikin şirkəti adından, fərdi mütəxəssis-praktikin öz adından və ya hər ikisinin adından 
olur. Mütəxəssis-praktikin imzasından əlavə müəyyən yurisdiksiyalarda mütəxəssis-
praktikdən tələb oluna bilər ki, mütəxəssis-praktikin hesabatında  peşəkar titulları və ya 
həmin yurisdiksiyadakı müvafiq sertifikatlaşdırma orqanından lisenziyası haqqında 
bəyanat etsin.  

 
Tarix (İst.: Paraq. 69(n)) 

 
A184. Təsdiqləmə hesabatının tarixinin göstərilməsi nəzərdə tutulan istifadəçilərə 

mütəxəssis-praktikin tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara və təsdiqləmə hesabatına 
həmin tarixdən əvvəl baş vermiş hadisələrin təsir göstərməsi haqqında məlumat verir.  

 
Təsdiqləmə hesabatında mütəxəssis-praktikin ekspertinə istinad (İst.: Paraq. 70) 

 
A185. Bəzi hallarda qanun və ya qaydalarla tələb oluna bilər ki, məsələn, dövlət sektorunda 

şəffaflıq məqsədləri üçün təsdiqləmə hesabatında mütəxəssis-praktikin işinə istinad 
edilsin. Digər vəziyyətlərə, məsələn, mütəxəssis-praktikin nəticəsində, yaxud ekspertin işi 
uzun hesabat formasına daxil edilmiş təsbitlərin tərkib hissəsi olduqda edilən dəyişikliyin 
xüsusiyyətinin izah edilməsi də məqsədəuyğun ola bilər.  

 
A186. Bununla belə, ifadə edilmiş nəticəyə görə yalnız mütəxəssis-praktik məsuliyyət 

daşıyır və mütəxəssis-praktik ekspertin işindən istifadə etdikdə həmin məsuliyyət azalmır. 
Bu səbəbdən vacibdir ki, təsdiqləmə hesabatında mütəxəssis-praktikin ekspertinə istinad 
edildiyi halda həmin hesabatın mətnində həmin ekspertin işə cəlb olunduğuna görə 
mütəxəssis-praktikin nəticə üzrə məsuliyyətinin azalması nəzərdə tutulmasın.  

 
A187. Uzun hesabat formasında müvafiq ixtisaslı heyətin, o cümlədən tapşırığın predmeti 

üzrə ekspertlərin və təsdiqləmə üzrə mütəxəssislərin yerinə yetirdiyi tapşırığa edilən 
ümumi istinad  məsuliyyətin azaldılması kimi yanlış başa düşülməz. Bununla belə, qısa 
hesabat formasında, hansında ki kontekstlə əlaqədar minimal məlumatlar təqdim edilə 
bilər, yaxud mütəxəssis-praktikə adı ilə istinad edilir, yanlış başa düşmə ehtimalı daha 
yüksəkdir. Buna görə belə hallarda ekspertin işə cəlb edilməsi səbəbindən təsdiqləmə 
hesabatında ifadə edilmiş nəticəyə görə mütəxəssis-praktikin məsuliyyətinin azalmasının 
nəzərdə tutulmasına yol verməmək üçün əlavə mətn lazım ola bilər.  

 
Dəyişiklik edilməmiş və fərqli nəticələr (İst.: Paraq. 74-77, Əlavə)  
 
A188. “Nüfuzedici” termini tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara təhriflərin təsirini və ya 

yetərli müvafiq sübut əldə etmək mümkün olmadığına görə aşkar olunmayan təhriflərin 
(əgər varsa) tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara mümkün təsirlərini təsvir edir. 
Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara nüfuzedici təsir mütəxəssis-praktikin mühakiməsinə 
əsasən aşağıdakı şərtlərə cavab verən təsirdir:  

 
(a) Tapşırığın predmeti üzrə məlumatların xüsusi aspektləri ilə məhdudlaşmır; 

 
(b) Belə məhdudlaşdığı halda, tapşırığın predmeti üzrə məlumatların mühüm 

hissəsini əks etdirir və ya əks etdirə bilər; yaxud 
 

(c) Açıqlamalarla bağlı nəzərdə tutulan istifadəçilərin tapşırığın predmeti üzrə 
məlumatları başa düşməsi üçün əsasdır. 

 



TARİXİ MALİYYƏ MƏLUMATLARININ AUDITİ VƏ YA TƏHLİLİNDƏN BAŞQA 
TƏSDİQLƏMƏ TAPŞIRIQLARI 

3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS                                           174                                                

A189. Məsələnin xüsusiyyəti və tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara təsirin və ya mümkün 
təsirin nüfuzediciliyinə dair mütəxəssis-praktikin mühakiməsi ifadə ediləcək nəticənin 
növünə təsir göstərir. 

 
A190. Şərti müsbət və mənfi nəticələrin, habelə nəticədən imtinanın nümunələri aşağıda 

təqdim edilir: 
 
 Şərti müsbət nəticə (əhəmiyyətli təhrif olan məhdud təsdiqləmə tapşırıqları üçün 

nümunə) – “Hesabatımızın “Şərti müsbət nəticə üçün əsaslar” bölməsində təsvir 
etdirilmiş məsələ istisna olmaqla, yerinə yetirilmiş prosedurlara və əldə edilmiş 
sübutlara əsasən müvafiq tərəfin] bəyanatında bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından müəssisənin XYZ qanunun tələblərinə riayət etməsi haqqında ədalətli 
şəkildə bəyan edilməməsini ehtimal etməyimizə səbəb olan heç bir məsələ 
diqqətimizi cəlb etməmişdir”. 

 
    Mənfi nəticə (həm ağlabatan əminliklə, həm də məhdud təsdiqləmə tapşırıqları 

üçün əhəmiyyətli və nüfuzedici təhrif üçün nümunə) – “Hesabatımızın “Mənfi rəy 
üçün əsaslar” bölməsində təsvir edilmiş məsələnin əhəmiyyətliliyinə görə 
müvafiq tərəfin] bəyanatın müəssisənin XYZ qanunun tələblərinə riayət etməsini 
ədalətli şəkildə əks etdirmir”. 

 
 Nəticədən imtina (həm ağlabatan əminliklə, həm də məhdud təsdiqləmə tapşırıqları 

üçün əhatə dairəsinin əhəmiyyətli və nüfuzedici məhdudlaşdırılması üçün nümunə) 
– “Hesabatımızın “Nəticədən imtina üçün əsaslar” bölməsində təsvir edilmiş 
məsələnin əhəmiyyətliliyinə görə müvafiq tərəfin] bəyanatına dair nəticənin 
formalaşdırılması üçün yetərli müvafiq sübut əldə edə bilmədik.” 

 
A191. Bəzi hallarda müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs tapşırığın predmeti üzrə 

məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin olmasını aşkar edib lazımi qaydada təsvir edə bilir. 
Məsələn, uyğunluq tapşırığında müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs uyğunsuzluq 
hallarını düzgün təsvir edə bilər. belə vəziyyətlərdə 76-cı paraqrafa əsasən mütəxəssis-
praktik, şərti müsbət və ya mənfi nəticə ifadə etməklə, yaxud şərtsiz müsbət rəy ifadə 
etməklə, lakin təsdiqləmə hesabatında  məsələyə xüsusilə istinad edərək onu vurğulayaraq 
nəzərdə tutulan istifadəçilərin diqqətini əhəmiyyətli təhrifin təsvirinə cəlb etməlidir.  

 
Digər məlumatvermə məsuliyyətləri (İst.: Paraq. 78) 

 
A192. Məsul tərəfə, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsə, tapşırıq verən tərəfə və ya 

digər şəxslərə məlumat verilməsi uyğun ola bilən məsələlərə  dələduzluq və ya ehtimal 
edilən dələduzluq, habelə tapşırığın predmeti üzrə məlumatların hazırlanmasında 
qərəzlilik daxildir.  

 
Sənədləşdirmə (İst.: Paraq. 79-83) 

 
A193. Sənədləşdirməyə peşəkar mühakimənin yürüdülməsi tələb edilən bütün əhəmiyyətli 

məsələlərə və əlaqəli nəticələrə dair mütəxəssis-praktikin dəlillərinin qeydə alınması 
daxildir. Çətin prinsip və ya peşəkar mühakimə məsələləri mövcud olduqda, nəticə 
çıxarılan vaxt mütəxəssis-praktikə məlum olan müvafiq faktları əhatə edən sənədlər 
mütəxəssis-praktikin biliklərini nümayiş etdirməyə kömək edə bilər.  

 
A194. Tapşırıq zamanı nəzərdən keçirilən hər məsələni, yaxud yürüdülən hər mühakiməni 

sənədəşdirmək nə zəruri, nə də mümkün deyil. Bundan əlavə, uyğunluğu tapşırıq faylına 
daxil edilmiş sənədlərdə əks etdirilən məsələlərə uyğunluğu mütəxəssis-praktikin ayrıca 
sənədləşdirməsinə (məsələn, yoxlama vərəqəsində) ehtiyac yoxdur. Eyni qaydada, işçi 
sənədlərin əvəz edilmiş layihələrini, natamam və ya ilkin fikirləri əks etdirən qeydləri, 
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mətbəə və ya digər səhvləri düzəldilmiş sənədlərin əvvəlki surətlərini, habelə sənədlərin 
dublikatlarını tapşırıq faylına mütəxəssis-praktikin daxil etməsinə ehtiyac yoxdur.  

 
A195. Hazırlanacaq və saxlanacaq sənədlərin qiymətləndirmə həcminə dair peşəkar 

mühakimə tətbiq edərkən mütəxəssis-praktik yerinə yetirilmiş işi və qəbul edilmiş əsas 
qərarların əsaslandırılmasını tapşırıqla bağlı əvvəl təcrübəsi olmayıb digər mütəxəssis-
praktikə başa salmaq üçün (lakin tapşırığın təfərrüatlı aspektlərinin başa salmaq tələb 
olunmur) nəyin zəruri olduğunu nəzərdən keçirə bilər. Həmin digər mütəxəssis-praktik 
yalnız sənədləri hazırlayan mütəxəssis-praktiklə tapşırığın təfərrüatlı aspektlərini 
müzakirə edərək onları başa düşə bilər.  

 
A196. Sənədləşdirməyə, məsələn, aşağıdakılar haqqında qeydlər daxil edilə bilər: 

 
 Müəyyən obyektlərin və ya yoxlanmış məsələlərin  fərqləndirici xüsusiyyətləri; 
 
 Tapşırıq üzrə işi yerinə yetirən şəxs və həmin işin tamamlanma tarixi; 
 
 Tapşırıq üzrə yetirilmiş işi təhlil edən şəxs və həmin təhlilin tarixi və həcmi; 

habelə 
 
 Əhəmiyyətli məsələlərin, müvafiq tərəflə (tərəflərlə) müzakirə edilməsi o 

cümlədən müzakirə edilmiş məsələlərin xüsusiyyətləri, müzakirələrin nə vaxt və 
kiminlə keçirilməsi.  

 
A197. Sənədləşdirməyə, məsələn, aşağıdakılar haqqında qeydlər daxil edilə bilər: 

 
 Müvafiq etik normalara riayətetmə ilə bağlı problemlər və onların necə həll 

olunması. 
 
 Tapşırıq üçün tətbiq edilən müstəqilliyə dair tələblərə riayət etmə üzrə nəticələr və 

həmin nəticələri əsaslandıran şirkət ilə müvafiq müzakirələr. 
 
 Müştəri və təsdiqləmə tapşırığının qəbulu və davamlılığı ilə bağlı çıxarılmış 

nəticələr. 
 
 Tapşırıq prosesində alınmış konsultasiyaların xüsusiyyəti və həcmi, habelə belə 

konsultasiyalardan əldə edilən nəticələr.  
 

Yekun tapşırıq faylının toplanması  
 

A198. 1 saylı BKNS-ə (və ya ən azı 1 saylı BKNS qədər sərt olan digər peşə standartlarına, 
yaxud qanun və ya qaydaların tələblərinə) əsasən şirkətlər tapşırıq fayllarının vaxtında 
toplanıb başa çatdırılması üçün strategiya və prosedurlar müəyyən etməlidir.7 Yekun 
tapşırıq faylının toplanmasının başa çatdırılması üçün uyğun vaxt həddi bir qayda olaraq 
təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonra 60 gündən çox təşkil etmir.8 

 
A199. Yekun tapşırıq faylının təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonra toplanıb 

tamamlanması inzibati prosesdir və yeni prosedurların yerinə yetirilməsini və ya yeni 
nəticələrin çıxarılmasını ehtiva etmir. Bununla belə, yekun toplama prosesində sənədlərdə 
mahiyyətinə görə inzibati olan dəyişikliklər  edilə bilər. belə dəyişikliklərin nümunələrinə 
aşağıdakılar daxildir: 

 
 Əvəz olunmuş sənədlərin silinməsi və ya məhv edilməsi. 
 
 İşçi sənədlərinin növlərə ayrılması, müqayisə edilməsi və çarpaz istinad edilməsi. 
 

                                                 
7 1 saylı BKNS, 45-ci paraqraf. 
8 1 saylı BKNS, A54 paraqrafı.  
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 Faylın toplanma prosesinə aid olan yoxlama vərəqələri doldurulduqdan sonra 
onların imzalanması. 

 
 Mütəxəssis-praktikin təsdiqləmə hesabatının tarixinədək əldə etdiyi, tapşırıq 

qrupunun müvafiq üzvləri ilə müzakirə etdiyi və razılaşdırdığı sübutların 
sənədləşdirilməsi. 

 
A200. 1 saylı BKNS-ə (və ya ən azı 1 saylı BKNS qədər sərt olan milli standartlara) uyğun 

olaraq şirkətlər tapşırıq sənədlərinin saxlanması üçün strategiya və prosedurlar müəyyən 
etməlidirər.9 Təsdiqləmə tapşırıqları üçün saxlanma müddəti bir qayda olaraq təsdiqləmə 
hesabatının tarixindən sonra beş ildən qısa deyil.10 

 
 
 
 
 

                                                 
9 1 saylı BKNS, 47-ci paraqraf.  
10 1 saylı BKNS, A61 paraqrafı. 
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Əlavə 

 
(İst.: Paraq. 2, A8, A11, A36-A38) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bütün təsdiqləmə tapşırıqlarında ən azı üçü tərəf olur: məsul tərəf, mütəxəssis-praktik 
və nəzərdə tutulan istifadəçilər. Tapşırıq şəraitlərindən asılı olaraq, ayrıca 
müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs, yaxud tapşırıq verən tərəf ola bilər.  
 

2. Yuxarıdakı diaqramda aşağıdakı vəzifələrin təsdiqləmə tapşırığı ilə əlaqəsi əks 
etdirilir: 
 
(a) Məsul tərəf tapşırığın əsas predmetinə görə məsuliyyət daşıyır.  
 
(b) Müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs tapşırığın predmeti üzrə 

məlumatlarla nəticələnən əsas predmeti ölçmək və ya qiymətləndirmək üçün 
meyarlardan istifadə edir. 

 
(c) Tapşırıq verən tərəf tapşırığın şərtlərini mütəxəssis-praktik ilə razılaşdırır. 
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(d) Mütəxəssis-praktik tapşırığın predmeti üzrə məlumatlara məsul tərəf olmayan 
nəzərdə tutulan istifadəçilərin etibarını artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş nəticə 
ifadə etmək məqsədilə yetərli müvafiq sübut əldə edir. 

 
(e) Nəzərdə tutulan istifadəçilər tapşırığın predmeti üzrə məlumatların əsasında 

qərarlar qəbul edir. Nəzərdə tutulan istifadəçilər mütəxəssis-praktikin təsdiqləmə 
hesabatından istifadə edəcəyini ehtimal etdiyi şəxs(lər) və ta təşkilat(lar), yaxud 
onlardan ibarət qrupdur (qruplardır). 

 
3. Həmin vəzifələrə dair aşağıdakı müşahidələr edilə bilər: 

 
 Hər bir təsdiqləmə tapşırığında mütəxəssis-praktikdən başqa, ən azı məsul tərəf və 

nəzərdə tutulan istifadəçilər var. 
 
 Mütəxəssis-praktik məsul tərəf, tapşırıq verən tərəf və ya nəzərdə tutulan istifadəçi 

ola bilməz.  
 
 Bilavasitə qiymətləndirmə üzrə tapşırıqda mütəxəssis-praktik eyni zamanda 

müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxsdir.  
 
 Attestasiya tapşırığında mütəxəssis-praktik deyil, məsul tərəf, yaxud başqa bir şəxs 

müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs ola bilər.  
 
 Mütəxəssis-praktik tapşırığın əsas predmetini meyarlar üzrə ölçdükdə və ya 

qiymətləndirdikdə, belə tapşırıq bilavasitə qiymətləndirmə tapşırığıdır. Ölçmə və 
ya qiymətləndirmə üzrə məsuliyyəti öz üzərinə götürən başqa bir tərəf, məsələn, 
tapşırığın predmeti üzrə məlumatları əlavə edən və buna görə məsuliyyəti qəbul 
edən məsul tərəf həmin tapşırığı attestasiya tapşırığına dəyişə bilməz.  

 
 Məsul tərəf tapşırıq verən tərəf ola bilər.  
 
 Bir çox attestasiya tapşırıqlarında məsul tərəf eyni zamanda müəyyənləşdirən və 

ya qiymətləndirə şəxs, habelə tapşırıq verən tərəf ola bilər. Məsələn, müəssisə öz 
davamlılıq fəaliyyəti haqqında hazırladığı hesabatla bağlı təsdiqləmə tapşırığını 
yerinə yetirmək üçün mütəxəssis-praktikə tapşırıq verir. Məsul tərəf 
müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs olmadığı halın nümunəsi olaraq özəl 
şirkətin davamlılıq fəaliyyəti haqqında dövlət təşkilatının hazırladığı hesabatla 
bağlı təsdiqləmə tapşırığını yerinə yetirməsi mütəxəssis-praktikə tapşırıldığı halı 
göstərmək olar. 

 
 Attestasiya tapşırığında müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs, bir qayda 

olaraq mütəxəssis-praktiki tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar haqqında yazılı 
təqdimat ilə təmin edir. Bəzi hallarda, məsələn, tapşırıq verən tərəf 
müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs olmadıqda, mütəxəssis-praktik belə 
təqdimatı əldə edə bilmir.  

 
 Məsul tərəf nəzərdə tutulan istifadəçilərdən biri ola bilər, lakin yeganə nəzərdə 

tutulan istifadəçi ola bilməz.  
 
 Məsul tərəf, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən şəxs və nəzərdə tutulan 

istifadəçilər müxtəlif müəssisələrdən və ya eyni müəssisədən ola bilər. İkinci halın 
nümunəsi kimi idarə heyətinin iki səviyyəli strukturunu göstərmək olar: nəzarət 
şurası həmin müəssisənin icra şurasının təqdim etdiyi məlumatların 
təsdiqlənməsini istəyə bilər. Məsul tərəf, müəyyənləşdirən və ya qiymətləndirən 
şəxs və nəzərdə tutulan istifadəçilər arasındakı münasibətlərə müəyyən tapşırıq 
kontekstində baxılmalıdır və bu münasibətlər ənənəvi olaraq müəyyən edilmiş 
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məsuliyyət sahələri çərçivəsindəki münasibətlərdən fərqli ola bilər. Məsələn, 
müəssisənin yüksək səviyyəli rəhbərliyi (nəzərdə tutulan istifadəçi) aşağı səviyyəli 
rəhbərliyin (məsul tərəf) bilavasitə məsuliyyəti olan, lakin yalnız yüksək səviyyəli 
rəhbərliyin məsuliyyət daşıdığı müəssisənin fəaliyyətinin müəyyən aspektinə dair 
təsdiqləmə tapşırığının yerinə yetirilməsini mütəxəssis-praktikə həvalə edə bilər.  

 
 Eyni zamanda məsul tərəf olmayan tapşırıq verən tərəf  nəzərdə tutulan istifadəçi 

ola bilər.  
 

4. Mütəxəssis-praktikin nəticəsi aşağıdakı terminlərlə ifadə oluna bilər: 
 

 Tapşırığın əsas predmeti və tətbiq olunan meyarlar; 
 

 Tapşırığın predmeti üzrə məlumatlar və tətbiq olunan meyarlar; yaxud 
 
 Müvafiq tərəfin etdiyi bəyanat.  
 

5. Məsul tərəfdən başqa nəzərdə tutulan istifadəçilər olmadıqda, lakin TBS-in bütün 
tələblərinə riayət olunduğu hallarda mütəxəssis-praktik ilə məsul tərəf arasında tapşırıqda 
TBS-in prinsiplərinin tətbiq edilməsinə dair razılıq əldə edilə bilər. Belə hallarda mütəxəssis-
praktikin hesabatına həmin hesabatın yalnız məsul tərəfin istifadə etməsinə icazənin 
verilməsinə dair bəyanat daxil edilir.  
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Giriş 
 

1. Bu Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartın (ISAE) məqsədi ən yaxşı 
qiymətləndirmə və ehtimallar üçün nəzərdən keçirmə prosedurları da daxil olmaqla 
perspektiv maliyyə məlumatları ilə bağlı hesabatlar hazırlamaq məqsədilə tapşırıqlar 
üçün təlimat və standartlarla təmin etməkdir. Bu ISAE rəhbərliyin müzakirələrində və 
müəssisənin illik hesabatındakı təhlillərdə rast gəlinən ümumi və izahetmə formasında 
olan perspektiv maliyyə məlumatlarının nəzərdən keçirilməsinə tətbiq edilmir. 
Bununla belə bu standartda ümumi təsvir edilən prosedurların bir çoxu bu cür 
nəzərdən keçirilmə üçün müvafiq ola bilər.   

 
2. Perspektiv maliyyə məlumatlarının nəzərdən keçirilməsi üçün tapşırıqda auditor 

aşağıdakılara dair yetərli müvafiq sübutlar toplamalıdır: 
 

(a) Rəhbərliyin perspektiv maliyyə məlumatlarının əsaslandığı ən yaxşı 
qiymətləndirmə ehtimalları əsassız deyil və fərziyyələrə əsaslanan bu cür 
ehtimallar məlumatın məqsədinə uyğundur; 

 
(b) Perspektiv maliyyə məlumatları ehtimallar əsasında müvafiq olaraq 

hazırlanmışdır; 
 

(c) Perspektiv maliyyə məlumatları müvafiq olaraq təqdim olunmuşdur və 
onların ən yaxşı qiymətləndirmə və ya fərziyyələrə əsaslanan ehtimallar 
da daxil olmaqla bütün əhəmiyyətli ehtimallar müvafiq olaraq 
açıqlanmışdır; habelə 

 
(d) Perspektiv maliyyə məlumatları mühasibat uçotunun müvafiq 

prinsiplərindən istifadə edilməklə tarixi maliyyə hesabatlarına uyğun 
olaraq hazırlanmışdır. 

 
3. “Perspektiv maliyyə məlumatları” gələcəkdə baş vermə ehtimalı olan hadisə və 

müəssisə tərəfindən atılması mümkün olan addımlar haqqında ehtimallara əsaslanan 
maliyyə məlumatı mənasına gəlir. Bu, mahiyyətinə görə çox subyektivdir və onun 
hazırlanması üçün xeyli mühakimənin tətbiq edilməsi tələb olunur.  Perspektiv 
maliyyə məlumatları proqnoz, perspektiv qiymətləndirmə və ya bunların hər ikisinin  
birləşməsi şəklində ola bilər, məsələn, bir illik proqnoz və əlavə olaraq beş illik 
perspektiv qiymətləndirmə.  

  
4. “Proqnoz” perspektiv maliyyə məlumatlarının rəhbərliyin gələcəkdə baş verməsinə 

ümid etdiyi hadisələr və məlumatın hazırlanma tarixində rəhbərliyin atacağına ümid 
etdiyi addımlar ilə bağlı ehtimallar əsasında hazırlanması mənasına gəlir (ən yaxşı 
qiymətləndirmə ehtimalları). 

 
5. “Perspektiv qiymətləndirmə” perspektiv maliyyə məlumatlarının aşağıdakılara əsasən 

hazırlanması mənasına gəlir: 
 

(a) Baş verəcəyi gözlənilməyən gələcək hadisələr və rəhbərlik tərəfindən atılacaq 
addımlar haqqında mülahizəyə əsaslanan ehtimallar, məsələn, bəzi müəssisələrin 
fəaliyyətinin başlanğıc mərhələdə olduğu və ya öz əməliyyatlarının 
xüsusiyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməyi nəzərdə tutduğu hallarda; 
yaxud 

 
(b) Ən yaxşı qiymətləndirmə və fərziyyələrə əsaslanan ehtimalların birlikdə 

istifadəsi. 
 

Bu cür məlumatlar məlumatın hazırlanma tarixinə kimi hadisələrin baş verməsi 
vəziyyətində mümkün nəticələri əks etdirir  ( “Əgər olarsa” ssenarisi). 
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6. Perspektiv maliyyə məlumatlara maliyyə hesabatları və ya maliyyə hesabatlarının bir 
və ya daha artıq elementi daxil edilə bilər və aşağıdakılardakı kimi hazırlana bilər: 

 
(a) rəhbərliyin daxili aləti kimi, məsələn, mümkün kapital investisiyasını 

qiymətləndirməyə kömək vasitəsi; yaxud 
 

(b)  üçüncü tərəflərə paylamaq üçün, məsələn: 
 

 Gələcək ehtimallar ilə bağlı mümkün investorlara məlumatın 
çatdırılması üçün buklet. 

 
  Səhmdarlar, tənzimləyici orqanlar və digər maraqlı tərəflərə 

məlumatın təqdim edilməsi üçün illik hesabat. 
 

  Borcverənlərin məlumatı üçün sənəd, məsələn, pul vəsaitlərinin 
hərəkəti ilə bağlı proqnozlar. 

 
7. Perspektiv maliyyə məlumatlarının hazırlanıb təqdim edilməsinə, o cümlədən həmin 

məlumatların əsaslandığı ehtimalların müəyyən edilmləsinə və açıqlanmasına görə 
rəhbərlik cavabdehlik daşıyır. Perspektiv maliyyə məlumatlarının üçüncü tərəf və ya 
daxili istifadə üçün nəzərdə tutulması ilə bağlı uyğunluğun artırılması məqsədilə 
auditordan həmin məlumatları nəzərdən keçirib hesabat hazırlamaq tələb oluna bilər.   

 
Perspektiv maliyyə məlumatları ilə bağlı auditorun əminliyi 
 

8. Perspektiv maliyyə məlumatları hal-hazıra kimi baş verməyən və baş verə bilməyəcək 
hadisə və fəaliyyətlərə aiddir. Perspektiv maliyyə məlumatlarının əsaslandığı 
ehtimalları dəstəkləyən sübutlar ola bilər, lakin belə sübutlar bir qayda olaraq gələcəyə 
meyllidir və bu səbəbdən, tarixi maliyyə hesabatlarının auditi vaxtı əldə edilən 
sübutlardan göründüyü kimi, mahiyyət etibarı ilə mücərrəddir. Buna görə də auditor 
perspektiv maliyyə məlumatlarında qeyd edilən nəticələrə nail olmaq haqqında fikir 
ifadə edə bilməz. 

   
9. Əlavə olaraq, perspektiv maliyyə məlumatlarının əsaslandığı ehtimalları 

qiymətləndirmək üçün sübut növlərinə əsasən auditor üçün bu ehtimalların 
əhəmiyyətli təhrifdən uzaq olması haqqında müsbət rəy vermək çətin ola bilər. Nəticə 
etibarı ilə bu ISAE-da rəhbərliyin ehtimallarının əsaslı olub-olmaması haqqında 
hesabat verərkən auditor yalnız orta əminlik səviyyəsini təmin edir.  Bununla belə, 
auditorun mühakiməsinə əsasən qənaətbəxş səviyyəyə nail olunduqda auditora 
ehtimallar ilə bağlı müsbət rəy ifadə etməyə heç nə mane olmur.  

 
Tapşırığın qəbul edilməsi  
 

10. Perspektiv maliyyə məlumatlarını nəzərdən keçirmək üçün tapşırığı qəbul etməzdən 
əvvəl auditor digər məsələlər ilə yanaşı aşağıdakıları da nəzərdən keçirməlidir: 

 
 məlumatların nə üçün istifadə ediləcəyinin nəzərdə tutulması; 

 
 məlumatın ümumi və ya məhdud istifadə üçün nəzərdə tutulub-

tutulmaması; 
 

 ehtimalların xüsusiyyəti - onların ən yaxşı qiymətləndirmə və ya 
fərziyyələrə əsaslanan ehtimallar olub-olmaması; 

 
 məlumatlara daxil ediləcək elementlər; habelə 

 
 məlumatların əhatə etdiyi dövr.  
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11. Ehtimallar aşkar şəkildə reallıqdan uzaq olduqda və ya auditor perspektiv 
maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan istifadəçilər üçün müvafiq olmadığını 
ehtimal etdikdə o, tapşırığı qəbul etməməli və ya tapşırıqdan imtina etməlidir.  

  
12.  Auditor və sifarişçi tapşırığın şərtləri haqqında razılığa gəlməlidirlər.  Tapşırıq 

ilə bağlı anlaşılmazlıqlara yol verməmək məqsədilə auditorun məktub-saziş 
göndərməsi həm müəssisə, həm də auditorun marağındadır. Məktub-sazişdə 10-cu 
bənddə qeyd edilən məsələlər əhatə edilməli, habelə ehtimallar və bu ehtimalların 
müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə edilən məlumat və mənbələr barədə auditoru 
məlumatlandırması ilə bağlı rəhbərliyin məsuliyyətləri müəyyən edilməlidir.    

 
Biznes haqqında bilik  
 

13. Perspektiv maliyyə məlumatlarının hazırlanması üçün lazım olan bütün 
əhəmiyyətli ehtimalların müəyyən edilib-edilməməsini qiymətləndirmək üçün 
auditor biznes haqqında lazımı səviyyədə bilik əldə etməlidir. Məsələn, 
aşağıdakıları nəzərə alaraq auditor müəssisənin perspektiv maliyyə məlumatlarının 
hazırlanması prosesi ilə də tanış olmalıdır: 

 
 Perspektiv maliyyə məlumatlarının hazırlanmasında istifadə olunan 

sistemə daxili nəzarət vasitələri, habelə perspektiv maliyyə 
məlumatlarını hazırlayan şəxslərin səriştəsi və təcrübəsi. 

 
 İqtisadi subyekt tərəfindən hazırlanan və rəhbərliyin ehtimallarını 

əsaslandıran sənədlərin xüsusiyyəti. 
 

  Statistik, riyazı, avtomatlaşdırılmış metodlardan istifadə edilmə 
dərəcəsi. 

 
 Ehtimalların hazırlanıb tətbiq edilməsi üçün istifadə olunan metodlar. 

 
 Əvvəlki dövrlərdə hazırlanmış perspektiv maliyyə məlumatlarının 

dəqiqliyi və əhəmiyyətli dəyişikliklərin səbəbləri 
 

14. Auditor müəssisənin tarixi maliyyə məlumatlarının etibarlılığının əsaslılıq 
dərəcəsini nəzərə almalıdır. Auditor perspektiv maliyyə məlumatlarının tarixi 
maliyyə məlumatlarına müvafiq olaraq hazırlanıb-hazırlanmamasını qiymətləndirmək 
və rəhbərliyin ehtimalları üçün tarixi meyarları təmin etmək üçün müəssisənin tarixi 
maliyyə məlumatları haqqında məlumat əldə etməlidir. Auditor, məsələn, müvafiq 
tarixi məlumatların auditinin aparılıb-aparılmamasını və təhlil edilib-edilməməsini və 
onların hazırlanmasında mühasibat uçotunun qəbul edilən prinsiplərindən istifadə 
edilib-edilməməsini müəyyən etməlidir. 

   
15. Əvvəlki dövrlərin tarixi maliyyə məlumatlarının auditi və ya təhlili üzrə hesabat 

şərtsiz müsbət olduğu halda və ya müəssisə başlanğıc mərhələsində olduğu halda 
auditor əlaqəli faktları və perspektiv maliyyə məlumatlarının nəzərdən keçirilməsinə 
təsiri nəzərə almalıdır.   

 
Əhatə edilən dövr 
 

16. Auditor perspektiv maliyyə məlumatlarının əhatə etdiyi müddəti nəzərə 
almalıdır. Əhatə olunan dövr artdıqca, ehtimallar haqqında fərziyyələr də  artır və 
dövr uzadıldıqda rəhbərliyin ən yaxşı qiymətləndirmə ehtimallarını təqdim etmə 
qabiliyyəti zəifləyir. Həmin dövr rəhbərliyin ehtimallar üçün kafi əsasının olduğu 
müddətdən artıq olmamalıdır. Perspektiv maliyyə məlumatlarının əhatə etdiyi 
müddətin auditor tərəfindən nəzərə alınması ilə əlaqədar olan amillərdən bəziləri 
aşağıda verilir: 
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 Əməliyyat müddəti, məsələn, əhəmiyyətli tikinti layihəsində həmin 

layihənin yekunlaşması üçün tələb olunan müddət əhatə edilən dövrün 
müəyyən edilməsinə təsir edə  bilər.  

  
 Ehtimalların etibarlılıq dərəcəsi, məsələn, əgər müəssisə yeni məhsul 

təqdim edirsə sonrakı əhatə olunan müddət qısa ola bilər, həftə və ay 
olaraq hissələrə bölünə bilər. Alternativ olaraq əgər müəssisənin 
yeganə biznesi uzun müddət icarə ilə mülkiyyətə malik olmaqdırsa, 
nisbətən uzun perspektiv dövr məqsədəuyğun ola bilər.  

 
  İstifadəçilərin ehtiyacları, məsələn, yenidən ödəniş üçün lazımı 

vəsaitlərin əldə edilməsi üçün tələb edilən müddətə kredit üçün 
müraciət ilə bağlı  perspektiv maliyyə məlumatları hazırlana bilər. 
Alternativ olaraq sonrakı dövrlərdə gəlirlərdən əldə edilən vəsaitlərin 
nəzərdə tutulan istifadəsinin izah edilməsi üçün məlumat borc 
iltizamının satışı ilə əlaqədar olaraq investorlar üçün hazırlana bilər.   

 
Nəzərdən keçirmə prosedurları 
 

17. Prosedurların nəzərdən keçirilməsinin xüsusiyyəti, müddəti və həcmini müəyyən 
edərkən auditor aşağıdakıları nəzərə almalıdır: 

 
(a) əhəmiyyətli təhrif ehtimalı; 

 
(b) əvvəlki tapşırıqlardan əldə edilən məlumat; 

 
(c) perspektiv maliyyə məlumatlarının hazırlanması ilə bağlı rəhbərliyin 

səriştəliliyi; 
 

(d) perspektiv maliyyə məlumatlarının nə dərəcədə rəhbərliyin mühakiməsinin 
təsirə məruz qalması; habelə 

 
(e) Əsas məlumatların yetərliliyi və etibarlılığı. 

  
18. Auditor rəhbərliyin ən yaxşı qiymətləndirmə ehtimallarını əsaslandıran sübutların 

mənbəyini və etibarlılığını qiymətləndirməlidir. Bu cür ehtimalları əsaslandıran yetərli 
müvafiq sübutlar tarixi maliyyə məlumatları baxımından ehtimalların nəzərə alınması 
da daxil olmaqla daxili və kənar mənbələrdən və onların müəssisənin səlahiyyəti 
daxilində olan planlara əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsindən əldə edilir. 

   
19. Fərziyyələrə əsaslanan ehtimallar istifadə edilən zaman auditor bu ehtimallar ilə bağlı 

bütün əhəmiyyətli nəticələrin nəzərə alınıb-alınmamasından əmin olmalıdır. Məsələn, 
əgər satışların müəssisənin cari istehsal gücündən çox artacağı ehtimal olunursa, 
perspektiv maliyyə məlumatlarına əlavə istehsal gücünə qoyulan sərmayə və ya 
subpodratçıların vasitəsilə istehsal kimi əvvəlcədən ehtimal edilən satışların 
qarşılanması kimi alternativ vasitələrin xərcləri daxil edilməlidir. 

 
20.   Fərziyyələrə əsaslanan ehtimalları təsdiqləyən sübutların əldə edilməsinə ehtiyac 

olmasa da, auditor onların perspektiv maliyyə məlumatlarının məqsədləri ilə 
müvafiqlik təşkil etməsindən və onların aydın şəkildə qeyri-real olması üçün heç bir 
əsasın olmadığından  əmin olmalıdır. 

 
21.   Auditor perspektiv maliyyə məlumatlarının rəhbərliyin ehtimallarından düzgün 

hazırlanmasından əmin olmalıdır, məsələn, rəhbərliyin atmaq niyyətində olduğu 
addımların bir-biri ilə uyğun olması və faiz dərəcəsi kimi ümumi dəyişənlərə 
əsaslanan miqdarların müəyyən edilməsində ziddiyyətli məsələlərin olmamasından 
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əmin olmaq üçün daxili nəzarətin yenidən hesablama və nəzərdən keçirilməsi kimi 
metodlarla sənədlərin yoxlanılmasını icra etməlidir.    

 
22. Auditor dəyişikliklərə həssas olan bu sahələrin perspektiv maliyyə məlumatlarında 

göstərilən nəticələrə əhəmiyyətli təsir etmə dərəcəsinə diqqət yetirməlidir. Bu, 
auditorun müvafiq sübut axtarma dərəcəsinə, həmçinin açıqlamanın müvafiqliyi və 
yetərliliyinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsinə də təsir göstərəcək.   

 
23. Ayrıca maliyyə hesabatı kimi perspektiv maliyyə məlumatlarının bir və ya daha artıq 

elementlərini nəzərdən keçirməyə cəlb olunarkən auditorun maliyyə hesabatlarında 
olan digər komponentlər arasında əlaqənin nəzərə alması vacibdir.   

 
24. Cari dövrün hər hansı bir keçmiş hissəsi perspektiv maliyyə məlumatlarına daxil 

edildikdə auditor prosedurların tarixi maliyyə məlumatlarına dair tətbiq etmə 
dərəcəsini nəzərə almalıdır. Şəraitlərdən, məsələn, perspektiv dövrün keçmiş 
müddətindən asılı olaraq, prosedurlar fərqlənir.  

 
25. Auditor perspektiv maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan istifadəsi, rəhbərlik 

tərəfindən edilən əhəmiyyətli ehtimalların tamlığı və perspektiv maliyyə 
məlumatları ilə bağlı rəhbərliyin məsuliyyəti qəbul etməsi haqqında yazılı 
təqdimatlar əldə etməlidir.    

 
Təqdimat və açıqlama 
  

26. Perspektiv maliyyə məlumatlarının təqdimatını və açıqlanmasını  qiymətləndirərkən 
müvafiq nizamnamə, əsasnamə və ya peşəkar standartların tələblərindən əlavə auditor 
aşağıdakıların da yerinə yetirilməsini nəzərə almalıdır: 

 
(a) Perspektiv maliyyə məlumatlarının təqdimatı məlumat xarakteri daşıyır və 

aldadıcı deyildir; 
 

(b) Perspektiv maliyyə məlumatlarının qeydlərində uçot siyasəti aydın şəkildə 
açıqlanmışdır; 

 
(c) Perspektiv maliyyə məlumatlarının qeydlərində ehtimallar müvafiq şəkildə 

açıqlanmışdır. Ehtimalların rəhbərliyin ən yaxşı qiymətləndirilən və ya 
fərziyyələrə əsaslandığı aydın şəkildə qeyd edilməlidir.  Ehtimallar əhəmiyyətli 
və  qeyri-müəyyənliyin yüksək olduğu sahələrdə yürüdüldüyü halda bu qeyri-
müəyyənlik və bundan irəli gələn nəticələrin həssaslığı müvafiq olaraq 
açıqlanmalıdır; 

 
(d) Perspektiv maliyyə məlumatlarının hazırlanma tarixi açıqlanmışdır. 

Əsaslandırıcı məlumatların hər hansı bir müddət ərzində toplanmasına 
baxmayaraq, rəhbərlik ehtimalların həmin tarixdə müvafiq olmasını 
təsdiqləməlidir; 

 
(e) Diapazonlarda məqamların müəyyən etmə əsasları aydın şəkildə 

göstərilmişdir, habelə perspektiv maliyyə məlumatlarında göstərilən nəticələr 
diapazon baxımından ifadə olunduğu halda həmin diapazon qərəzli və ya 
aldadıcı şəkildə seçilməmişdir; habelə 

 
(f) Ən son tarixi maliyyə hesabatlarının açıqlanmasından sonra uçot siyasətində 

edilən hər hansı bir dəyişiklik, habelə bu dəyişikliyin səbəbi və onun 
perspektiv maliyyə məlumatlarına olan təsiri.  
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Perspektiv maliyyə məlumatlarının nəzərdən keçirilməsi haqqında hesabat  
 

27. Auditor tərəfindən hazırlanan perspektiv maliyyə məlumatlarının nəzərdən 
keçirilməsi haqqında hesabatda aşağıdakılar olmalıdır: 

 
(a) başlıq; 

 
(b) ünvan sahibi; 

 
(c) perspektiv maliyyə məlumatlarının müəyyən edilməsi; 

 
(d) perspektiv maliyyə məlumatlarının nəzərdən keçirilməsinə tətbiq edilə 

bilən ISAE və ya müvafiq milli standart və təcrübələrə istinadın edilməsi; 
 

(e) perspektiv maliyyə məlumatları, o cümlədən həmin məlumatların 
əsaslandığı ehtimallar üçün rəhbərliyin cavabdehlik daşıması haqqında 
bəyanat; 

 
(f) müvafiq hallarda perspektiv maliyyə məlumatlarının məqsədinə və/və ya 

məhdud paylanmasına istinad; 
 

(g) perspektiv maliyyə məlumatları üçün ehtimalların kafi əsas təmin edib-
etməməsinə dair mənfi əminlik ifadə edən bəyanat; 

 
(h) perspektiv maliyyə məlumatlarının ehtimallar əsasında müvafiq şəkildə 

hazırlanması və maliyyə hesabatlarının müvafiq çərçivələrinə uyğun 
olaraq təqdim edilməsinə dair rəy; 

 
(i) perspektiv maliyyə məlumatlarında göstərilən nəticələrə nail olmanın 

mümkünlüyü ilə bağlı müvafiq xəbərdarlıq; 
 

(j) prosedurların yekunlaşdığı tarix olan hesabat tarixi; 
 

(k) auditorun ünvanı; habelə 
 

(l) imza. 
 

(m) Bu cür hesabatlarda: 
 

 ehtimalları təsdiqləyən sübutların nəzərdən keçirilməsi əsasında 
auditorda ehtimalların perspektiv maliyyə məlumatları üçün kafi əsası 
təmin etməməsi haqqında şübhə yaradacaq hər hansı məsələnin onun 
diqqətini cəlb edib-etməməsi qeyd edilməlidir.  

 
 perspektiv maliyyə məlumatlarının ehtimallar əsasında müvafiq olaraq 

hazırlanması və maliyyə hesabatlarının müvafiq çərçivələrinə uyğun 
olaraq təqdim olunması haqqında rəy ifadə edilməlidir.   

 
 aşağıdakılar bildirilməlidir: 

 
o faktiki nəticələr perspektiv maliyyə məlumatlarında qeyd olunandan 

fərqli ola bilər, çünki ehtimal edilən nəticələr çox vaxt gözlənildiyi 
kimi baş verməyə bilər və fərq əhəmiyyətli ola bilər. Eyni zamanda  
perspektiv maliyyə məlumatları diapazon əsasında göstəriləndə 
faktiki nəticələrin bu diapazona daxil olması üçün əminliyin 
olmaması ehtimalı qeyd edilməlidir; habelə 

 
o perspektiv qiymətləndirmə olduğu halda perspektiv maliyyə 

məlumatları gələcək hadisələr və baş verməsinin tam zəruri 
olmadığı hesab edilən rəhbərliyin fəaliyyətləri haqqında fərziyyələrə 
əsaslanan ehtimalların daxil olduğu ehtimallar dəstindən istifadə 
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edilərək müəyyən məqsəd (məqsədi qeyd edin) üçün 
hazırlanmalıdır. Nəticədə, perspektiv maliyyə məlumatlarını 
oxuyanlara həmin məlumatların qeyd olunandan başqa məqsədlər 
üçün istifadə edilməməsi haqqında xəbərdarlıq edilir.   

 
28. Proqnoz haqqında şərtsiz müsbət hesabatdan çıxarışın nümunəsi aşağıda verilir: 

 
Perspektiv maliyyə məlumatları üçün tətbiq edilə bilən Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə 
Beynəlxalq Standarta uyğun olaraq bu proqnozu2 nəzərdən keçirdik. Onun əsaslandığı 
və X qeydində əks etdirilən ehtimallar da daxil olmaqla proqnoza görə rəhbərlik 
məsuliyyət daşıyır.  

 
Ehtimalları əsaslandıran sübutların nəzərdən keçirilməsinə əsasən bu ehtimalların 
proqnoz üçün kafi əsas təmin etməməsi haqqında bizim diqqətimizi çəkən heç bir 
məsələ olmamışdır. Bundan əlavə, bizim fikrimizcə proqnoz  ehtimallar əsasında 
müvafiq olaraq hazırlanmış və .......uyğun olaraq təqdim edilmişdir3. 

 
Faktiki nəticələr proqnozda qeyd olunandan fərqli ola bilər, çünki ehtimal edilən 
hadisələr çox vaxt  gözlənildiyi kimi baş vermir və fərq əhəmiyyətli ola bilər. 

 
29. Perspektiv qiymətləndirmə haqqında şərtsiz müsbət hesabatdan çıxarışın nümunəsi 

aşağıda verilir: 
 

Perspektiv maliyyə məlumatlarının nəzərdən keçirilməsi üçün tətbiq edilə bilən 
Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standarta uyğun olaraq  bu perspektiv 
qiymətləndirməni4 nəzərdən keçirdik. Onun əsaslandığı və X qeydində əks etdirilən 
ehtimallar da daxil olmaqla perspektiv qiymətləndirməyə görə rəhbərlik məsuliyyət 
daşıyır.  

 
Perspektiv qiymətləndirmə (məqsədi qeyd edin) məqsədi üçün hazırlanmışdır. 
Müəssisə başlanğıc mərhələdə olduğu üçün perspektiv qiymətləndirmə gələcək 
hadisələr və baş verməsinin tam zəruri olmadığı hesab edilən rəhbərliyin fəaliyyətləri 
haqqında fərziyyələrə əsaslanan ehtimalların daxil olduğu ehtimallar dəstindən istifadə 
edilərək hazırlanmışdır. Nəticədə, perspektiv maliyyə məlumatlarını oxuyanlara həmin 
məlumatların qeyd olunandan başqa məqsədlər üçün istifadə edilməməsi haqqında 
xəbərdarlıq edilir. Ehtimalları təsdiqləyən sübutların nəzərdən keçirilməsinə əsasən  
(fərziyyələrə əsaslanan ehtimalları vurğulayın və ya istinad edin) nəzərə alaraq bu 
ehtimalların perspektiv qiymətləndirmə üçün kafi əsası təmin etməməsi haqqında 
bizim diqqətimizi çəkən heç bir məsələ olmamışdır. Əlavə olaraq bizim fikrimizcə  
perspektiv qiymətləndirmə ehtimallar əsasında müvafiq olaraq hazırlanmış və 
.......uyğun olaraq təqdim edilmişdir5 

 
Əgər fərziyyələrə əsaslanan ehtimallar ilə yuxarıda göstərilən hadisələr baş versə belə 
faktiki nəticələr perspektiv qiymətləndirmədən fərqli ola bilər, çünki ehtimal edilən 
hadisələr çox vaxt gözləndiyi kimi baş vermir və fərq əhəmiyyətli ola bilər.   

 
30. Auditor perspektiv maliyyə məlumatlarının təqdimatının və açıqlanmasının 

müvafiq olmamasını ehtimal etdiyi halda o, perspektiv maliyyə məlumatları 

                                                 
2 Müəssisənin adını, proqnozda əhatə edilən dövrü daxil edin və səhifələrin nömrəsinə istinad etməklə və ya 
ayrıca hesabatları müəyyən etməklə müvafiq eyniləşdirməni təmin edin.  
3  Maliyyə hesabatlarının müvafiq çərçivələrini göstərin.  
4 Müəssisənin adını, perspektiv qiymətləndirmədə əhatə edilən dövrü daxil edin və səhifələrin nömrəsinə istinad    
   etməklə və ya ayrıca hesabatları müəyyən etməklə müvafiq eyniləşdirməni təmin edin.  
5 Bax: 2-ci haşiyə. 
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haqqında hesabatında şərti müsbət və ya mənfi rəy ifadə etməlidir, yaxud 
müvafiq hallarda tapşırıqdan imtina etməlidir. Buna misal olaraq həddən artıq 
həssas olan ehtimalların nəticələrinin müvafiq qaydada açıqlanmadığı perspektiv 
maliyyə məlumatları göstərilə bilər.   

 
31. Auditor bir və ya daha artıq əhəmiyyətli ehtimalın ən yaxşı qiymətləndirilən 

ehtimallar əsasında hazırlanmış perspektiv maliyyə məlumatları üçün kafi əsası 
təmin etmədiyini, yaxud bir və ya daha artıq əhəmiyyətli ehtimalların 
fərziyyələrə əsaslanan perspektiv maliyyə məlumatları üçün kafi əsası təmin 
etmədiyini ehtimal etdiyi halda, perspektiv maliyyə hesabatları haqqında 
hesabatda mənfi rəy ifadə etməlidir, yaxud tapşırıqdan imtina etməlidir. 

 
32.   Nəzərdən keçirməyə şərtlərə uyğun olaraq zəruri hesab edilən bir və ya daha 

artıq prosedurun yerinə yetirilməsinə mane olan şərtlər təsir göstərdiyi halda 
auditor tapşırıqdan imtina etməlidir və ya  rəy verməkdən imtina etməlidir və 
perspektiv maliyyə məlumatları haqqında hesabatda məhdudiyyətin həcmini 
izah etməlidir.   
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Giriş 
 
Bu TBS-nın əhatə dairəsi  
 

1. Bu Təsdiqləmə Tapşırığı üzrə Beynəlxalq Standart (TBS) maliyyə hesabatları ilə 
əlaqəli olduğu üçün istifadəçi müəssisələrin daxili nəzarətinə aid ola bilən,  istifadəçi 
müəssisə və onların auditorlarının istifadəsi üçün istifadəçi müəssisələrə xidmət 
göstərən xidmət təşkilatında nəzarət vasitələrinə dair hesabatı təmin etmək üçün 
mütəxəssis-praktikin1 öz üzərinə götürdüyü təsdiqləmə tapşırıqlarından bəhs edir. Bu, 
bəhs edilən TBS-ya müvafiq olaraq hazırlanan hesabatlar üçün müvafiq  sübutların 
təmin edildiyi 402 saylı BAS2 ilə tamamlanır (İst: Paraq.A1) 
 

2. “Təsdiqləmə Tapşırıqları üçün Beynəlxalq Çərçivələr”-də (Təsdiqləmə çərçivəsi) qeyd 
olunur ki, təsdiqləmə tapşırığı “kifayət qədər əminliklə təsdiqləmə” tapşırığı və ya  və 
“məhdud təsdiqləmə” tapşırığı ola bilər və təsdiqləmə tapşırığı ya uyğunluq auditi üzrə 
tapşırıq və ya “bilavasitə qiymətləndirmə üzrə tapşırıq” ola bilər.3 Bu TBS ancaq 
kifayət qədər əminliklə təsdiqləmə üçün uyğunluq auditi üzrə tapşırıqlardan bəhs edir4.  
 

3. Bu TBS yalnız xidmət təşkilatının nəzarət vasitələrinin müvafiq formasına görə 
cavabdeh olduğu və ya bu bəyanat etmək imkanı olduğu halda tətbiq edilir. Bu TBS 
aşağıdakı məqsədlərlə təsdiqləmə tapşırıqlarından bəhs etmir; 

 
(a) yalnız xidmət təşkilatında nəzarət vasitələrinin təsvir edildiyi kimi fəaliyyət 

göstərib-göstərməməsi haqqında hesabat vermək; yaxud  
 

(b) xidmət təşkilatında maliyyə hesabatları ilə əlaqəli olduğu üçün istifadəçi 
müəssisənin daxili nəzarət vasitələrinə aid ola bilən xidmətlərlə əlaqəli 
olanlardan başqa (məsələn, istifadəçi müəssisələrin istehsal və keyfiyyət 
nəzarətinə təsir edən nəzarət vasitələri) nəzarət vasitələrinə dair hesabat 
vermək.   

 
Bununla belə 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-ya uyğun olaraq yerinə yetirilən bu cür 
tapşırıqlar üçün bu TBS müəyyən təlimatlarla təmin edir. (İst: Paraq. A2) 

 
4. Nəzarət vasitələrinə dair təsdiqləmə hesabatının təqdim edilməsindən əlavə xidmət 

təşkilatının auditoru bu TBS-da bəhs edilməyən və aşağıda göstərilən hesabatları 
verməyə də cəlb oluna bilər: 

 
(a) İstifadəçi müəssisənin xidmət təşkilatı tərəfindən aparılan əməliyyatları və ya 

balansına dair hesabat; yaxud  
 

(b) Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələri ilə bağlı razılaşdırılmış prosedurların yerinə 
yetirilməsinin nəticələrinə dair hesabat.    

 
3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, digər peşə standartları və digər tələblər ilə əlaqə 
   

5. Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələri ilə bağlı təsdiqləmə tapşırıqlarını yerinə 
yetirərkən xidmət təşkilatının auditoru 300 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın və bu TBS-
nın tələblərinə riayət etməlidir. Bu TBS 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nı 
tamamlayır, lakin onu əvəz etmir və kifayət qədər əminliklə təsdiqləmə tapşırığında 

                                                 
1 3000 saylı (düzəliş edilmiş) “Tarixi maliyyə məlumatlarının auditi və təhlilindən başqa təsdiqləmə tapşırıqları”,    
  12(r) paraqrafı.   
2 402 saylı “Xidmət təşkilatının xidmətindən istifadə edən müəssisənin auditi üzrə mülahizələr” BAS. 
3 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 12-ci paraqraf. 
4 Bu TBS-nın 13-cü və 52 (k) paraqrafları. 
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3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın xidmət təşkilatında nəzarət vasitələrinə dair 
hesabatvermə üzrə necə tətbiq edilməsini əhatə edir. 
 

6. Digər məsələlər ilə yanaşı 3000 saylı TBS-ya riayət etmə Mühasiblərin Beynəlxalq 
Etika Standartları Şurasının “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsin”in (IESBA  
Məcəlləsi) təsdiqləmə tapşırıqlarına aid A və B hissələrinə, yaxud ən azı onlar qədər 
sərt olan digər peşə tələblərinə və ya qanun və qaydaların tələblərinə riayət etməyi 
tələb edir.5 Eyni zamanda tapşırıq üzrə tərəfdaşdan 1 saylı BKNS-i, 6 yaxud ən azı 1 
saylı BKNS qədər sərt olan digər peşə tələblərini, yaxud qanun və ya qaydaların 
tələblərini tətbiq edən şirkətin üzvü olması tələb olunur.  

 
Qüvvəyə minmə tarixi 
 

7. Bu TBS xidmət təşkilatlarının auditorlarının 15 iyun 2011-ci il tarixindən tez 
olmayaraq başa çatan dövrləri əhatə edən təsdiqləmə hesabatları üçün  qüvvədədir.   

 
Məqsədlər 
 

8. Xidmət təşkilatının auditorunun məqsədləri aşağıdakılardır: 
 

(a) Münasib meyarlara əsasən bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından aşağıdakılara 
dair ağlabatan əminlik əldə etmək: 

 
(i) Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsviri müəyyən dövr  ərzində(yaxud 1-ci 

növ hesabat olduğu halda müəyyən edilən tarixdə) təşkil olunan və yerinə 
yetirilən sistemi ədalətli şəkildə təqdim edir; 

 
(ii) Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində əks etdirilən nəzarət məqsədləri 

ilə əlaqəli olan nəzarət vasitələrinin müəyyən edilən dövr ərzində (və ya 1-ci 
növ hesabat olduğu halda müəyyən edilən tarixdə) müvafiq şəkildə təşkil 
olunmuşdur; 

 
(iii) Tapşırığın əhatə dairəsinə daxil edildiyi hallarda müəyyən edilmiş dövr 

ərzində xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində əks etdirdiyi nəzarət 
məqsədlərinə nail olunmasına dair ağlabatan əminliyi təmin etmək üçün 
nəzarət vasitələri səmərəli şəkildə tətbiq edilmişdir. 

  
(b) Yuxarıda (a) bəndində əks etdirilmiş məsələlərə dair xidmət təşkilatının 

auditorunun nəticələrinə uyğun olaraq hesabat vermək.   
 
Anlayışlar 
 

9. Bu TBS-nın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənanı daşıyır: 
 

(a) İstisna metodu (Carve-out method) – Xidmət təşkilatının subpodratçısı tərəfindən 
göstərilən xidmətlərə dair tətbiq edilən metod. Xidmət təşkilatının öz sisteminin 
təsvirinə xidmət təşkilatının subpodratçısı tərəfindən göstərilən xidmətin 
xüsusiyyəti daxildir, lakin xidmət təşkilatının subpodratçısının müvafiq nəzarət 
məqsədləri və əlaqəli nəzarət vasitələri xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirinə 
və xidmət təşkilatının auditorunun tapşırığının əhatə  dairəsinə daxil 
edilməmişdir. Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirinə və xidmət təşkilatının 
auditorunun tapşırığının əhatə dairəsinə xidmət təşkilatının subpodratçısının 
nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinin yoxlanılması üçün xidmət təşkilatındakı 

                                                 
5 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 3(a) və 34-cü paraqraflar. 
6 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 3(b) və 31(a) paraqrafları. 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini və 
təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə 
nəzarət” Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı (BKNS).  
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nəzarət vasitələri daxildir və xidmət təşkilatının subpodratçısının nəzarət 
vasitələrinə dair təsdiqləmə hesabatının xidmət təşkilatı tərəfindən təhlili də daxil 
ola bilər. 
 

(b) İstifadəçi müəssisədə əlavə nəzarət vasitələri (Complementary user entity 
controls) – Öz xidmətinin təşkilində xidmət təşkilatının istifadəçi müəssisələr 
tərəfindən yerinə yetiriləcəyini ehtimal etdiyi və xidmət təşkilatının öz sisteminin 
təsvirində əks etdirdiyi nəzarət məqsədlərinə nail olmaq üçün lazım olduqda 
həmin təsvirdə müəyyən edilən nəzarət vasitələri. 
 

(c) Nəzarət məqsədi (Control objective) – Nəzarət vasitələrinin müəyyən aspekti 
üçün hədəf və ya məqsəd. Nəzarət məqsədləri nəzarət vasitələrinin azaltmağa 
çalışdığı risklərə aiddir.  
 

(d)  Xidmət təşkilatında olan nəzarət vasitələri (Controls at the service organization) 
– Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatında qeyd olunan nəzarət 
məqsədinə nail olunmasına nəzarət vasitələri.  (İst: Paraq. A3) 
 

(e) Xidmət təşkilatının subpodratçısında nəzarət vasitələri (Controls at a subservice 
organization) – Nəzarət məqsədinə nail olunma haqqında ağlabatan əminliyi 
təmin etmək üçün xidmət təşkilatının subpodratçısında nəzarət vasitələri. 
 

(f) Meyarlar (Criteria) – Əsas predmeti qiymətləndirmək və ya ölçmək üçün istifadə 
edilən müqayisə bazaları. “Tətbiq edilə bilən meyarlar” müəyyən tapşırıq üçün 
istifadə edilən meyarlardır. 
 

(g)  Daxil etmə metodu (Inclusive method) – Xidmət təşkilatının subpodratçısı 
tərəfindən göstərilən xidmətlərə dair tətbiq edilən metod. Xidmət təşkilatının öz 
sisteminin təsvirində xidmət təşkilatının subpodratçısı tərəfindən göstərilən 
xidmətlərin xüsusiyyəti daxildir və xidmət təşkilatının həmin subpodratçısının 
əlaqəli nəzarət məqsədləri və əlaqəli nəzarət vasitələri xidmət təşkilatının öz 
sisteminin təsvirinə və xidmət təşkilatının auditorunun tapşırığının əhatə  
dairəsinə daxil edilmişdir.  (İst: Paraq. A4) 
 

(h) Daxili audit funksiyası (Internal audit function) – Müəssisənin idarəetmə, 
risklərin idarə edilməsi və nəzarət prosesinin səmərəliliyini qiymətləndirmək və 
təkmilləşdirmək üçün nəzərdə tutulan, təsdiqləmə və konsaltinq fəaliyyətlərini 
yerinə yetirən funksiyası.    
 

(i) Daxili auditorlar (Internal auditors) – Daxili audit funksiyasını yerinə yetirən 
fərdlər. Daxili auditorlar daxili audit şöbəsinə və ya buna bərabər funksiyanı icra 
edən şöbəyə məxsus ola bilərlər.   
 

(j) Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələrinin təsvirinə və təşkilinə dair hesabat (bu 
TBS-da “1-ci növ hesabat” kimi istinad edilir) (Report on the description and 
design of controls at a service organization (referred to in this ISAE as a “”type 1 
report) – aşağıdakıları ehtiva edən hesabat: 

 
(i) Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsviri; 

 
(ii) Aşağıdakıların bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından və münasib 

meyarlara əsasən aşağıdakılar haqqında xidmət təşkilatının yazılı bəyanatı: 
 

a. Təsvirdə xidmət təşkilatının sisteminin müəyyən edilmiş tarixdə təşkili 
və yerinə yetirilməsi ədalətli şəkildə təqdim edilir; 
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b. Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində əks etdirilən nəzarət 
məqsədləri ilə əlaqəli olan nəzarət vasitələri müəyyən edilmiş tarixdə 
müvafiq şəkildə təşkil olunmuşdur; habelə 

 
(iii) Xidmət təşkilatının auditorunun yuxarıda (ii) a.-b. bəndlərində qeyd olunan 

məsələlər haqqında ağlabatan əminliyə dair nəticə ifadə edilən təsdiqləmə 
hesabatı.   

 
(k) Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələrinin təsviri, təşkili və tətbiq edilmə 

səmərəliliyinə dair hesabat (bu TBS-da “2-ci növ hesabat” kimi istinad edilir) 
(Report on the description, design and operating effectiveness of controls at a 
service organization (referred to in this ISAE as a “type 2 report”) – aşağıdakıları 
ehtiva edən hesabat: 

 
(i) Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsviri; 

 
(ii) Aşağıdakıların bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından və münasib meyarlara 

əsasən aşağıdakılar haqqında xidmət təşkilatının yazılı bəyanatı: 
 

a. Təsvirdə xidmət təşkilatının sisteminin müəyyən edilmiş dövr ərzində 
təşkili və yerinə yetirilməsi ədalətli şəkildə təqdim edilir; 

 
b. Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində əks etdirilən nəzarət 

məqsədləri ilə əlaqəli olan nəzarət vasitələri müəyyən edilmiş dövr 
ərzində müvafiq şəkildə təşkil olunmuşdur; habelə 

 
c. Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində əks etdirilən nəzarət 

məqsədlərinə aid olan nəzarət vasitələri müəyyən edilmiş dövr ərzində 
səmərəli şəkildə tətbiq olunmuşdur; habelə 

 
(iii) Xidmət təşkilatının auditorunun aşağıdakı tələblərə cavab verən təsdiqləmə 

hesabatı: 
 

a. Yuxarıda (ii)a.-c. bəndlərdə qeyd olunan məsələlər haqqında ağlabatan 
əminlik ifadə edir; habelə 

 
b. nəzarət testlərinin və onların nəticələrinin təsvirini daxil edir. 

 
(l) Xidmət təşkilatının auditoru (Service auditor) – Xidmət təşkilatının tələbi ilə 

xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinə dair təsdiqləmə hesabatını təmin edən 
mütəxəssis-praktik.   

 
(m) Xidmət təşkilatı (Service organization) – İstifadəçi müəssisələrə maliyyə 

hesabatları ilə əlaqəli olan istifadəçi müəssisələrin daxili nəzarətinə aid ola bilən 
xidmətləri göstərən kənar təşkilat (və ya kənar təşkilatın bir seqmenti).  

 
(n) Xidmət təşkilatının bəyanatı (Service organization’s statement) – 9(k)(ii) 

paraqrafında (və ya 1-ci növ hesabat üçün 9(j)(ii) paraqrafında) istinad edilən 
məsələlər haqqında yazılı bəyanat. 

 
(o) Xidmət təşkilatının sistemi (və ya sistem) (Service organization’s system (or the 

system)) – Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatında əhatə olunan 
xidmətləri istifadəçi müəssisələr göstərmək məqsədilə xidmət təşkilatı tərəfindən 
hazırlanan və yerinə yetirilən strategiyalar və prosedurlar. Xidmət təşkilatının öz 
sisteminin təsvirinə aşağıdakılar müəyyən edilir: əhatə olunan xidmətlər; təsvirin 
aid olduğu dövr və ya 1-ci növ hesabat üçün tarix; nəzarət məqsədləri; habelə 
əlaqəli nəzarət vasitələri. 
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(p) Xidmət təşkilatının podratçısı (Subservice organization) – Maliyyə hesabatları ilə 
əlaqəli olan istifadəçi müəssisələrin daxili nəzarətinə aid ola bilən və istifadəçi 
müəssisələr göstərilən xidmətlərin bəzilərini yerinə yetirmək məqsədi ilə başqa 
bir xidmət təşkilatı tərəfindən istifadə olunan xidmət təşkilatı.  

 
(q) Nəzarət testləri (Test of controls) – Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində 

qeyd olunan nəzarət məqsədlərinə nail olunmasında nəzarət vasitələrinin 
səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün nəzərdə tutulan prosedur.  

 
(r) İstifadəçi auditoru (User auditor) – İstifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarının 

auditini  yerinə yetirən və onlara dair hesabat hazırlayan auditor.7 
 
(s) İstifadəçi müəssisə (User entity) – xidmət təşkilatından istifadə edən müəssisə.  
 

    Tələblər 
 

    3000 saylı TBS (düzəliş edilmiş) 
 

10. Xidmət auditoru bu TBS-nın və 3000 saylı TBS-nın tələblərinə əməl etmədikdə onun 
bu TBS-nın tələblərinə riayət etməsi qəbul edilmir.   
 

    Etik normalar 
 

11. Xidmət auditoru IESBA Məcəlləsinin təsdiqləmə tapşırıqlarına aid olan A və B 
hissələrinə və ya digər peşə standartlarına, yaxud ən azı onlar qədər sərt olan qanun və 
ya qaydaların tələblərinə riayət etməlidir. (İst: Paraq. A5) 
 

Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər 
 

12. Bu TBS üzrə xidmət auditorundan xidmət təşkilatından məlumat almaq, təqdimat 
istəmək, məlumat vermək və ya hər hansı bir formada onlar ilə ünsiyyətə girmək tələb 
olunduğu hallarda, xidmət auditoru ünsiyyət qurmaq üçün xidmət təşkilatının 
rəhbərlik və ya idarəetmə strukturunda müvafiq şəxs(lər) müəyyən etməlidir. Bura 
əlaqəli məsələlər ilə bağlı hansı şəxslərin nə kimi məsuliyyəti və məlumatının olmasını 
nəzərə alınması da daxildir. (İst: Paraq. A6) 

 
Qəbul etmə və davamlılıq 
 

13. Tapşırığı qəbul etmək və ya davam etdirmək üçün razılıq verməzdən əvvəl xidmət 
auditoru 

  
(a) aşağıdakıları müəyyən etməlidir: 

  
(i) xidmət auditorunun tapşırığı yerinə yetirmək üçün bacarıq və səriştəsinin 

olub-olmamasını; (İst: Paraq. A7) 
 

(ii) mütəxəssis-praktikin öz sisteminin təsvirini hazırlamaq üçün xidmət təşkilatı 
tərəfindən tətbiq ediləcəyini ehtimal etdiyi meyarların müvafiq olub-
olmamasını və istifadəçi müəssisələr və onların auditorları üçün əlçatan 
olacağını; habelə 

 
(iii)tapşırığın əhatə dairəsi və xidmət təşkilatının öz sisteminin təsviri istifadəçi 

müəssisələr və onların auditorları üçün faydalı olmayacaq dərəcədə məhdud 
olub-olmayacağını. 

 
(b) xidmət təşkilatından aşağıdakı məsələlər ilə bağlı öz məsuliyyətini qəbul etməsinə 

və başa düşməsinə dair razılıq əldə etməlidir: 
                                                 
7 Xidmət təşkilatının subpodratçısı üçün ondan istifadə edən xidmət təşkilatının xidmət auditoru da həmçinin 
istifadəçi auditoru hesab edilir.   
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(i) öz sisteminin təsvirinin, habelə xidmət təşkilatının əlavə edilən 

bəyanatının hazırlanması, o cümlədən həmin təsvirin və bəyanatın tamlığı, 
dəqiqliyi və təqdim etmə metodu; (İst: Paraq. A8) 

 
(ii) öz sisteminin təsvirinə əlavə edilmiş xidmət təşkilatının bəyanatı üçün 

ağlabatan əsasın olması; (İst: Paraq. A9) 
 

(ii) xidmət təşkilatının bəyanatında öz sisteminin təsvirinin hazırlanması üçün 
istifadə olunan meyarların əks etdirilməsi; 

 
(iii) öz sisteminin təsvirində aşağıdakıların əks etdirilməsi: 

 
a. nəzarətin məqsədləri; habelə 

 
b.onlar qanun və ya qayda ilə, yaxud başqa mənbə tərəfindən (məsələn, 

istifadəçi qrupu və ya peşəkar orqan) müəyyən edildiyi hallarda, həmin 
tərəf haqqında məlumat; 

 
(iv) öz sisteminin təsvirində əks etdirilən nəzarət məqsədlərinə nail olmaq üçün 

maneələr yaradan risklərin müəyyən edilməsi, habelə həmin risklərin qeyd 
olunan məqsədlərə nail olmaq üçün maneələr yaratmayacağı və buna görə 
qeyd edilən nəzarət məqsədlərinə nail olunacağı ilə bağlı ağlabatan 
əminliyi təmin edən nəzarət vasitələrinin təşkili və tətbiq edilməsi; habelə 
(İst: Paraq. A10) 

 
(v) xidmət auditorunu aşağıdakılar ilə təmin etməsini: 

 
a. uçot məlumatları, sənədlər və xidmət təşkilatının öz sisteminin təsviri 

və xidmət təşkilatının əlavə edilən bəyanatı ilə əlaqəli olmasından 
xəbərdar olan xidmət səviyyəsinə dair müqavilələr də daxil olmaqla 
digər məsələlər kimi bütün məlumatların əldə edilməsi; 

b.təsdiqləmə tapşırığı ilə bağlı xidmət təşkilatının auditorunun xidmət 
təşkilatından tələb edə biləcəyi əlavə məlumatlar; habelə 

 
c.  xidmət auditorunun sübut əldə etmək üçün zəruri hesab etdiyi və 

xidmət təşkilatında işləyən şəxslər ilə məhdudiyyətsiz ünsiyyət imkanı.   
 
Tapşırıq şərtlərində dəyişikliyin qəbul edilməsi   
 

14. Tapşırığın tamamlanmasından əvvəl xidmət təşkilatı tapşırığın həcmi ilə bağlı 
dəyişiklik tələbi etdikdə xidmət təşkilatının auditoru bu dəyişiklik üçün ağlabatan 
əsasın olmasından əmin olmalıdır. (İst: Paraq. A11–A12) 

 
Meyarların münasibliyinin müəyyən edilməsi  
 

15. Xidmət təşkilatının auditoru xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirini hazırlayarkən, 
nəzarət vasitələrinin münasib qaydada hazırlanmasını qiymətləndirərkən və 2-ci növ 
hesabat üçün nəzarət vasitələrinin səmərəli olmasını qiymətləndirərkən münasib 
meyarlardan istifadə edib-etməməsini müəyyən etməlidir. 

   
16. Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirini qiymətləndirmək üçün meyarların 

münasibliyini dəyərləndirərkən xidmət təşkilatının auditoru meyarların ən azı 
aşağıdakıları əhatə edib-etməməsini müəyyən etməlidir: 

 
(a) təsvirin müvafiq hallarda aşağıdakılar da daxil olmaqla, xidmət təşkilatının 

sisteminin hazırlanıb yerinə yetirməsini əks etdirməsi: 
 

(i) göstərilən xidmətlərin növləri, o cümlədən müvafiq hallarda aparılmış 
əməliyyatların kateqoriyaları; 
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(ii) həm informasiya texnologiyaları, həm də əl ilə idarə edilən sistemlər 

daxilində xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan prosedurlar, o 
cümlədən, müvafiq hallarda əməliyyatların başladıldığı, uçota alındığı, 
aparıldığı, zəruri halda düzəliş edildiyi, habelə istifadəçi müəssisələr 
üçün hazırlandığı hesabatlara və digər məlumatlara ötürüldüyü 
prosedurlar; 

 
(iii) əməliyyatları başlatmaq, qeydiyyata almaq, onların hesabatlarının 

hazırlanması üçün istifadə edilən mühasibat uçotu sənədləri, təsdiq 
edici məlumat və spesifik uçotlar da daxil olmaqla əlaqəli sənədlər və 
lazımı məlumatlar; bura səhv məlumatların düzəldilməsi və istifadəçi 
iqtisadi subyekt üçün məlumatların hesabat formasına salınması da 
daxildir; 

 
(iv) xidmət təşkilatının sisteminin əməliyyatlardan  başqa digər əhəmiyyətli 

hadisə və şərtləri necə idarə etməsi; 
 

(v) istifadəçi müəssisələr üçün hesabat və digər məlumatların hazırlanması 
üçün istifadə edilən proses; 

 
(vi) müəyyən edilən nəzarət məqsədləri və həmin məqsədlərə nail olmaq 

üçün nəzərdə tutulan nəzarət vasitələri; 
 

(vii) nəzarət vasitələrinin hazırlanmasında nəzərdə tutulan istifadəçi 
müəssisənin əlavə nəzarət vasitələri; habelə 

 
(viii)  xidmət təşkilatının nəzarət mühitinin, riski qiymətləndirmə prosesinin, 

informasiya sisteminin (o cümlədən əlaqəli biznes proseslərinin) və 
məlumatvermə, nəzarət fəaliyyətlərinin göstərilən xidmətlər ilə bağlı 
digər aspektləri.   

 
(b) 2-ci növ hesabat olduğu halda təsvirə əhatə edilən dövr ərzində xidmət 

təşkilatının sistemində dəyişikliyin müvafiq təfsilatlarının daxil olub-
olmaması. 

 
(c)  təsvirdə xidmət təşkilatının sisteminin əhatə dairəsinə aid olan hər hansı bir 

məlumatın daxil edilməməsi və ya təhrif edilməsi faktının olub-olmaması. 
Bununla belə təsvirin müxtəlif istifadəçi müəssisələrin və onların auditorlarının 
ümumi tələblərinə cavab verməsi və ona görə də hər bir ayrıca istifadəçi 
müəssisənin və onun auditorunun öz müəyyən mühitində əhəmiyyətli hesab 
edə biləcəyi xidmət təşkilatının hər bir aspektini ehtiva etməsinin mümkün 
olmaması qəbul edilir.  

  
17. Nəzarət vasitələrinin təşkilini qiymətləndirmək üçün meyarların münasibliyini 

müəyyən edərkən xidmət təşkilatının auditoru meyarların ən azı aşağıdakıları əhatə 
edib-etməməsini müəyyən etməlidir: 

 
(a) xidmət təşkilatı öz sisteminin təsvirində əks etdirilən nəzarət məqsədlərinə nail 

olmaq üçün maneələr yaradan riskləri müəyyən etmişdir; habelə 
 

(b)  həmin təsvirdə müəyyən edilən nəzarət vasitələrinin təsvir edildiyi qaydada 
yerinə yetirildiyi təqdirdə həmin risklərin qeyd olunan nəzarət məqsədlərinə 
nail olmaq üçün maneələr yaratmayacağı ilə bağlı ağlabatan əminliyin təmin 
edəcək. 

 
18. Təsvirdə əks etdirilən nəzarət məqsədlərinə nail olunması ilə bağlı ağlabatan əminliyi 

təmin edən nəzarət vasitələrinin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün meyarların 
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münasibliyini müəyyən edərkən xidmət təşkilatının auditoru meyarların ən azı 
müəyyən edilən dövr ərzində nəzarət vasitələrinin davamlı olaraq tətbiq edilməsini 
əhatə edib-etmədiyini müəyyən etməlidir. Bura müvafiq səriştəsi və səlahiyyəti olan 
şəxslərin əl ilə idarə edilən nəzarət vasitələrini tətbiq edib-etməməsi də daxildir. (İst: 
Paraq. A13–A15) 

 
Əhəmiyyətlilik 
 

19. Tapşırığı planlaşdırıb yerinə yetirərkən xidmət təşkilatının auditoru təsvirin ədalətli 
təqdimatı, nəzarət vasitələrinin təşkilinin münasibliyi və 2-ci növ hesabat üçün nəzarət 
vasitələrinin səmərəliliyi ilə bağlı əhəmiyyətliliyi nəzərə almalıdır. (İst: Paraq. A16–
A18) 

 
Xidmət təşkilatının sistemi haqqında anlayışın əldə edilməsi 
 

20. Xidmət təşkilatının auditoru tapşırığın əhatə dairəsinə daxil edilmiş nəzarət vasitələri 
də daxil olmaqla xidmət təşkilatının sistemi haqqında anlayışı əldə etməlidir. (İst: 
Paraq. A19–A20) 

 
Təsvir ilə bağlı sübutların əldə edilməsi   
 

21. Xidmət təşkilatının auditoru xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirini əldə edib 
oxumalı və aşağıdakıların olub-olmaması da daxil olmaqla tapşırığın əhatə dairəsinə 
daxil edilmiş təsvirin aspektlərinin ədalətli təqdim edilməsini qiymətləndirməlidir: 
(İst: Paraq. A21–A22) 

 
(a) xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində əks etdirilən nəzarət məqsədləri 

şərtlərə görə ağlabatandır; (İst: Paraq. A23) 
 

(b) həmin təsvirdə müəyyən edilən nəzarət vasitələri yerinə yetirilmişdir; 
 

(c) istifadəçi müəssisəsinin əlavə nəzarət vasitələri (əgər varsa) müvafiq qaydada 
təsvir edilmişdir; habelə 

 
(d) xidmət təşkilatının subpodratçısı (əgər varsa) tərəfindən göstərilən xidmətlər  

müvafiq qaydada təsvir edilmişdir, o cümlədən onlarla bağlı daxil etmə 
metodundan və ya istisna etmə metodundan istifadə edilməsi də 
göstərilmişdir.   

 
22. Sorğular ilə birlikdə digər prosedurlar vasitəsi ilə xidmət təşkilatının auditoru xidmət 

təşkilatının sisteminin yerinə yetirilib-yetirilməməsini müəyyən etməlidir. Həmin 
digər prosedurlara uçot sənədlərinin və digər sənədlərin, xidmət təşkilatının sisteminin 
necə işləməsinin və nəzarət vasitələrinin necə tətbiq edilməsinin tədqiq edilməsi və 
yoxlanılması daxil edilməlidir. (İst: Paraq. A24) 

 
Nəzarət vasitələrinin təşkili ilə bağlı sübutların əldə edilməsi 
 

23. Xidmət təşkilatının auditoru xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd edilən 
nəzarət məqsədlərinə nail olmaq üçün hansı nəzarət vasitələrinin lazım olmasını 
müəyyən etməli və bu nəzarət vasitələrinin müvafiq formada təşkil olunub-olmamasını 
qiymətləndirməlidir. Bu müəyyən etməyə aşağıdakılar daxildir: (İst: Paraq. A25–A27) 

 
(a) xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd edilən nəzarət məqsədlərinə 

nail olmağa mane olan risklərin müəyyən edilməsi; habelə 
 

(b) xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində müəyyən edilən nəzarət vasitələri 
ilə bu risklərin əlaqəsinin qiymətləndirilməsi.   

 
Nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi ilə bağlı sübutların əldə edilməsi 
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24. 2-ci növ hesabat verdikdə xidmət təşkilatının auditoru xidmət təşkilatının öz 
sisteminin təsvirində müəyyən etdiyi nəzarət məqsədlərinə nail olmaq üçün özünün 
zəruri hesab etdiyi nəzarət vasitələrini sınaqdan keçirəcək və həmin vaxt müddətində 
onların səmərəliliyini qiymətləndirəcək. Əvvəlki dövrlərdə nəzarət vasitələrinin 
qənaətbəxş fəaliyyəti haqqında keçmiş tapşırıqlarda əldə edilən sübutlar cari dövrdə 
əldə edilən sübutların əlavə edilməsi baş versə belə, testlərin azaldılması üçün əsası 
təmin etmir. (İst: Paraq. A28–A32) 

 
25. Nəzarət testlərini planlaşdırıb yerinə yetirərkən xidmət təşkilatının auditoru 

aşağıdakıları etməlidir: 
 

(a) aşağıdakılar haqqında sübutların əldə edilməsi üçün sorğu ilə birlikdə digər 
prosedurları yerinə yetirir: 
 
(i) nəzarətin necə tətbiq edilməsi; 
 
(ii) nəzarətin tətbiq edilmə ardıcıllığı; habelə 
 
(iii) nəzarətin kimlər tərəfindən və ya hansı vasitələr ilə tətbiq olunması; 
 

(b) Test olunacaq nəzarət vasitələrinin digər nəzarət vasitələrindən (dolayı nəzarət 
vasitələrindən) asılı olub-olmamasını müəyyən edir və asılı olduqda, həmin 
dolayı nəzarət vasitələrinin səmərəliliyini təsdiq edən sübutların əldə 
edilməsinə zərurətin olub-olmaması haqqında qərara gəlir; habelə (İst: Paraq. 
A33–A34) 
 

(c) prosedurun məqsədlərinə nail olmaq üçün səmərəli olan test üçün elementlərin 
seçilmə vasitələrini müəyyən edir. (İst: Paraq. A35–A36) 
 

26. Nəzarət testlərinin həcmini müəyyən edərkən xidmət təşkilatının auditoru test 
olunacaq əsas məcmunun xüsusiyyətlərini əhatə edən məsələləri, o cümlədən nəzarət 
vasitələrinin xüsusiyyətini, onların tətbiq edilmə tezliyini (məsələn, aylıq, gündəlik, 
gündə neçə dəfə) və ehtimal edilən kənarlaşam dərəcəsini nəzərə alır.   

 
Seçmə  

 
27. Xidmət təşkilatının auditoru seçmədən istifadə etdikdə o, aşağıdakıları etməlidir: (İst: 

Paraq. A35–A36) 
 

(a) seçmə elementlərini planlaşdırarkən prosedurun məqsədini və seçmənin 
götürüləcək əsas məcmunun xüsusiyyətini nəzərə alır; 

 
(b) seçmə elementlərinin ölçüsünü elə müəyyən edir ki, seçmə riski qənaətbəxş 

səviyyəyə salınsın; 
 

(c) seçmə elementlərini elə müəyyən edir ki, əsas məcmudakı hər bir elementin 
seçilmə imkanı  yaradılsın; 

 
(d) nəzərdə tutulan prosedur seçilmiş element üçün tətbiq edilə bilmədikdə əvəz 

edilmiş elementə dair proseduru yerinə yetirir; habelə 
 

(e) nəzərdə tutulan və ya münasib alternativ prosedurlar seçilmiş elementə dair tətbiq 
edilə bilmədikdə həmin elementi kənarlaşma kimi qələmə verir  

 
Kənarlaşmaların xüsusiyyəti və səbəbi  

 
28. Xidmət təşkilatının auditoru müəyyən edilən hər hansı bir kənarlaşmanın xüsusiyyətini 

və səbəbini araşdırıb aşağıdakıların olub-olmamasını müəyyən etməlidir: 
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(a) Müəyyən edilən kənarlaşmalar ehtimal edilən kənarlaşma dərəcəsindədir və qəbul 
edilə bilər; bu səbəbdən  yerinə yetirilən test nəzarətin müəyyən edilən müddət 
ərzində səmərəli olması üçün əsası təmin edir; 

 
(b) Müəyyən nəzarət məqsədi ilə əlaqəli nəzarətin müəyyən edilən müddət ərzində 

səmərəli olması haqqında nəticəyə gəlmək üçün əlavə nəzarət testləri və ya başqa 
nəzarət vasitələrinin testləri zəruridir; yaxud (İst: Paraq. A25) 

 
(c) Yerinə yetirilmiş testlər nəzarətin müəyyən edilən müddət ərzində səmərəli 

olmaması üçün müvafiq əsası təmin edir.  
  

29. Çox nadir hallarda xidmət təşkilatının auditoru seçmədə aşkar edilmiş kənarlaşmanı 
qeyri-adi hesab edərsə və xidmət təşkilatının auditorunun müvafiq nəzarət məqsədinin 
müəyyən edilən müddət ərzində səmərəli olması qənaətinə gəlmək üçün heç bir başqa 
nəzarət vasitələri olmadıqda, o, həmin kənarlaşmanın əsas məcmunu təqdim etməməsi 
haqqında yüksək əminlik dərəcəsi əldə etməlidir. Xidmət təşkilatının auditoru bu 
əminlik dərəcəsini əldə etmək üçün kənarlaşmanın əsas məcmunun qalan hissəsinə 
təsir etməməsinə dair yetərli müvafiq sübutlar əldə etmək məqsədilə əlavə prosedurlar 
yerinə yetirməlidir.   

 
Daxili Audit Funksiyasının işi8  

 
Daxili audit funksiyası haqqında anlayışın əldə edilməsi   

 
30. Əgər xidmət təşkilatının daxili audit funksiyası varsa, daxili audit funksiyasının 

tapşırıq ilə əlaqəli ola biləcəyini müəyyən etmək üçün xidmət təşkilatının auditoru 
daxili audit funksiyasının məsuliyyətlərinin xüsusiyyəti və yerinə yetirilən fəaliyyətlər 
haqqında anlayış əldə etməlidir. (İst: Paraq. A37) 

 
Daxili auditorların işindən istifadəyə ehtiyacın olması və ondan hansı dərəcədə istifadə 
olunmasının müəyyən edilməsi   

 
31. Xidmət təşkilatının auditoru aşağıdakıları müəyyən etməlidir: 

 
(a) Daxili auditorların işinin tapşırığın məqsədləri üçün yetərli ola biləcəyini; habelə 

 
(b) Əgər müvafiqdirsə daxili auditorların işinin xidmət təşkilatının auditorunun 

prosedurlarının xüsusiyyəti,  müddəti və həcminə planlaşdırılmış təsirini. 
 

32. Daxili auditorların işinin tapşırığın məqsədləri üçün yetərli olub-olmamasını müəyyən 
edərkən xidmət təşkilatının auditoru aşağıdakıları qiymətləndirməlidir: 

 
(a) daxili audit funksiyasının obyektivliyi; 

 
(b) daxili auditorların texniki hazırlığı; 

 
(c) daxili auditorların işinin peşəkar formada aparılacağı; habelə 

 
(d) daxili auditorlar ilə xidmət təşkilatının auditoru arasında səmərəli 

məlumatvermənin olması ehtimalı.  
 

33. Daxili auditorların işinin xidmət təşkilatının auditorunun prosedurlarının xüsusiyyəti,  
müddəti və həcminə planlaşdırılan təsirini müəyyən edərkən xidmət təşkilatının 
auditoru aşağıdakıları nəzərə almalıdır: (İst: Paraq. A38) 
(a) daxili auditorlar tərəfindən yerinə yetirilən və yerinə yetirilməli olan xüsusi işin 

xüsusiyyəti və əhatə dairəsi; 
 

                                                 
8 Bu TBS audit prosedurlarını yerinə yetirərkən fərdi daxili auditorların xidmət təşkilatının auditoruna birbaşa 
yardım etdiyi halları əks etdirmir.  
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(b) daxili auditorun əldə etdiyi nəticələrə görə bu işin əhəmiyyəti; habelə 
 

(c) həmin nəticələri əsaslandırmaq üçün toplanan sübutların qiymətləndirilməsindəki 
subyektivlik dərəcəsi.   

 
Daxili Audit Funksiyasının işindən istifadə etmək  

  
34. Daxili auditorun işindən istifadə etmək üçün  xidmət təşkilatının auditoru bunların öz 

məqsədləri üçün yetərli olub-olmamasını müəyyən etmək üçün həmin iş ilə bağlı 
prosedurları qiymətləndirib yerinə yetirməlidir.  (İst: Paraq. A39) 

 
35. Daxili auditorlar tərəfindən görülən xüsusi işin  xidmət təşkilatının auditorunun 

məqsədləri üçün yetərli olub-olmamasını müəyyən etmək üçün xidmət təşkilatının 
auditoru aşağıdakıların olub-olmamasını (edilib-edilməməsini) qiymətləndirməlidir: 

 
(a) iş yetərli texniki təlim keçmiş daxili auditorlar tərəfindən yerinə yetirilib; 

 
(b) işə müvafiq qaydada nəzarət edilib, təhlili aparılıb və sənədləşdirilib; 

 
(c) daxili auditorların ağlabatan nəticə əldə etməsi üçün yetərli sübut əldə edilib; 

 
(d) əldə edilən nəticələr şərtlərə müvafiqdir və daxili auditorlar tərəfindən hazırlanan 

hesabatlar yerinə yetirilən işin nəticələrinə uyğun gəlir; habelə 
 

(e) daxili auditorlar tərəfindən aşkar edilən tapşırıq ilə bağlı istisnalar və ya qeyri-adi 
məsələlər müvafiq qaydada həllini tapıb.   

 
Xidmət təşkilatının auditorunun hazırladığı təsdiqləmə hesabatına olan təsir   

 
36. Daxili audit funksiyasının işindən istifadə olunduğu halda  xidmət təşkilatının auditoru 

öz təsdiqləmə hesabatının xidmət təşkilatının auditorunun rəyi olduğu bölməsində 
həmin işə heç bir istinad etməməlidir. (İst: Paraq. A40) 

 
37. 2-ci növ hesabat olduğu halda nəzarət testlərinin keçirilməsi daxili audit funksiyasının 

işindən istifadə olunduqda xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatının 
xidmət təşkilatının auditorunun nəzarət testlərini və onların nəticələrini təsvir edən 
hissəsinə daxili auditorun işinin təsviri və həmin iş ilə bağlı olaraq xidmət təşkilatının 
auditorunun prosedurları daxil edilməlidir. (İst: Paraq.  A41) 

  
Yazılı təqdimatlar 

 
38. Xidmət təşkilatının auditoru xidmət təşkilatından aşağıdakı şərtləri yerinə yetirən 

yazılı təqdimatları tələb etməlidir: (İst: Paraq. A42) 
 

(a) sistemin təsvirinə əlavə edilən bəyanatı təkrar təsdiqləyir; 
 

(b) xidmət təşkilatının auditorunu bütün müvafiq və istifadə etmək imkanı olan 
məlumatlar ilə təmin edir9; habelə 

 
(c) haqqında məlumatı olduğu aşağıdakı məsələləri xidmət təşkilatının auditoruna 

açıqlayır: 
 

(i) bir və ya daha çox istifadəçi müəssisəyə təsir göstərə bilən və xidmət 
təşkilatına aid olan qanun və qaydaların tələblərinə riayət etməmə, 
dələduzluq, yaxud düzəliş edilməmiş kənarlaşmalar; 

 
(ii) nəzarət vasitələrinin təşkilində nöqsanlar; 

 

                                                 
9 Bu TBS-nın13 () (v) paraqrafları. 
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(iii) nəzarət vasitələrinin təsvir olunduğu kimi yerinə yetirilmədiyi hallar; 
habelə 

 
(iv) xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatının tarixinədək öz 

sisteminin təsvirində əhatə edildiyi dövrdən sonra baş verən və xidmət 
təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatına  ciddi təsir göstərə bilən 
hadisələr. 

 
39. Yazılı təqdimatlar xidmət təşkilatının auditoruna ünvanlanmış təqdimat haqqında 

məktub formasında olmalıdır. Yazılı təqdimatların tarixi xidmət təşkilatının 
auditorunun təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonra olmamaq şərtilə, xidmət 
təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatının tarixinə mümkün qədər yaxın tarix 
olmalıdır.  

  
40. Xidmət təşkilatının auditoru ilə müzakirə etdikdən sonra xidmət təşkilatı bu TBS-nın 

38 (a) və (b) paraqrafların uyğun olaraq tələb olunan bir və ya daha çox yazılı 
təqdimatları təmin etmədiyi halda xidmət təşkilatının auditoru rəy verməkdən imtina 
etməlidir. (İst: Paraq. A43) 

 
Digər məlumatlar 

 
41. Xidmət təşkilatının auditoru təsvir ilə ziddiyyət təşkil edən əhəmiyyətli 

uyğunsuzluqları müəyyən etmək üçün xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirinin 
olduğu sənəddə və xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatında digər 
məlumatlar varsa onları oxumalıdır. Əhəmiyyətli uyğunsuzluqları müəyyən etmək 
məqsədilə digər məlumatları oxuyanda xidmət təşkilatının auditoruna həmin 
məlumatlarda faktların açıq şəkildə təhrif olunması məlum ola bilər.  

  
42. Xidmət təşkilatının auditoruna digər məlumatlarda əhəmiyyətli uyğunsuzluq və ya 

faktların təhrif edilməsi məlum olduqda o, bu məsələni xidmət təşkilatı ilə müzakirə 
etməlidir. Xidmət təşkilatının auditoru digər məlumatlarda xidmət təşkilatının 
düzəltməkdən imtina etdiyi əhəmiyyətli uyğunsuzluq və ya faktların təhrif edilməsi 
qənaətinə gəldiyi halda o, müvafiq əlavə tədbirlər görməlidir. (İst: Paraq. A44–A45) 

 
Sonrakı hadisələr   

 
43. Xidmət təşkilatının auditoru xidmət təşkilatına xidmət təşkilatının auditorunun 

təsdiqləmə hesabatının tarixinədək öz sisteminin təsvirində əhatə etdiyi dövrdən sonra 
baş vermiş və xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatında  düzəliş 
etməsinə səbəb olan hadisələr haqqında məlumatının olub-olmaması ilə bağlı sorğu 
göndərməlidir. Xidmət təşkilatının auditoruna belə bir hadisə məlum olduğu  və həmin 
hadisə haqqında məlumat xidmət təşkilatı tərəfindən açıqlanmadığı halda xidmət 
təşkilatının auditoru bunu özünün təsdiqləmə hesabatında açıqlamalıdır. 

 
44. Xidmət təşkilatının auditorunun öz təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonra xidmət 

təşkilatının sisteminin təsviri və ya nəzarət vasitələrinin təşkilinin və ya səmərəliyinin 
müvafiqliyi ilə bağlı hər hansı bir proseduru yerinə yetirmək öhdəliyi yoxdur.   

 
Sənədləşdirmə 

 
45. Xidmət təşkilatının auditoru tapşırıq ilə keçmişdə heç bir əlaqəsi olmayan xidmət 

təşkilatının təcrübəli auditorunun aşağıdakıları başa düşməsi üçün yetərli və müvafiq 
olan təsdiqləmə hesabatını əsaslandıran uçot sənədlərini təmin etmək məqsədilə vaxtı-
vaxtında tapşırığın sənədləşdirilməsini yerinə yetirməlidir: 

 
(a) bu TBS-ya, habelə tətbiq edilən qanun və qaydaların tələblərinə müvafiq qaydada 

yerinə yetirilən prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi; 
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(b) yerinə yetirilən prosedurların nəticələri və əldə edilən sübutlar; habelə 
 

(c) tapşırıq müddətində ortaya çıxan mühüm məsələlər, onlara dair əldə olunan 
nəticələr və həmin nəticələrin əldə edilməsi üçün yürüdülən peşəkar 
mühakimələr. 

 
46. Yerinə yetirilən prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmini sənədləşdirərkən 

xidmət təşkilatının auditoru aşağıdakıları qeydə almalıdır: 
 

(a) sınaqdan keçirilən spesifik məsələlərin mahiyyətinin müəyyən edilməsi; 
 

(b) işi icra edən şəxs və həmin işin tamamlandığı tarix; habelə 
 

(c) yerinə yetirilən işin təhlilini apardığı şəxs, həmin təhlilin tarixi və həcmi. 
 

47. Xidmət təşkilatının auditoru daxili auditorların xüsusi işindən istifadə etdiyi halda o, 
daxili auditorlar tərəfindən görülən işin yetərliliyinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı əldə 
edilən nəticələri və həmin işə dair xidmət təşkilatının auditoru tərəfindən yerinə 
yetirilən prosedurları sənədləşdirməlidir.  

 
48. Xidmət təşkilatının auditoru xidmət təşkilatı və başqaları ilə apardığı əhəmiyyətli 

məsələlərin müzakirələrini, o cümlədən müzakirə edilən əhəmiyyətli məsələlərin 
xüsusiyyətini, müzakirələrin nə vaxt və kiminlə aparıldığını sənədləşdirməlidir. 

 
49. Xidmət təşkilatının auditoru əhəmiyyətli məsələ ilə bağlı xidmət təşkilatının 

auditorunun son nəticəsi ilə ziddiyyət təşkil edən məlumat aşkar etdiyi halda o, xidmət 
təşkilatının auditorunun bu uyğunsuzluqla bağlı gördüyü tədbirləri  sənədləşdirməlidir. 

 
50. Xidmət təşkilatının auditoru sənədləri tapşırıq faylına toplamalı və xidmət təşkilatının 

auditorunun təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonra vaxtında yekun tapşırıq faylının 
inzibati toplanma prosesini  yekunlaşdırmalıdır10. 

 
51. Yekun tapşırıq faylının toplanması qurtardıqdan sonra xidmət təşkilatının auditoru 

saxlama müddətinin sonunadək sənədləri silmir və ya ləğv etmir. (İst: Paraq. A46) 
 

52. Yekun tapşırıq faylının toplanması qurtardıqdan sonra xidmət təşkilatının auditoru 
mövcud tapşırıq sənədlərini dəyişdirmək və ya yeni sənədlər əlavə etmək zərurəti hiss 
etdikdə və bu sənədləşmə xidmət təşkilatının auditorunun hesabatına təsir göstərmirsə  
o, dəyişiklik və ya əlavənin xüsusiyyətindən asılı olmayaraq aşağıdakıları 
sənədləşdirməlidir: 

 
(a) onları etmək üçün xüsusi səbəblər; habelə 

 
(b) onların nə vaxt və kim tərəfindən edildiyi və təhlilinin aparıldığı. 

 
Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatının hazırlanması 

   
Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatının məzmunu   

 
53. Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatına ən azı aşağıdakı əsas 

elementlər daxil olmalıdır: (İst: Paraq. A47) 
 

(a) Hesabatın xidmət təşkilatının müstəqil auditorunun təsdiqləmə hesabatı olmasını 
aydın şəkildə göstərən başlıq; 

   
(b) Ünvan sahibi; 

 
(c) Aşağıdakıların müəyyən edilməsi: 

 

                                                 
10 1 saylı BKNS-in A54-A55-ci paraqraflarında əlavə məlumat verilir. 
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(i) xidmət təşkilatının öz sisteminin təsviri və 20ci növ hesabat üçün 9 (k)(ii) 
və ya 1-ci növ hesabat üçün 9 (j)(ii) bəndlərində təsvir edilən məsələlər də 
daxil olmaqla xidmət təşkilatının bəyanatı; 

 
(ii) xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində xidmət təşkilatının auditoru 

tərəfindən nəzərə alınmayan hissələri  (əgər varsa); 
 

(iii)  Əgər təsvir istifadəçi müəssisənin əlavə nəzarət vasitələri üçün ehtiyaca 
aiddirsə, xidmət təşkilatının auditorunun istifadəçi müəssisənin nəzarət 
vasitələrinin təşkilinin və ya səmərəliliyinin müvafiqliyini 
qiymətləndirməməsi, habelə xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində 
qeyd olunan nəzarət məqsədlərinə nail olması üçün xidmət təşkilatındakı 
nəzarət vasitələri ilə yanaşı istifadəçi müəssisənin əlavə nəzarət 
vasitələrinin təşkili və ya səmərəliliyi haqqında bəyanat.  

 
(iv)  Xidmətlər xidmət təşkilatının subpodratçısı tərəfindən yerinə yetirildiyi 

halda xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd etdiyi, xidmət 
təşkilatının subpodratçısı yerinə yetirdiyi fəaliyyətin xüsusiyyəti, habelə 
onlarla əlaqəli olaraq istisna etmə metodunun və ya daxil etmə metodunun 
istifadə edilməsi haqqında məlumat.  İstisna etmə metodu istifadə edildiyi 
hallarda xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində nəzarət məqsədlərinin 
və münasib xidmət təşkilatının subpodratçısı əlaqəli nəzarət vasitələrinin 
istisna etməsi və xidmət təşkilatının auditorunun prosedurlarının xidmət 
təşkilatının subpodratçısında olan nəzarət vasitələrinə aid olmaması 
haqqında bəyanat. Daxil etmə metodu istifadə edildiyi hallarda xidmət 
təşkilatının öz sisteminin təsvirinə nəzarət məqsədlərinin və münasib 
xidmət təşkilatının subpodratçısında əlaqəli nəzarət vasitələrinin daxil 
etməsi və xidmət auditorunun prosedurlarının xidmət təşkilatının 
subpodratçısında olan nəzarət vasitələrinə aid olması haqqında bəyanat; 

 
(d) Tətbiq edilən meyarların və nəzarət məqsədlərini dəqiqləşdirən tərəfin müəyyən 

edilməsi; 
 

(e) Hesabatın və 2-ci növ hesabat olduğu halda nəzarət testlərinin təsvirinin yalnız 
istifadəçi müəssisələr və onların istifadəçi müəssisələrin maliyyə hesabatlarında 
əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirərkən istifadəçi müəssisələr tərəfindən 
yerinə yetirilən nəzarət vasitələri haqqında məlumat da daxil olmaqla, digər 
məlumatları nəzərə almaq üçün kifayət qədər anlayışı olan auditorlar üçün 
nəzərdə tutulması haqqında bəyanat; (İst: Paraq. A48) 

 
(f) Xidmət təşkilatının aşağıdakılardan cavabdeh olması haqqında bəyanat: 

 
(i) həmin təsvirin və həmin bəyanatın tamlığı, dəqiqliyi və təqdim edilmə 

metodu da daxil olmaqla öz sisteminin təsvirinin, habelə əlavə edilən 
bəyanatın hazırlanması; 

 
(ii) xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində əks etdirilən xidmətlərin 

göstərilməsi; 
 

(iii) nəzarət məqsədlərinin bəyan edilməsi (qanun və ya qaydalarla, yaxud 
kənar şəxslər, məsələn, istifadəçi qrup və ya peşəkar orqan tərəfindən 
müəyyən edilməməsi); habelə 

 
(iv) xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd edilən nəzarət 

məqsədlərinə nail olmaq üçün nəzarət vasitələrinin təşkili tətbiq edilməsi. 
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(g) Xidmət təşkilatının auditorunun məsuliyyətinin öz prosedurlarına uyğun olaraq 
xidmət təşkilatının təsviri, həmin təsvirdə qeyd olunan nəzarət məqsədləri ilə 
bağlı nəzarət vasitələrinin təşkili və 2-ci növ hesabat olduğu halda həmin nəzarət 
vasitələrinin səmərəliliyi haqqında  rəy ifadə etməkdən ibarət olması haqqında 
bəyanat. 

 
(h)  Mütəxəssis-praktikin üzv olduğu şirkətin 1 saylı BKNS-i, yaxud ən azı 1 saylı 

BKNS qədər sərt olan digər peşə standartlarını, yaxud qanun və ya qaydaların 
tələblərini tətbiq etməsi haqqında bəyanatı. Mütəxəssis-praktik peşəkar mühasib 
olmadığı halda bəyanatda tətbiq edilən, ən azı 1 saylı BKNS qədər sərt olan peşə 
standartları, yaxud qanun və ya qaydaların tələbləri müəyyən edilməlidir.  

 
(i) Mütəxəssis-praktikin IESBA Məcəlləsinin müstəqillik və digər etik normalarına, 

yaxud təsdiqləmə tapşırıqlarına aid olan və ən azı IESBA Məcəlləsinin A və B 
hissələri qədər sərt olan digər peşə standartlarına, yaxud qanun və ya qaydaların 
tələblərinə riayət etməsi haqqında bəyanat. Mütəxəssis-praktik peşəkar mühasib 
olmadığı halda bəyanatda ən azı təsdiqləmə tapşırıqlarına aid olan IESBA 
Məcəlləsinin A və B hissələri qədər sərt olan, tətbiq edilən peşə standartları, 
yaxud qanun və ya qaydaların tələbləri müəyyən edilməlidir.  

 
(j) Tapşırığın 3402 saylı “Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələrinə dair təsdiqləmə 

hesabatları” TBS-ya müvafiq olaraq yerinə yetirilməsi haqqında bəyanat. Həmin 
bəyanata əsasən xidmət təşkilatının auditorundan tələb olunur ki, xidmət 
təşkilatının öz sisteminin təsvirinin bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
ədalətli təqdim etməsi, habelə nəzarət vasitələrinin müvafiq şəkildə təşkil 
olunması və  2-ci növ hesabat olduğu halda səmərəli işləməsi haqqında ağlabatan 
əminlik əldə etmək üçün prosedurları planlaşdırıb yerinə yetirsin.  

 
(k) Ağlabatan əminlik əldə etmək üçün xidmət təşkilatının auditorunun 

prosedurlarının icmalı və xidmət təşkilatının auditorunun fikrinə görə əldə edilən 
sübutların onun rəy verməsi üçün yetərli və müvafiq olması haqqında bəyanatı, 
habelə 1-ci növ hesabat olduğu halda xidmət təşkilatının auditorunun nəzarət 
vasitələrinin səmərəliliyi ilə bağlı heç bir proseduru yerinə yetirməməsi və bu 
səbəbdən onlara dair heç bir rəy ifadə etməməsi haqqında bəyanatı. 

 
(l) Nəzarət vasitələrinin məhdudiyyətləri və 2-ci növ hesabat olduğu halda nəzarət 

vasitələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin gələcək dövrlərə şamil 
edilməsi riski haqqında bəyanat. 

 
(m) Müvafiq meyarlar əsasında və bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 

aşağıdakılar haqqında xidmət təşkilatının auditorunun müsbət formada ifadə 
edilən rəyi: 

 
(i) 2-ci növ hesabat olduğu halda: 

 
a. Xidmət təşkilatının müəyyən dövr ərzində təşkil olunub tətbiq edilmiş 

sistemi təsvirdə ədalətli təqdim edilmişdir; 
 

b. Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd olunan nəzarət 
məqsədləri ilə bağlı nəzarət vasitələri müəyyən dövr ərzində müvafiq 
şəkildə təşkil olunub tətbiq edilmişdir; habelə 

 
c. Təsvirdə əks etdirilən nəzarət məqsədlərinə nail olunmasını göstərən 

ağlabatan əminlik təmin etmək üçün zəruri olan, test edilən nəzarət 
vasitələri müəyyən dövr ərzində səmərəli işləmişdir.  
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(ii) 1-ci növ hesabat olduğu halda: 
 

a. Xidmət təşkilatının müəyyən tarixdə təşkil olunub tətbiq edilmiş 
sistemi təsvirdə ədalətli təqdim edilmişdir; habelə 

 
b. Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd olunan nəzarət 

məqsədləri ilə bağlı nəzarət vasitələri müəyyən tarixdə müvafiq 
şəkildə təşkil olunub tətbiq edilmişdir. 

 
(n) Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatının tarixi (bu tarix xidmət 

təşkilatının auditorunun rəyinin əsaslandırıldığı yetərli sübutların əldə edildiyi  
tarixdən əvvəl olmamalıdır). 

 
(o) Xidmət təşkilatının auditorunun adı və onun fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiyadakı 

məkanı.  
 

54. 2-ci növ hesabat olduğu halda xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatına 
rəydən sonra yerinə yetirilən nəzarət sınaqları və onların nəticələri haqqında 
məlumatın göstərildiyi ayrı bölmə və ya qoşma daxil edilməlidir. Nəzarət testlərini 
təsvir edərkən xidmət təşkilatının auditoru aydın şəkildə hansı nəzarət vasitələrinin 
test edildiyini əks etdirməli, test edilən elementləri əsas məcmuda olan hər bir 
elementə və ya seçilmiş elementlərin bir qisminə aid olmasını müəyyən etməli və 
istifadəçi auditorların bu cür testlərin risklərin qiymətləndirmələrinə təsirini müəyyən 
etməsinə imkan vermək üçün testlərin xüsusiyyətini kifayət qədər təfərrüatlı qeyd 
etməlidir. Kənarlaşmalar aşkar olunduğu halda xidmət təşkilatının auditoru 
kənarlaşmaların aşkar edilməsinə  gətirib çıxaran testlərin həcmini (o cümlədən, seçmə 
istifadə olunduğu hallarda onun ölçüsünü), habelə qeydə alınan kənarlaşmaların sayını 
və xüsusiyyətini də daxil etməlidir. Xidmət təşkilatının auditoru yerinə yetirilən testlər 
əsasında əlaqəli nəzarət məqsədinə nail olunması qənaətinə gəlsə belə kənarlaşmalar 
haqqında məlumat verməlidir. (İst: Paraq. A18 və A49) 

 
Fərqli rəylər 

 
55. Xidmət təşkilatının auditoru aşağıdakı qənaətlərə gəldiyi halda: (İst: Paraq. A50–A52) 

 
(a) xidmət təşkilatının təsviri təşkil olunub təqdim edilən sistemini bütün əhəmiyyətli 

aspektlər baxımından ədalətli əks etdirmir; 
 

(b) təsvirdə qeyd olunan nəzarət məqsədləri ilə əlaqəli nəzarət vasitələri  bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından müvafiq şəkildə təşkil edilməmişdir; 

 
(c) 2-ci növ hesabat olduğu halda xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd 

olunan nəzarət məqsədlərinə nail olunmasına dair ağlabatan əminliyin təmin 
edilməsi üçün lazım olan nəzarət testləri bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
səmərəli işləməmişdir; yaxud 

 
(d) xidmət təşkilatının auditoru yetərli müvafiq sübut toplaya bilməmişdir, 

 
xidmət təşkilatının auditorunun rəyi dəyişdirilməli və xidmət təşkilatının auditorunun 
təsdiqləmə hesabatında belə dəyişikliyin bütün səbəbləri aydın şəkildə təsvir 
olunmalıdır.   

 
Məlumatvermə ilə bağlı digər məsuliyyətlər 

 
56. Xidmət təşkilatının auditoruna qanunlar və qaydalar ilə uyğunsuzluq, dələduzluq 

faktları, yaxud aydın şəkildə əhəmiyyətsiz və bir və ya daha çox istifadəçi 
müəssisəsinə təsir göstərə bilən, xidmət təşkilatına aid  düzəldilməmiş səhvlər məlum 
olduğu halda, o,  məsələ haqqında təsirə məruz qalan istifadəçi müəssisələrə müvafiq 
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qaydada məlumat verilib-verilməməsini müəyyən etməlidir. Məsələ haqqında 
məlumat verilmədiyi və xidmət təşkilatının bunu etmək niyyətində olmadığı halda 
xidmət təşkilatının auditoru müvafiq tədbir görməlidir. (İst: Paraq. A53) 

 
 

*** 
 

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar   
 
Bu TBS-nın  əhatə dairəsi (İst: Paraq. 1, 3) 
 
A1. Daxili nəzarət maliyyə hesabatlarının etibarlılığı, əməliyyatların səmərəliliyi və 
effektivliyi, habelə tətbiq edilə bilən qanun və qaydalara riayət etmə ilə əlaqəli məqsədlərə 
nail olunması ilə bağlı ağlabatan əminliyin əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulan bir prosesdir. 
Xidmət təşkilatının əməliyyatları və uyğunluq məqsədləri ilə əlaqədar olan nəzarət vasitələri 
maliyyə hesabatları ilə əlaqəli olan müəssisənin daxili nəzarətinə aid ola bilər. Bu cür nəzarət 
vasitələri hesab qalıqları, əməliyyatların növləri və ya açıqlamalar ilə əlaqəli təqdimat və 
açıqlamalar haqqında təsdiqləmələrə, yaxud audit prosedurlarını tətbiq etdikdə istifadəçi 
auditorun qiymətləndirdiyi və ya istifadə etdiyi sübutlara aid ola bilər. Məsələn, əmək 
haqqının hesablanması sahəsində xidmət təşkilatının əmək haqqından tutulan məbləğlərin 
vaxtında dövlət orqanlarına köçürülməsi ilə bağlı  nəzarət vasitələri istifadəçi müəssisəyə aid 
ola bilər, çünki köçürmələrin gecikdirilməsi nəticəsində istifadəçi müəssisə üçün öhdəlik 
yaradan faiz və cərimələr yarana bilər. Eyni qaydada xidmət təşkilatının tənzimlənmə 
baxımından sərmayə əməliyyatlarının qəbul edilməsi üzərində nəzarət vasitələri istifadəçi 
müəssisənin öz maliyyə hesabatlarında göstərilən əməliyyatların və hesab qalıqlarının təqdim 
edilməsi və açıqlanması üçün müvafiq hesab edilə bilər.  Xidmət təşkilatındakı fəaliyyət və 
uyğunluq ilə əlaqəli nəzarət vasitələrinin istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatları ilə bağlı 
daxili nəzarətə aid olma ehtimalının müəyyən edilməsinə dair peşəkar mühakimə tətbiq 
edilərək, xidmət təşkilatının təyin etdiyi nəzarət məqsədləri və meyarların müvafiqliyi nəzərə 
alınmalıdır.   
   
A2. Xidmət təşkilatı, məsələn, istifadəçi müəssisə tərəfindən təşkil edilən və ya  istifadəçi 
müəssisə ilə xidmət təşkilatı arasındakı müqavilədə nəzərdə tutulan sistemi işlətdikdə xidmət 
təşkilatı sistemin müvafiq şəkildə təşkil edilməsini təsdiqləməyə bilər. Nəzarət vasitələrinin 
müvafiq şəkildə təşkil edilməsi ilə onların səmərəli işləməsi arasında ayrılmaz əlaqənin 
olması səbəbindən təşkil edilmənin müvafiqliyi ilə əlaqəli bəyanatın olmaması xidmət 
təşkilatının auditoruna nəzarət məqsədlərinə nail olunmağa dair ağlabatan əminliyi təmin 
etməsinə və bununla da nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi haqqında qənaətə gəlməsinə mane 
ola bilər. Alternativ olaraq  mütəxəssis-praktik 3000 saylı TBS-ya müvafiq olaraq nəzarət 
vasitələrinin təsvir edildiyi kimi tətbiq edilməsindən əmin olmaq məqsədilə nəzarət testlərini 
və ya təsdiqləmə tapşırığını yerinə yetirmək üçün razılaşdırılmış prosedurlara dair tapşırığı 
seçə bilər.   
 
Anlayışlar  (İst: Paraq. 9(d), 9(g)) 
 
A3. “Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələri” anlayışı xidmət təşkilatı tərəfindən qorunub 
saxlanılan istifadəçi müəssisənin informasiya sistemlərinin aspektlərini ehtiva edir və bura 
eyni zamanda xidmət təşkilatında daxili nəzarətin bir və ya daha çox digər komponentlərinin 
aspektləri də daxil ola bilər. Məsələn, göstərilən xidmət ilə əlaqəli olanda bura xidmət 
təşkilatının nəzarət mühiti, monitorinq və nəzarət fəaliyyətləri aspektləri daxil ola bilər. 
Bununla belə bura xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd edilən nəzarət 
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məqsədlərinə nail olunmaq ilə əlaqəli olmayan nəzarət vasitələri, məsələn, xidmət təşkilatının 
öz maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı nəzarət vasitələri daxil deyildir.   
   
A4. Daxiletmə metodundan istifadə edildikdə bu TBS-da qeyd olunan tələblər xidmət 
təşkilatının subpodratçısı tərəfindən göstərilən xidmətlərə, o cümlədən xidmət təşkilatına 
deyil, xidmət təşkilatının subpodratçısına dair 13 (b)(i)-(v) paraqraflarında qeyd olunan 
məsələlər ilə bağlı razılığın əldə edilməsinə də şamil olunur. Xidmət təşkilatının 
subpodratçısında prosedurların yerinə yetirilməsi xidmət təşkilatı, xidmət təşkilatının 
subpodratçısı və xidmət təşkilatının auditoru arasında fəaliyyətin uzlaşdırılması və 
məlumatverməni də nəzərdə tutur. Bir qayda olaraq, xidmət təşkilatı və xidmət təşkilatının 
subpodratçısı əlaqəli olduqda, yaxud onlar arasında olan müqavilədə daxil etmə metodunun 
istifadə edilməsi nəzərdə  tutulduqda daxil etmə metodu tətbiq edilə bilər.   
 
Etik normalar (İst: Paraq. 11) 
 
A5. Xidmət təşkilatının auditoru adətən daha məhdudlaşdırıcı olan milli qanunvericilik 
tələbləri ilə IESBA Məcəlləsinin A və B hissələrinin əhatə edildiyi müstəqilliyə dair müvafiq 
tələblərə riayət edir. Tapşırığı bu TBS–ya müvafiq olaraq yerinə yetirən zaman IESBA 
Məcəlləsi xidmət təşkilatının auditorunun hər bir istifadəçi müəssisədən müstəqil olması 
tələbini qoymur.   
 
Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər  (İst: Paraq. 12) 
 
A6. Rəhbərlik və idarəetmə strukturları  fərqli mədəniyyət və hüquqi səbəblər, həcm və 
mülkiyyət hüququ kimi amillərin təsirini əks etdirərək yurisdiksiya və müəssisəyə görə 
fərqlənir. Bu cür müxtəliflik bu TBS-nın bütün tapşırıqlar üçün müəyyən məsələlər ilə bağlı 
xidmət təşkilatının auditorunun ünsiyyətdə olduğu şəxsləri müəyyən etməsinin mümkün 
olmadığı mənasına gəlir. Məsələn, xidmət təşkilatı kənar tərəf olan təşkilatın hissəsi olmaqla 
ayrıca hüquqi şəxs olmaya bilər. Belə hallarda yazılı təqdimatların alındığı müvafiq rəhbər 
heyəti və ya idarəetməyə məsul şəxsləri müəyyən etdikdə peşəkar mühakimənin yürüdülməsi 
tələb edilə bilər.   
 
Qəbul etmə və davamlılıq  
 
Tapşırığı yerinə yetirmək üçün qabiliyyət və bacarıqlar  (İst: Paraq. 13(a)(i)) 
 
A7. Tapşırığı yerinə yetirmək üçün aşağıdakı qabiliyyət və bacarıqlar tələb olunur: 
 

 müvafiq sahə haqqında məlumat; 
 

 informasiya texnologiyaları və sistemləri haqqında anlayış; 
 

 nəzarət vasitələrinin müvafiq təşkili ilə əlaqəli olan risklərin qiymətləndirmə 
təcrübəsi; habelə 

 
 nəzarət testlərinin təşkili, keçirilməsi və onların nəticələrinin qiymətləndirilməsində 

təcrübə.  
 
Xidmət təşkilatının bəyanatı (İst: Paraq. 13(b)(i)) 
 
A8. Xidmət təşkilatının auditorunun tapşırığı qəbul və davam etdirmək haqqında razılığından 
sonra xidmət təşkilatı tərəfindən yazılı bəyanat verməkdən imtina etməsi xidmət təşkilatının 
auditorunun tapşırıqdan imtina etməsinə səbəb olan əhatə dairəsinin məhdudiyyətini təşkil 
edir. Əgər qanun və qaydalara görə xidmət təşkilatının auditoru tapşırıqdan imtina edə 
bilmirsə, xidmət təşkilatının auditoru rəy verməkdən imtina edir.   
 
Xidmət təşkilatının bəyanatı üçün ağlabatan əsas  (İst: Paraq. 13(b)(ii)) 
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A9. 2-ci növ hesabat olduğu halda xidmət təşkilatının bəyanatına xidmət təşkilatının öz 
sisteminin təsvirində qeyd edilən nəzarət məqsədləri ilə əlaqəli nəzarət vasitələrinin müəyyən 
edilən dövr ərzində səmərəli şəkildə işlədilməsi haqqında bəyanat daxildir. Bu bəyanat xidmət 
təşkilatının monitorinq fəaliyyətinə əsaslana bilər. Nəzarət vasitələrinin monitorinqi uzun 
müddət ərzində nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi prosesidir. Bu, 
vaxtaşırı nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, çatışmazlıqların aşkar 
edilməsi, xidmət təşkilatı daxilində müvafiq şəxslərə həmin çatışmazlıqlar haqqında məlumat 
verilməsi və müvafiq düzəliş tədbirlərinin görülməsindən ibarətdir. Xidmət təşkilatı davamlı 
fəaliyyət, ayrıca qiymətləndirmələr və ya hər ikisinin birləşməsi vasitəsilə monitorinqi həyata 
keçirir.  Davamlı monitorinq fəaliyyətinin səviyyəsi və səmərəliliyi yüksək olduqca ayrıca 
qiymətləndirməyə ehtiyac az olur. Davamlı monitorinq fəaliyyəti çox vaxt xidmət təşkilatının 
normal təkrar edən fəaliyyətindən təşkil olunur və bura mütəmadi idarəetmə və nəzarət 
fəaliyyətləri daxildir. Daxili auditorlar və ya eyni funksiyanı yerinə yetirən işçilər xidmət 
təşkilatının fəaliyyətinin monitorinqinə töhfə verə bilərlər. Monitorinq fəaliyyətinə 
problemləri əks etdirə və ya təkmilləşmə ehtiyacı olan sahələri vurğulaya bilən sifarişçi 
şikayətləri və şərhləri kimi kənar mənbələrdən əldə edilən məlumatların istifadə edilməsi də 
daxil ola bilər. Xidmət təşkilatının auditorunun nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi haqqında 
məlumat verməsi xidmət təşkilatının öz bəyanatı üçün ağlabatan əsas təmin etməsi məqsədi 
ilə xidmət təşkilatının hər hansı prosesini əvəz etmir.   
 
Risklərin aşkar edilməsi (İst: Paraq. 13(b)(iv)) 
 
A10. 9(c) paraqrafında qeyd olunduğu kimi nəzarət məqsədləri nəzarət vasitələrinin azaltmaq 
istədiyi risklər ilə əlaqədardır. Məsələn, əməliyyatın səhv məbləğdə və ya səhv dövrdə uçota 
alınması riski nəzarət məqsədlərində həmin əməliyyatların düzgün məbləğ və düzgün dövrdə 
uçota alınmasının zəruri olması kimi ifadə oluna bilər. Xidmət təşkilatı öz sisteminin 
təsvirində qeyd olunan nəzarət məqsədlərinə nail olunmasına mane olan riskləri aşkar 
edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Xidmət təşkilatında müvafiq riskləri aşkar etmək üçün 
rəsmi və ya qeyri-rəsmi proses ola bilər. Rəsmi prosesə müəyyən edilən risklərin 
əhəmiyyətliliyinin qiymətləndirilməsi, onların baş verməsi ehtimalının qiymətləndirilməsi və 
onların aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlərin haqqında qərarların verilməsi daxil ola 
bilər. Bununla belə, nəzarət məqsədləri nəzarət vasitələrinin azaltmaq istədiyi risklər ilə 
əlaqədar olduğu üçün xidmət təşkilatının sisteminin təşkil edilib yerinə yetirilməsi zamanı 
nəzarət məqsədlərinin düşünərək müəyyən edilməsi özü də müvafiq risklərin müəyyən 
edilməsi üçün qeyri-rəsmi prosesi ehtiva edə bilər.   
 
Tapşırığın şərtlərində dəyişikliyin qəbul edilməsi   (İst: Paraq. 14) 
 
A11. Tapşırığın həcminin dəyişidirilməsi xahişi müəyyən şərtlər daxilində edildikdə 
əsaslandırılmış hesab edilmir. Müəyyən şərtlərə misal olaraq xidmət təşkilatının auditorunun 
rəyinin fərqli olma ehtimalı səbəbindən müəyyən nəzarət məqsədlərinin tapşırığın həcmindən 
xaric edilməsi xahişi və ya xidmət təşkilatının auditora yazılı bəyanat təqdim etməməsi və 
tapşırığın 3000 saylı TBS-ya uyğun yerinə yetirilməsi üçün müraciətin edilməsi verilə bilər.  
 
A12. Tapşırığın həcminin dəyişidirilməsi xahişi müəyyən şərtlər daxilində edildikdə 
əsaslandırılmış hesab edilə bilər. Müəyyən şərtlərə misal olaraq xidmət təşkilatının auditoru 
üçün xidmət təşkilatı istifadəetmə imkanı əldə edə bilmədikdə xidmət təşkilatının 
subpodratçısının tapşırıqdan uzaqlaşdırılması xahişi verilə bilər.   
 
Meyarların müvafiqliyinin qiymətləndirilməsi (İst: Paraq. 15–18) 
 
A13. Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirinin ədalətli təqdim edilməsi, nəzarət 
vasitələrinin təşkil olunmasının müvafiqliyi, 2-ci növ hesabat olduğu halda isə nəzarət 
məqsədləri ilə əlaqəli nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi haqqında bəyanatın nəzərdə tutulan 



XİDMƏT TƏŞKİLATINDA NƏZARƏT VASİTƏLƏRİNƏ DAİR  
TƏSDİQLƏMƏ TAPŞIRIQLARI 

210                                             3402 saylı TBS 

istifadəçilər tərəfindən başa düşülməsi üçün onların meyarlardan istifadə etmək imkanı 
olmalıdır.   
  
A14. 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın tələblərinə əsasən xidmət təşkilatının auditoru 
başqa məsələlər ilə yanaşı istifadə edilən meyarların müvafiqliyini və əsas yoxlama 
predmetinin uyğunluğunu müəyyən etməlidir11. Əsas yoxlama predmeti təsdiqləmə 
hesabatının nəzərdə tutulan istifadəçiləri üçün maraq doğuran əsas şərtdir. Aşağıdakı cədvəl 
2-ci və 1-ci növ hesabatlar üçün yoxlama predmetini və minimum meyarları müəyyən edir.  
 
 Yoxlama 

predmeti 
Meyarlar Şərh 

Xidmət 
təşkilatının 
sisteminin 
təsvirinin 
ədalətli 
təqdim 
edilməsi 
haqqında rəy  
(1-ci və 2-ci 
növ 
hesabatlar) 

İstifadəçi 
müəssisənin 
maliyyə 
hesabatları ilə 
əlaqəli olan və 
xidmət 
təşkilatının 
auditorunun 
təsdiqləmə  
hesabatında əhatə 
edilən daxili 
nəzarəti üçün 
müvafiq ola bilən 
xidmət 
təşkilatının 
sistemi.   
 

Əgər təsvirdə 
aşağıdakılar təmin 
edilərsə ədalətli 
təqdim edilmiş 
hesab edilir:  
 
(b) müvafiq 

hallarda 16 (a) 
(i)-(viii) 
paraqrafda əks 
etdirilən 
məsələlər də 
daxil olmaqla 
xidmət 
təşkilatının 
sisteminin 
necə təşkil 
olunub yerinə 
yetirilməsi 
təqdim edilir; 
 

(c) 2-ci növ 
hesabat olduğu 
halda təsvirdə 
əhatə edilən 
dövr ərzində 
xidmət 
təşkilatının 
sistemində baş 
verən 
dəyişikliklərin 
müvafiq 
təfsilatları 
daxil edilir; 
habelə 

 
(c) təsvirin 
çoxsaylı istifadəçi 

Bu rəy üçün meyarların ifadə tərzi 
məsələn, qanun və ya qaydalar, 
istifadəçi qrupları və ya peşəkar 
orqanların meyarları ilə 
uyğunlaşdırılmalıdır.  Bu rəy üçün 
meyarların nümunələri Əlavə 1-də 
əks etdirilən xidmət təşkilatının 
bəyanatında təqdim edilmişdir.  
A21–A24 paraqrafları əlavə olaraq 
bu meyarların qarşılanıb-
qarşılanmamasını haqqında əlavə 
məlumat təqdim edir.   (3000 saylı 
(düzəliş edilmiş) TBS-nın şərtlərinə 
əsasən bu rəy üçün yoxlama 
predmeti üzrə məlumatlar12 xidmət 
təşkilatının öz sisteminin təsviri  və 
xidmət təşkilatının bu təsvirin 
ədalətli təqdim edilməsi haqqında 
bəyanatıdırr.)   
    
  
 

                                                 
11 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 24(b) və 41-ci paraqraflar. 
12 “Yoxlama predmeti üzrə məlumatlar” əsas predmetin meyarlar üzrə qiymətləndirilməsi və ya ölçülməsinin 
nəticəsidir, yəni meyarların əsas predmetə tətbiq edilməsi nəticəsində əldə edilən məlumatlardır.   
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müəssisələrin 
ümumi 
ehtiyaclarını 
qarşılamaq 
məqsədilə 
hazırlanması 
səbəbindən hər bir 
müəssisənin öz 
mühitində 
əhəmiyyətli hesab 
edə biləcəyi hər 
bir aspektin bura 
daxil edilməsini 
qəbul edərək  
təsvir edilən 
xidmət təşkilatının 
həcminə aid olan 
məlumatlar  
nəzərdən qaçmır 
və ya təhrif 
edilmir.   
 
 

Təşkil 
edilmənin 
müvafiqliyi 
və fəaliyyətin 
səmərəliliyi 
haqqında rəy  
(2-ci növ 
hesabatlar) 
 

Xidmət 
təşkilatının öz 
sisteminin 
təsvirində qeyd 
olunan nəzarət 
məqsədlərinə nail 
olunmaq üçün 
həmin nəzarət 
vasitələrinin 
təşkil edilməsinin 
müvafiqliyi və 
fəaliyyətin 
səmərəliliyi    
 

Əgər aşağıdakılar 
təmin edilərsə 
nəzarət vasitələri 
müvafiq şəkildə 
təşkil edilmiş və 
səmərəlidir:  
 
(a) xidmət 
təşkilatının öz 
sisteminin 
təsvirində qeyd 
olunan nəzarət 
məqsədlərinə nail 
olunmağa mane 
olan risklər xidmət 
təşkilatı tərəfindən 
müəyyən 
edilmişdir; 
 
(b) bu təsvirdə 
müəyyən olunan 
nəzarət vasitələri 
təsvir olunduğu 
kimi icra edilərsə  
qeyd olunan 
nəzarət 
məqsədlərinə nail 
olunmaq üçün bu 

Bu rəy üçün 
meyarlar 
təmin 
edildikdə 
nəzarət 
vasitələri 
müəyyən 
edilmiş dövr 
ərzində 
əlaqəli 
nəzarət 
məqsədlərinə 
nail olunması 
haqqında 
ağlabatan 
əminlik 
təmin 
edəcək. 
(3000 saylı 
(düzəliş 
edilmiş) 
TBS-nın 
şərtlərinə 
əsasən bu rəy 
üçün 
yoxlama 
predmeti üzrə 

Xidmət təşkilatının 
öz sisteminin 
təsvirində qeyd 
olunan nəzarət 
məqsədləri bu rəylər 
üçün meyarların 
tərkib hissəsidir.  
Qeyd olunan nəzarət 
məqsədləri müxtəlif 
tapşırıqlar üçün 
fərqli olur. Təsvirə 
dair rəyin 
formalaşdırılmasının 
tərkib hissəsi kimi  
xidmət təşkilatının 
auditoru qeyd 
olunan nəzarət 
məqsədlərinin 
ədalətli təqdim 
edilməməsi 
haqqında nəticəyə 
gəldikdə bu nəzarət 
məqsədləri 
nəzarətlər 
vasitələrinin təşkili 
və ya səmərəliliyi 
haqqında rəy 
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risklərin maneə 
yaratmaması 
haqqında 
ağlabatan əminlik 
təmin edir; habelə 
 
(c) nəzarət 
vasitələri müəyyən 
edilən dövr 
ərzində nəzərdə 
tutulduğu kimi 
ardıcıl olaraq 
tətbiq edilmişdir.  
Bura müvafiq 
səlahiyyət və 
bacarığı olan 
şəxslər tərəfindən 
əl ilə idarə edilən 
nəzarət 
vasitələrinin tətbiq 
edilib-edilməməsi 
də daxildir. 

məlumatlar 
xidmət 
nəzarət 
vasitələrinin 
müvafiq 
şəkildə təşkil 
olunması  və 
onların 
səmərəli icra 
edilməsi 
haqqında 
xidmət 
təşkilatının 
bəyanatıdır.)   

formalaşdırmaq 
üçün meyarların 
tərkib hissəsini 
təşkil etmək üçün 
uyğun deyil.    

Təşkil 
edilmənin 
müvafiqliyi 
haqqında rəy 
(1-ci növ  
hesabatlar) 
 

Xidmət 
təşkilatının öz 
sisteminin 
təsvirində qeyd 
olunan nəzarət 
məqsədlərinə nail 
olunmaq üçün 
zəruri olan 
nəzarət 
vasitələrinin 
təşkilinin 
müvafiqliyi.   
  
 

Aşağıdakılar 
təmin edildikdə 
nəzarət vasitələri 
müvafiq formada 
təşkil olunmuşdur: 
 
(a) xidmət 
təşkilatının öz 
sisteminin 
təsvirində qeyd 
olunan nəzarət 
məqsədlərinə nail 
olunmağa mane 
olan risklər 
təşkilat tərəfindən 
müəyyən 
edilmişdir; habelə 
 
(b) bu təsvirdə 
müəyyən olunan 
nəzarət vasitələri 
təsvir olunduğu 
kimi icra edilsə  
xidmət təşkilatının 
öz sisteminin 
təsvirində qeyd 
olunan nəzarət 
məqsədlərinə nail 
olunmaq üçün 
risklərin maneə 

Bu meyarlara 
müvafiqlik 
özü 
özlüyündə  
əlaqəli 
nəzarət 
məqsədlərinə 
nail olunması 
üçün əminlik 
təmin etmir, 
çünki nəzarət 
vasitələrinin 
əməliyyatları 
haqqında heç 
bir əminlik 
əldə 
edilməmişdir.  
(3000 saylı 
(düzəliş 
edilmiş) 
TBS-nın 
şərtlərinə 
əsasən bu rəy 
üçün 
yoxlama 
predmeti üzrə 
məlumatlar 
nəzarət 
vasitələrinin 
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yaratmamasına 
dair ağlabatan 
əminlik təmin 
edir. 

müvafiq 
şəkildə təşkil 
olunması 
haqqında 
xidmət 
təşkilatının 
bəyanatıdır.)    
  

 
A15. 16(a) paraqrafı müvafiq hallarda xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirinə daxil edilən 
elementlərin sayını müəyyən edir. Təsvir edilən sistem əməliyyatları yerinə yetirən sistem 
olmadığı halda bu əməliyyatlar müvafiq olmaya bilər. Məsələn, əgər sistem İT proqramının 
özünə daxil edilmiş nəzarət vasitələri deyil, İT proqramlarının yerləşdirilməsi (hostinqi) 
sahəsində ümumi nəzarət vasitələrinə aid olduqda.   
 
Əhəmiyyətlilik (İst: Paraq. 19, 54) 
 
A16. Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələri ilə bağlı hesabat hazırlamaq tapşırığında 
əhəmiyyətlilik anlayışı  istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarına deyil, haqqında hesabat 
hazırlanan sistemə aiddir. Xidmət təşkilatının auditoru xidmət təşkilatının öz sisteminin 
təsvirinin bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli təqdim edilməsini, həmin xidmət 
təşkilatında olan nəzarət vasitələrinin bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından müvafiq 
şəkildə təşkil olunmasını və 2-ci növ hesabat olduğu halda nəzarət vasitələrinin bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından səmərəli şəkildə icra edilməsini müəyyən etmək məqsədilə 
prosedurları planlaşdırır və yerinə yetirir.  Əhəmiyyətlilik anlayışında nəzərə alınır ki, xidmət 
təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatında müxtəlif istifadəçi müəssisələrin ümumi 
informasiya ehtiyaclarını qarşılayan xidmət təşkilatı sistemi və onların həmin sistemin hansı 
formada istifadə edilməsi haqqında anlayışı olan auditorları haqqında məlumatlar təqdim 
edilir. 
 
A17. Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirinin ədalətli təqdim edilməsi və nəzarət 
vasitələrinin təşkili ilə əlaqədar olan əhəmiyyətliliyə əsasən keyfiyyət amillərinin (məsələn: 
təsvirə əhəmiyyətli əməliyyatların yerinə yetirilməsi ilə bağlı əhəmiyyətli aspektlərin daxil 
edilib-edilməməsi; təsvirdə münasib məlumatların göstərilib-göstərilməməsi və ya dəyişdirib-
dəyişdirməməsi) və nəzarət məqsədlərinə nail olunmaq haqqında ağlabatan əminliyin təmin 
edilməsi üçün nəzarət vasitələrinin (təşkil  olunduğu halda) imkanlarının nəzərdə keçirilməsi 
daxildir. Nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinə dair xidmət təşkilatının auditorunun rəyi ilə bağlı 
əhəmiyyətliliyə  həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət amillərinin nəzərə alınması daxildir. 
Məsələn, yol verilən kənarlaşma dərəcəsi və müşahidə edilən kənarlaşma dərəcəsi (kəmiyyət 
göstəricisi), habelə müşahidə edilən kənarlaşmanın xüsusiyyəti və səbəbi (keyfiyyət 
göstəricisi).    
   
A18. Kənarlaşmalar müəyyən edildiyi nəzarət testlərinin nəticələri  həmin testlərin təsvirində 
açıqlandığı hallarda əhəmiyyətlilik anlayışı tətbiq edilmir. Bunun səbəbi odur ki,  xüsusi 
istifadəçi müəssisə və ya istifadəçi auditora aid olan konkret şəraitlərdə kənarlaşma, auditorun 
rəyinə görə nəzarətin səmərəliliyinə mane olub-olmamasından asılı olmayaraq əhəmiyyət 
kəsb edə bilər. Məsələn, kənarlaşmanın aid olduğu nəzarət istifadəçi müəssisənin maliyyə 
hesabatları üçün xüsusi şəraitlərdə əhəmiyyətli olan müəyyən bir səhv növünün qarşısının 
alınmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edə bilər.   
 
Xidmət təşkilatının sistemi haqqında anlayışın əldə edilməsi (İst: Paraq. 20) 
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A19. Tapşırığın həcminə daxil olan xidmət təşkilatının sistemi, o cümlədən nəzarət vasitələri 
haqqında anlayışın əldə edilməsi aşağıdakı məsələlərdə xidmət təşkilatının auditoruna kömək 
edir: 
 

 Bu sistemin sərhədlərini və digər sistemlərlə əlaqəsini müəyyən etməyə. 
 

 Xidmət təşkilatının təsvirində təşkil olunaraq yerinə yetirilən sistemin ədalətli 
təqdim edilib-edilməməsinin qiymətləndirilməsinə. 

 
 Xidmət təşkilatının bəyannaməsinin hazırlanmasına daxili nəzarət haqqında 

anlayışın əldə edilməsinə. 
 

 Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd olunan nəzarət məqsədlərinə 
nail olunmaq üçün hansı nəzarət vasitələrinə ehtiyacın olduğunu müəyyən 
etməyə.  

 
 Nəzarət vasitələrinin təşkilinin müvafiqliyini qiymətləndirməyə. 

 
 2-ci növ hesabat olduğu halda nəzarət vasitələrinin səmərəliliyini 

qiymətləndirməyə. 
 
A20. Bu anlayışları əldə etmək üçün xidmət təşkilatının auditorunun prosedurlarına 
aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 

 Xidmət təşkilatının auditorunun mühakiməsinə əsasən xidmət təşkilatında 
lazımı məlumata malik olan şəxslərlə sorğunun aparılması. 

 
 Əməliyyatların müşahidə edilməsi və sənədlərin, hesabatların, əməliyyat 

qeydiyyatlarının elektron və ya çap edilmiş variantlarının yoxlanılması. 
 

 Ümumi şərtləri müəyyən etmək üçün xidmət təşkilatı ilə istifadəçi müəssisələr 
arasında seçilmiş müqavilələrin yoxlanılması. 

 
  Nəzarət prosedurlarının yenidən yerinə yetirilməsi. 

 
Təsvir ilə bağlı sübutların əldə edilməsi (İst: Paraq. 21–22) 
 
A21. Aşağıdakı sualların nəzərdən keçirilməsi xidmət təşkilatının auditoruna tapşırığın 
həcminə daxil edilmiş bu aspektlərin ədalətli təqdim edilib-edilməməsini müəyyən etməkdə 
kömək edə bilər: 
 

 Təsvirdə təmin edilən xidmətin (tapşırığın həcmi daxilində) müxtəlif istifadəçi 
müəssisələrin maliyyə hesabatlarının auditinin planlaşdırmasında müxtəlif 
istifadəçi auditorların ümumi ehtiyacları üçün lazım olan əsas aspektləri əks 
etdirilirmi? 

 
 Təfərrüatlarla hazırlanan təsvir müxtəlif auditorlara 315 saylı (düzəliş edilmiş) 

BAS-a13 müvafiq olaraq daxili nəzarət haqqında anlayışın əldə edilməsi üçün 
yetərli məlumat təqdim edirmi? Təsvirdə xidmət təşkilatının əməliyyatlarının 
və ya istifadəçi müəssisəyə göstərilən xidmətlərin hər bir aspektinin əks 
etdirilməsinə və oxucunun xidmət təşkilatındakı təhlükəsizliyi və ya nəzarət 
vasitələrini şübhə altına qoyacağına imkan yaradacağı dərəcədə təfsilatlı 
olmasına ehtiyac yoxdur.  

 
 Təsvirdə müxtəlif istifadəçi auditorların qərarlarına olan ümumi ehtiyaclara 

təsir edə bilən məlumatlar göstərilmiş və təhrif edilməmişdirmi? Məsələn, 

                                                 
13 315 saylı (düzəliş edilmiş) “Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər riskinin 
müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi” BAS. 
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təsvir xidmət təşkilatının auditoruna məlum olan hər hansı əhəmiyyətli 
nöqsanlar və ya qeyri-dəqiqliklər göstərilmişdirmi?   

 
 Xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd olunan nəzarət 

məqsədlərinin bəziləri tapşırığın həcmindən çıxarıldığı hallarda onların 
çıxarılma səbəbləri təsvirdə aydın şəkildə göstərilmişdirmi?   

 
 Təsvirdə qeyd olunan nəzarət vasitələri yerinə yetirilmişdirmi?  

 
 İstifadəçi müəssisənin əlavə nəzarət vasitələri (əgər varsa) müvafiq olaraq 

təsvir olunubmu? Bir çox hallarda nəzarət məqsədlərinin təsviri elə izah edilir 
ki,  nəzarət məqsədlərinə sadəcə xidmət təşkilatı tərəfindən yerinə yetirilən 
səmərəli əməliyyatlar ilə nail olunur. Bununla belə, bəzi hallarda, xidmət 
təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd olunan nəzarət məqsədlərinə sadəcə 
xidmət təşkilatı tərəfindən nail olunmur, çünki onlara nail olunmaq üçün 
istifadəçi müəssisələr tərəfindən müvafiq nəzarət vasitələrinin tətbiq edilməsi 
tələb olunur. Bu, məsələn, nəzarət məqsədlərinin tənzimləyici orqanlar 
tərəfindən müəyyən edilməsi hallarda müşahidə edilir. Təsvirdə istifadəçi 
müəssisənin əlavə nəzarət vasitələri göstərildikdə sadəcə xidmət təşkilatı 
tərəfindən nail olunmayan xüsusi nəzarət məqsədləri və nəzarət vasitələri 
ayrıca qeyd olunur.   

 
 Daxil etmə metodundan istifadə edildiyi halda, təsvirdə xidmət təşkilatında və 

xidmət təşkilatının subpodratçısında olan nəzarət vasitələri ayrıca müəyyən 
edilibmi? İstisna etmə metodundan istifadə edildiyi halda təsvirdə xidmət 
təşkilatının subpodratçısı tərəfindən yerinə yetirilən funksiyalar müəyyən 
edilibmi? İstisna etmə metodundan istifadə edildikdə təsvirdə xidmət 
təşkilatının subpodratçısında olan nəzarət vasitələrinin və yerinə yetirilmə 
prosesinin təfsilatlı izahatına ehtiyac yoxdur. 

 
A22. Xidmət təşkilatının auditorunun təsvirin ədalətli təqdim edilməsini qiymətləndirmə 
prosedurlarına aşağıdakılar daxil ola bilər:  
 

 İstifadəçi müəssisələrin xüsusiyyətini və xidmət təşkilatı tərəfindən göstərilən 
xidmətlərin onlara necə təsir edəcəyini nəzərdən keçirmək. Məsələn, istifadəçi 
müəssisələrin müəyyən sahədə fəaliyyət göstərib-göstərməməsi və  onların 
dövlət orqanları tərəfindən tənzimlənib-tənzimlənməməsi. 

 
 Xidmət təşkilatının müqavilə üzrə öhdəliklərini başa düşmək üçün istifadəçi 

müəssisələr ilə bağlanmış standart müqavilələri və ya müqavilələrin standart 
şərtlərini oxumaq. 

   
 Xidmət təşkilatının heyəti tərəfindən yerinə yetirilən prosedurları müşahidə 

etmək. 
 

 Xidmət təşkilatının siyasət və prosedurlar üzrə təlimatlarını, digər sistemlərə 
dair sənədlərini, məsələn, diaqramlarını və təsvirlərini təhlil etmək.  

 
A23. 21(a) paraqrafında əsasən xidmət təşkilatının auditoru xidmət təşkilatının öz sisteminin 
təsvirində qeyd olunan nəzarət məqsədlərinin şəraitlərə uyğun olub-olmamasını 
qiymətləndirməlidir. Aşağıdakı sualların cavablarının tapılması qiymətləndirmədə xidmət 
təşkilatının auditoruna kömək edə bilər: 
 

 Qeyd olunan nəzarət məqsədləri kim tərəfindən müəyyən edilir: xidmət 
təşkilatı və ya tənzimləyici orqan, istifadəçi qrup və ya şəffaf prosesə riayət 
edən peşəkar orqan kimi kənar tərəflər? 
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 Nəzarət məqsədləri xidmət təşkilatı tərəfindən müəyyən edildiyi hallarda 

həmin məqsədlər adətən xidmət təşkilatlarında olan nəzarət vasitələrinin 
əlaqəli olması ehtimal edilən müxtəlif istifadəçi müəssisələrin maliyyə 
hesabatlarına daxil edilən təsdiqləmə növlərinə uyğundurmu? Xidmət 
təşkilatının auditorunun adətən xidmət təşkilatında olan nəzarət vasitələrinin 
ayrıca istifadəçi müəssisələrin maliyyə hesabatlarına daxil edilən 
təsdiqləmələr ilə necə əlaqələndirildiyini müəyyən edə bilməməsinə 
baxmayaraq xidmət təşkilatının auditorunun xidmət təşkilatının sisteminin 
xüsusiyyətini, o cümlədən nəzarət vasitələrini və göstərilən xidmətlərinin başa 
düşməsi bu nəzarət vasitələrinin əlaqələndirildiyi ehtimal edilən təsdiqləmə 
növlərini müəyyən etmək üçün istifadə edilir.   

 
 Qeyd olunan nəzarət məqsədləri xidmət təşkilatı tərəfindən müəyyən edildiyi 

hallarda həmin məqsədlər tamdırmı? Nəzarət məqsədlərinin tam dəsti müxtəlif 
istifadəçi auditorlarını istifadəçi müəssisələrin maliyyə hesabatlarına daxil 
edilən təsdiqləmələrə xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinin təsirini 
qiymətləndirmək üçün əsas prinsiplər ilə təmin edir.   

 
A24. Xidmət təşkilatının sisteminin yerinə yetirilməsini müəyyən etmək üçün xidmət 
təşkilatının auditorunun prosedurları həmin sistemi öyrənmək üçün tətbiq edilən prosedurlar 
ilə eyni ola bilər və ya birlikdə tətbiq edilə bilər. Onlara həmçinin xidmət təşkilatının 
sistemində seçmə elementlərin izlənilməsi və 2-ci növ hesabat olduğu halda həmin dövr 
ərzində yerinə yetirilmiş nəzarət vasitələrində edilən dəyişikliklər haqqında xüsusi sorğular da 
daxil ola bilər. İstifadəçi müəssisələr və ya onların auditorları üçün əhəmiyyətli hesab edilən 
dəyişikliklər  xidmət təşkilatının sisteminin təsvirinə daxil edilir.   
 
 Nəzarət vasitələrinin təşkili ilə bağlı sübutların əldə edilməsi (İst: Paraq. 23, 28(b)) 
 
A25. İstifadəçi müəssisə və ya istifadəçi auditor nöqteyi-nəzərindən ayrılıqda və ya digər 
nəzarət vasitələri ilə birlikdə yerinə yetirildikdə, nəzarətə riayət etmə  qənaətbəxş olarsa, o, 
əhəmiyyətli təhriflərin qarşısının alınması, yaxud onların aşkarlanması və düzəliş edilməsinə 
dair ağlabatan əminlik təmin etdiyi halda müvafiq şəkildə təşkil olunmuş hesab edilir. 
Bununla belə xidmət təşkilatı və ya xidmət təşkilatının auditoru nəzarət kənarlaşmalarından 
irəli gələn təhrifin istifadəçi müəssisələr üçün əhəmiyyətli olub-olmamasını müəyyən etmək 
üçün fərdi müəssisədəki şəraitlər haqqında məlumatlı deyildir. Ona görə də xidmət 
təşkilatının auditorunun nöqteyi-nəzərindən ayrılıqda və ya digər nəzarət vasitələri ilə birlikdə 
yerinə yetirildikdə, nəzarətə riayət etmə qənaətbəxş olarsa, o, xidmət təşkilatının öz sisteminin 
təsvirində qeyd olunan nəzarət məqsədlərinə nail olunmaq üçün ağlabatan əminlik təmin 
etdiyi halda müvafiq şəkildə təşkil olunmuş hesab edilir. 
   
A26. Nəzarət vasitələrinin təşkilini başa düşmək üçün xidmət təşkilatının auditoru 
diaqramlardan, anketlərdən, yaxud qərar cədvəllərindən istifadə etməyi nəzərdən keçirə bilər.   
 
A27. Nəzarət vasitələri nəzarət məqsədlərinə nail olmağa yönəldilmiş müxtəlif fəaliyyətlərdən 
ibarət ola bilər. Nəticə etibarı ilə, xidmət təşkilatının auditoru müəyyən fəaliyyətləri konkret 
nəzarət məqsədinə nail olmaq üçün səmərəsiz hesab etdiyi halda digər fəaliyyətlərin 
mövcudluğu xidmət təşkilatının auditoruna nəzarət məqsədinə aid olan nəzarət vasitələrinin 
müvafiq şəkildə təşkil olunması qənaətinə gəlməyə kömək edə bilər.   
 
Nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi ilə bağlı sübutların əldə edilməsi   
 
Səmərəliliyin qiymətləndirilməsi (İst: Paraq. 24) 
 
A28. İstifadəçi müəssisə və ya istifadəçi auditor nöqteyi-nəzərindən ayrılıqda və ya digər 
nəzarət vasitələri ilə birlikdə yerinə yetirildikdə dələduzluq və ya səhv nəticəsində yaranmış 
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əhəmiyyətli təhriflərin qarşısını alınması, yaxud onların aşkarlanması və düzəliş edilməsinə 
dair ağlabatan əminlik təmin etdiyi halda nəzarət vasitəsi səmərəli hesab edilir. Bununla belə 
xidmət təşkilatı və ya xidmət təşkilatının auditoru nəzarət kənarlaşmalarından irəli gələn 
təhrifin yaranıb-yaranmaması və yarandığı halda onun əhəmiyyətli olub-olmamasını müəyyən 
etmək üçün ayrıca istifadəçi müəssisəsindəki şəraitlər haqqında məlumatlı deyil. Ona görə də  
xidmət təşkilatının auditorunun nöqteyi-nəzərindən ayrılıqda və ya digər nəzarət vasitələri ilə 
birlikdə yerinə yetirildikdə xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd olunan nəzarət 
məqsədlərinə nail olunmaq üçün ağlabatan əminlik təmin etdiyi halda nəzarət səmərəli hesab 
edilir.  Eyni qaydada xidmət təşkilatı və ya xidmət təşkilatının auditoru müşahidə edilən 
nəzarət kənarlaşmalarının ayrıca istifadəçi müəssisə nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətli təhrifə 
səbəb olacağı haqqında qərar vermək mövqeyində deyil. 
   
A29. Nəzarət vasitələri təşkil edilən və tətbiq edilən zaman nəzərdə tutulduğu kimi ardıcıl 
yerinə yetirilməsini təmin edən avtomatlaşdırılmış sistemlər tətbiq olunduğu hallar istisna 
olmaqla, nəzarət vasitələrinin müvafiq şəkildə təşkil olunmasına dair rəy bildirmək üçün 
yetərli olan nəzarət vasitələri haqqında anlayışın əldə edilməsi  onların səmərəli olması ilə 
bağlı yetərli sübut təmin etmir. Məsələn, müəyyən bir vaxtda əl ilə idarə edilən nəzarətin 
tətbiq edilməsi haqqında məlumatın əldə edilməsi nəzarətin digər vaxtlarda fəaliyyəti 
haqqında sübut təmin etmir. Bununla belə İT vasitəsilə emal etməyə məxsus ardıcıllıq 
səbəbindən avtomatlaşdırılmış nəzarətin strukturunu, habelə onun yerinə tətbiq edilib-
edilməməsini müəyyən etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsi proqram dəyişikliyi kimi 
digər nəzarət vasitələrinin xidmət təşkilatının auditoru tərəfindən qiymətləndirilməsi və test 
edilməsindən asılı olaraq həmin nəzarətin səmərəliliyinə dair sübut qismində çıxış edə bilər. 
   
A30. İstifadəçi auditorlar üçün faydalı olması məqsədilə 2-ci növ hesabat bir qayda olaraq altı 
aylıq minimum dövrü əhatə edir. Əgər bu dövr altı aydan azdırsa xidmət təşkilatının auditoru 
öz təsdiqləmə hesabatında dövrün qısa olması haqqında səbəbləri təsvir etməyi nəzərə alır. 
Qeyd olunan səbəblərdən altı aydan az olan dövr üçün hesabatın hazırlanması şəraitləri 
aşağıdakı halda yarana bilər: (a) xidmət təşkilatının auditoru nəzarət vasitələrinə dair 
hesabatın hazırlanması tarixinə yaxın işə cəlb olunur; (b) xidmət təşkilatı (və ya müəyyən 
sistem  və ya proqram) altı aydan az müddətdə fəaliyyət göstərmişdir; yaxud (c) nəzarət 
vasitələrində ciddi dəyişikliklər edilmişdir və hesabatın hazırlanmasınadək altı ay gözləmək 
və ya həm dəyişikliklərdən əvvəl, həm də sonrakı sistemi əhatə edən hesabat hazırlamaq 
məqsədəuyğun deyildir.   
 
A31. Müəyyən nəzarət prosedurları sonradan test edilmək üçün onların yerinə yetirilməsi ilə 
bağlı heç bir sübut qoymur və buna görə də xidmət təşkilatının auditoru hesabat dövründə 
müxtəlif vaxtlarda bu cür nəzarət prosedurlarının səmərəliliyini test etməyi zəruri hesab edə 
bilər. 
   
A32. Xidmət təşkilatının auditoru hər dövrdə nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinə dair rəy 
ifadə edir və ona görə də xidmət təşkilatının auditorunun həmin rəyi ifadə etməsi üçün cari 
dövrdə nəzarət vasitələrinin fəaliyyəti haqqında yetərli müvafiq sübutlar tələb olunur. Əvvəlki 
tapşırıqlarda müşahidə edilən kənarlaşmalar haqqında məlumatlı olmaq xidmət təşkilatının 
auditoruna cari dövrdə keçirilən testlərin həcmini artırmağa yol açır.   
 
Dolayısı nəzarət vasitələrinin testləri (İst: Paraq. 25(b)) 
 
A33. Bəzi şəraitlərdə dolayısı nəzarət vasitələrinin səmərəli işləməsini əsaslandıran sübut əldə 
etmək zərurəti ola bilər.  Məsələn, xidmət təşkilatının auditoru icazə verilən kredit limitindən 
artıq satış haqqında müstəsna hesabatların təhlilinin səmərəliliyini test etmək qərarına 
gəldikdə təhlil and əlaqəli nəticələrin izlənilməsi xidmət təşkilatının auditoru ilə birbaşa 
əlaqəli nəzarətdir. Hesabatlardakı məlumatların dəqiqliyinə nəzarət edən vasitələr (məsələn, 
ümumi İT nəzarət vasitələri) “dolayısı” nəzarət vasitələri kimi təsvir edilir.  
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A34. İT proseslərinə məxsus ardıcıllıq səbəbindən xidmət təşkilatının ümumi nəzarət 
vasitələrinin (məsələn, dəyişikliklərə nəzarət edən vasitələr) səmərəliliyi haqqında sübutlar ilə 
birlikdə nəzərə alındıqda avtomatlaşdırılmış tətbiqi nəzarətin yerinə yetirilməsi haqqında 
sübutlar da onun səmərəliliyi haqqında əhəmiyyətli sübutlar təmin edə bilər.     
 
 
Test üçün elementlərin seçilmə vasitələri (İst: Paraq. 25(c), 27) 
 
A35. Xidmət təşkilatının auditorunun test üçün elementlərin seçilmə vasitələrinə aşağıdakılar 
daxildir: 
 

(a) Bütün elementlərin seçilməsi (100% yoxlama). Bu tez-tez tətbiq edilməyən 
(məsələn, rüblük) nəzarət vasitələrinin testləri üçün və ya nəzarətin tətbiq edilməsi 
ilə bağlı sübutlar  100% yoxlamanı  effektiv edəndə müvafiq ola bilər; 

 
(b) Xüsusi elementlərin seçilməsi. 100% yoxlama effektiv olmadığı, seçmə isə səmərəli 

olmadığı hallarda müvafiq ola bilər.  Məsələn, seçmə üçün kifayət qədər böyük əsas 
məcmu yaratmaq üçün kifayət qədər tez-tez tətbiq edilməyən nəzarət vasitələrinin 
(məsələn, aylıq və ya həftəlik tətbiq olunan nəzarət vasitələrinin) test edilməsi; 
habelə 

 
(c) Seçmə. Vahid formada tez-tez tətbiq edilən və tətbiq edilməsinə dair sənədləşdirilən 

sübutların olduğu nəzarət vasitələrinin test edilməsi üçün müvafiq ola bilər. 
 

A36. Xüsusi elementləri seçim əsaslı yoxlanması sübutların əldə edilməsi üçün səmərəli 
vasitə hesab edilsə də  bu, seçmə təşkil etmir. Bu yolla seçilmiş elementlərə tətbiq edilmiş 
prosedurların nəticələri bütün əsas məcmuya aid edilə bilməz; müvafiq olaraq, xüsusi 
elementlərin seçim əsaslı yoxlanması əsas məcmunun qalan hissəsinə dair sübutlar təmin 
etmir. Digər tərəfdən, seçmədən götürülən nümunənin test edilməsinə əsasən bütün əsas 
məcmu haqqında nəticələr çıxarmağa imkan vermək üçün nəzərdə tutulur.   

 
Daxili audit funksiyasının işi 

 
Daxili audit funksiyası haqqında anlayışın əldə edilməsi (İst: Paraq. 30) 

 
A37. Daxili audit funksiyasının vəzifəsi rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxsləri təhlillər, 
təsdiqləmələr, tövsiyələr və digər məlumatlarla təmin edilməsi ola bilər. Xidmət təşkilatında 
daxili audit funksiyası xidmət təşkilatının daxili nəzarət sistemi ilə əlaqəli fəaliyyətlər, yaxud 
nəzarət vasitələri də daxil olmaqla xidmət təşkilatının istifadəçi müəssisələrə təmin etdiyi 
xidmət və sistemlər ilə əlaqəli fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər.    

 
Daxili auditorların işindən istifadə edilməsinə ehtiyacın olub-olmaması və dərəcəsi haqqında 
qərarın verilməsi  (İst: Paraq. 33) 

 
A38. Xidmət təşkilatının auditorunun prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi ilə bağlı 
daxili auditorların işinin planlaşdırılmış effektini müəyyən edərkən, əks təqdirdə olduğundan 
fərqli olaraq, aşağıdakı amillər fərqli və ya daha az təfərrüatlı prosedurların yerinə 
yetirilməsinin zəruriliyini bildirə bilər: 

 
• Daxili auditorlar tərəfindən yerinə yetirilən və ya yetirilməli olan xüsusi işin xüsusiyyəti və 
əhatə dairəsi kifayət qədər məhduddur.  
 
• Daxili auditorların işi xidmət təşkilatının auditorunun nəticələri üçün az əhəmiyyətli olan 
nəzarət vasitələri ilə əlaqəlidir. 
 
• Daxili auditorlar tərəfindən yerinə yetirilən və ya yetirilməli olan iş subyektiv və ya 
mürəkkəb mühakimə tələb etmir.   
 



XİDMƏT TƏŞKİLATINDA NƏZARƏT VASİTƏLƏRİNƏ DAİR 
 TƏSDİQLƏMƏ TAPŞIRIQLARI 

3402 saylı TBS                                                 219 

Daxili audit funksiyasının işindən istifadə edilməsi (İst: Paraq. 34) 
 
A39. Daxili auditorların xüsusi işi ilə bağlı xidmət təşkilatının auditorunun prosedurlarının 
xüsusiyyəti, müddəti və həcmi həmin işin xidmət təşkilatının auditorunun nəticələri üçün 
əhəmiyyətliliyin xidmət təşkilatının auditoru tərəfindən qiymətləndirilməsindən (məsələn, test 
edilə nəzarət vasitələrinin azaltmağa çalışdığı risklərin əhəmiyyətliliyi), daxili audit 
funksiyasının qiymətləndirilməsindən və daxili auditorların xüsusi işinin 
qiymətləndirilməsindən asılıdır. Bu cür prosedurlara aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 
• daxili auditorlar tərəfindən yoxlanmış elementlərin yoxlanılması; 
 
• digər oxşar elementlərin yoxlanılması; habelə 
 
• daxili auditorlar tərəfindən yerinə yetirilən prosedurların müşahidə edilməsi. 
 
Xidmət təşkilatının auditorunun hazırladığı təsdiqləmə hesabatına təsir (İst: Paraq. 36–37) 
 
A40. Daxili audit funksiyasının müstəqillik və obyektivlik dərəcəsindən asılı olmayaraq 
tapşırığı yerinə yetirərkən xidmət təşkilatının auditorundan tələb olunduğu kimi xidmət 
təşkilatından müstəqil olmaq bu funksiyadan tələb olunmur. Xidmət təşkilatının auditorunun 
təsdiqləmə hesabatında ifadə olunan rəy üçün ancaq özü məsuliyyət daşıyır  və bu xidmət 
təşkilatının auditoru daxili auditorların işindən istifadə etdikdə bu məsuliyyət azalmır.  
   
A41. Daxili audit funksiyası tərəfindən yerinə yetirilən işin xidmət təşkilatının auditoru 
tərəfindən təsviri bir sıra yollarla təqdim edilə bilər. Məsələn: 
 
• nəzarət testləri keçirilən zaman daxili audit funksiyasının müəyyən işlərindən istifadə 
olunması əks etdirilən giriş materialının nəzarət testlərinin təsvirinə daxil etməklə; 
 
• ayrı-ayrı testlərin daxili audit funksiyası tərəfindən yerinə yetirilməsini qeyd etməklə.  
 
Yazılı təqdimatlar (İst: Paraq. 38, 40) 
 
A42. 38-ci paraqrafa əsasən tələb olunan yazılı təqdimatlar 9(o) paraqrafında müəyyən 
edilmiş xidmət təşkilatının bəyanatından ayrıdır və ona əlavədir.   
 
A43. Xidmət təşkilatı bu TBS-nın 38(c) paraqrafında əsasən yazılı təqdimatı təmin etmədiyi 
halda bu TBS-nın 55(d) paraqrafında əsasən xidmət təşkilatının auditorunun rəyinin 
dəyişdirilməsi müvafiq ola bilər.   
 
Digər məlumatlar (İst: Paraq. 42) 
 
A44. IESBA Məcəlləsinə əsasən məlumatların aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olması 
şəraitində xidmət təşkilatının auditorunun həmin məlumatlarla əlaqələndirilməməsi tələb 
edilir: 
 

(a) məlumatlarda əhəmiyyətli dərəcədə yanlış və ya çaşdırıcı bəyanat olduqda; 
 

(b) məlumatlarda tələsik hazırlanmış bəyanatlar və ya məlumatlar daxil edildikdə; 
yaxud 

 
(c) daxil edilməsi zəruri olan məlumatlar daxil edilmədikdə və ya onların başa 

düşülməsini çətinləşdirdikdə, bu da öz növbəsində anlaşılmazlıq yaratdıqda14.  
 
Digər məlumatlar xidmət təşkilatının öz sisteminin təsviri olan sənədə daxil edildikdə  və 
xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatına gələcək dövrlərə aid olan məlumatlar 
(məsələn, bərpa tədbirləri üzrə planlar, yaxud fövqəladə hallarda tədbirlər planları, yaxud 
sistemin xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatında aşkar edilən kənarlaşmaların 
həllinə yönəldilmiş dəyişiklik planları, yaxud məntiqəuyğun şəkildə əsaslandırıla bilinməyən 
                                                 
14 “IESBA Məcəlləsi”, 110.2-ci paraqraf. 
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reklam xarakterli iddialar) daxil edildikdə xidmət təşkilatının auditoru məlumatın çıxarılması 
və ya yenidən düzəlişlərin aparılmasını tələb edə bilər. 
 
A45. Xidmət təşkilatı digər məlumatların çıxarılması və ya düzəldilməsinə etiraz etdiyi halda 
müvafiq olan əlavə tədbirlərə aşağıdakılar daxildir. Məsələn: 
 
• xidmət təşkilatından öz hüquqşünası ilə məsləhətləşməsini tələb etmək; 
   
• təsdiqləmə hesabatında olan faktın əhəmiyyətli uyğunsuzluğu və ya əhəmiyyətli təhrifini 
təsvir etmək; 
 
• məsələ həll olunanadək təsdiqləmə hesabatını təqdim etməmək;   
 
• tapşırıqdan imtina etmək.   
 
Sənədləşdirmə (İst: Paraq. 51) 
 
A46. 1 saylı BKNS-ə (və ya ən azı onu qədər sərt olan peşə standartları, yaxud qanun və ya 
qaydaların tələbləri) uyğun olaraq şirkətlər tapşırıq fayllarının vaxtında tamamlanması üçün 
strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir15. Tapşırıq faylının toplanmasını tamamlamaq 
üçün müvafiq vaxt həddi bir qayda olaraq xidmət təşkilatının auditorunun hesabatının 
tarixindən sonra 60 gündən artıq olmur16.  
  
Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatının hazırlanması  
 
Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatının məzmunu (İst: Paraq. 53) 
 
A47. Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatları və xidmət təşkilatının 
auditorunun əlaqəli bəyanatlarına nümunələr Əlavə 1 və 2-də verilmişdir.  
  
Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatının məqsədləri və nəzərdə tutulan 
istifadəçiləri (İst: Paraq. 53(e)) 
 
A48. Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələrinə dair hesabatların hazırlanması üzrə tapşırıqlar 
üçün istifadə olunan meyarlar yalnız xidmət təşkilatının sistemi, o cümlədən nəzarət vasitələri 
haqqında istifadəçi müəssisələr tərəfindən maliyyə hesabatları üçün istifadə olunan sistemdən 
anlayışları olanlar üçün məlumat təmin etmək məqsədləri üçün müvafiqdir. Müvafiq olaraq 
bu xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatında qeyd edilir. Əlavə olaraq, xidmət 
təşkilatının auditoru təsdiqləmə hesabatının nəzərdə tutulan istifadəçilər olmayan şəxslərə 
paylanmasına, kənar şəxslər tərəfindən istifadə edilməsinə, yaxud digər məqsədlər üçün 
istifadə edilməsinə xüsusi məhdudiyyətin qoyulması haqqında mətni  daxil etməyi müvafiq 
hesab edə bilər.   
 
Nəzarət testlərinin təsviri (İst: Paraq. 54) 
 
A49. 2-ci növ hesabat üçün nəzarət testlərinin xüsusiyyətini təsvir edərkən xidmət təşkilatının 
auditoru aşağıdakıları daxil etdikdə bu, onun təsdiqləmə hesabatının oxuyanlarına kömək edir: 
 
• xidmət təşkilatının auditoruna müvafiq nəzarət məqsədinə nail olunması, yaxud test edilən 
nəzarətin sonradan xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirindən çıxarıldığı haqqında qənaətə 
gəlməyə imkan verən digər nəzarət vasitələri müəyyən edilsə belə kənarlaşmaların aşkar 
edildiyi bütün testlərin nəticələri;  
 
• xidmət təşkilatının auditorunun bu cür amilləri aşkar etdiyi halda aşkar edilən 
kənarlaşmalara səbəb olan amillər haqqında məlumatı.  
 
Fərqli rəylər (İst: Paraq. 55) 
 
                                                 
15 1 saylı BKNS, 45-ci paraqraf. 
16 1 saylı BKNS, A54 paraqrafı. 
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A50. Xidmət təşkilatının auditorunun fərqli təsdiqləmə hesabatının elementlərinə dair 
nümunələr Əlavə 3-də verilmişdir.  
 
A51. Xidmət təşkilatının auditoru hətta mənfi rəy verdiyi və ya rəy verməkdən imtina etdiyi 
halda “Dəyişiklik üçün əsaslar” paraqrafında rəydə dəyişiklik etmək üçün əsas yaradan, 
xidmət təşkilatının auditoruna məlum olan digər məsələlərin səbəblərini və onların təsirlərini 
təsvir etmək müvafiq ola bilər.   
 
A52. Əhatə dairəsinin məhdudiyyətinə görə rəy verməkdən imtina edildikdə yerinə yetirilmiş 
prosedurları müəyyən etmək və ya xidmət təşkilatının auditorunun tapşırığının 
xarakteristikasını təsvir edən bəyanatlar daxil etmək bir qayda olaraq müvafiq deyildir; 
bunların edilməsi rəy verməkdən imtina edilməyə kölgə sala bilər.   
 
Məlumatvermə üzrə digər məsuliyyətlər (İst: Paraq. 56) 
 
A53. 56-cı paraqrafda müəyyən edilən şəraitlərə müvafiq olaraq görülən cavab tədbirlərinə 
aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 

 müxtəlif tədbirlər planlarının nəticələri haqqında hüquq məsləhəti əldə etmək; 
 

 xidmət təşkilatının idarəetməyə məsul şəxslərinə məlumat vermək; 
 

 tələb olunduqda üçüncü tərəflərə (məsələn, tənzimləyici orqana) məlumat 
vermək;   

 
 xidmət təşkilatının auditorunun rəyinin dəyişdirilməsi və ya “Digər məsələlər” 

paraqrafının əlavə etmək;    
 

 tapşırıqdan imtina etmək.   
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Əlavə 1 

 
(İst. Paraq. A47) 

 
Xidmət təşkilatının bəyanatlarının nümunələri 
   
Xidmət təşkilatının bəyanatlarının aşağıda verilən nümunələri sadəcə təlimat xarakteri daşıyır, 
müfəssəl deyil və bütün vəziyyətlərdə istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulmamışdır.   
 
Nümunə 1: Xidmət təşkilatının 2-ci növ bəyanatı 
 
Xidmət təşkilatının bəyanatı   
 
Sifarişçilərin maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirərkən 
sifarişçilərin özləri tərəfindən tətbiq edilən nəzarət vasitələri haqqında məlumat da daxil 
olmaqla digər məlumatlar ilə yanaşı əlavə edilmiş təsvir [növü və ya adı] sistemini istifadə 
edən sifarişçilər və onların təsviri nəzərə alacaq dərəcədə kifayət qədər anlayışları olan 
auditorlar üçün hazırlanmışdır. [Müəssisənin adı] aşağıdakıları təsdiq edir: 
 
(a) [bb-cc] səhifələrində əlavə edilən təsvirdə [tarix]-dən [tarix]-dək dövr ərzində 

sifarişçilərin əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün [növü və ya adı] sistem ədalətli təqdim 
edilmişdir. Bəyanatı hazırlayarkən istifadə edilən meyarlara görə əlavə edilən təsvir: 

 
(i) aşağıdakılar da daxil olmaqla sistemin necə təşkil olunub tətbiq edilməsini təqdim 

edir: 
 

 göstərilən xidmətlərin növləri, o cümlədən, müvafiq hallarda yerinə yetirilmiş 
əməliyyatların kateqoriyaları;  

  
 həmin əməliyyatları başladan, qeydiyyata alan, yerinə yetirən, zəruri hallarda 

düzəliş edən və sifarişçilər üçün hazırlanan hesabatlara ötürən informasiya 
texnologiyaları əsaslı və əl ilə idarə edilən sistemlər daxilində prosedurları; 

   
 əməliyyatların başladılması, qeydiyyata alınması, yerinə yetirilməsi və 

hesabata daxil edilməsi üçün istifadə edilən əlaqəli uçot sənədləri, 
əsaslandırıcı məlumatlar və xüsusi hesablar; bura səhv məlumatın 
düzəldilməsi və məlumatın sifarişçilər üçün hazırlanan hesabata necə 
ötürülməsi daxildir;  

 
 sistemin əməliyyatlardan başqa əhəmiyyətli hadisə və şərtləri necə nəzərə 

alması;  
 

 sifarişçilər üçün hesabatların hazırlanmasında istifadə olunan proses;  
 

 əlaqəli nəzarət məqsədləri və bu məqsədlərə nail olmaq üçün nəzərdə tutulmuş 
nəzarət vasitələri;   

 
 sistemin təşkilində bizim ehtimalımıza əsasən istifadəçi müəssisələr tərəfindən 

tətbiq ediləcək və əlavə edilən təsvirdə qeyd edilən nəzarət məqsədlərinə nail 
olunmaq üçün zəruri olduğu halda yalnız özümüzün nail ola bilməyəcəyimiz 
xüsusi nəzarət məqsədləri ilə birlikdə təsvirdə müəyyən edilən nəzarət 
vasitələri;  

 
 sifarişçilərin əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi və onlar haqqında 

hesabatvermə ilə əlaqəli olan nəzarət mühitimizin digər aspektləri, riski 
qiymətləndirmə prosesi, informasiya sistemi (o cümlədən, əlaqəli biznes 
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prosesləri) və məlumatvermə, nəzarət tədbirləri və nəzarət vasitələrinin 
monitorinqi.   

 
(ii) [tarix]-dən [tarix]-dək olan dövr ərzində xidmət təşkilatının sistemində edilən 

dəyişikliklərə dair müvafiq təfərrüatları daxil edir. 
 

(iii) təsvirin müxtəlif sifarişçilər və onların auditorlarının ümumi ehtiyaclarını 
qarşılamaq məqsədi ilə hazırlandığını və buna görə də hər bir fərdi sifarişçilərin öz 
mühitində əhəmiyyətli hesab etdiyi sistemin hər bir aspektinin ehtiva etmədiyini 
qəbul edərək, təsvir edilən sistemin əhatə dairəsinə aid olan məlumatları təhrif 
etmir və ya üzərindən keçmir.     

 
(b) əlavə edilən təsvirdə qeyd edilən nəzarət məqsədləri ilə əlaqəli nəzarət vasitələri [tarix]-

dən [tarix]-dək olan dövr ərzində müvafiq formada təşkil olunmuşdur və səmərəli şəkildə 
yerinə yetirilmişdir. Bu bəyanatı etmək üçün aşağıdakı meyarlardan istifadə edilmişdir: 

 
(i) təsvirdə qeyd edilən nəzarət məqsədlərin nail olunmasına maneə yaradan risklər 

müəyyən edilmişdir; 
 

(ii) təsvir edildiyi kimi yerinə yetirildiyi halda müəyyən edilən nəzarət vasitələri 
həmin risklərin qeyd edilən nəzarət məqsədlərin nail olunmasına maneə 
yaratmamasına dair ağlabatan əminlik təmin edərdi; habelə 

 
(iii) [tarix]-dən [tarix]-dək olan dövr ərzində nəzarət vasitələri nəzərdə tutulduğu kimi 

ardıcıl olaraq tətbiq edilmişdir, o cümlədən əl ilə idarə edilən nəzarət vasitələri 
müvafiq bacarıq və səlahiyyəti olan şəxslər tərəfindən tətbiq edilmişdir. 

 
Nümunə 2: Xidmət təşkilatının 1-ci növ bəyanatı 
  
Maliyyə hesabatları ilə əlaqəli olan sifarişçilərin informasiya sistemləri haqqında anlayış əldə 
edərkən sifarişçilərin özləri tərəfindən tətbiq edilən nəzarət vasitələri haqqında məlumat da 
daxil olmaqla digər məlumatlar ilə yanaşı əlavə edilmiş təsvir [növü və ya adı] sistemini 
istifadə edən sifarişçilər və onların təsviri nəzərə alacaq dərəcədə kifayət qədər anlayışları 
olan auditorları üçün hazırlanmışdır. [Müəssisənin adı] aşağıdakıları təsdiq edir: 
 
(a) [bb-cc] səhifələrində əlavə edilən təsvirdə [tarix]-də sifarişçilərin əməliyyatlarını yerinə 

yetirmək üçün [növü və ya adı] sistem ədalətli təqdim edilmişdir. Bəyanatı hazırlayarkən 
istifadə edilən meyarlara görə əlavə edilən təsvir: 

 
(i) aşağıdakılar da daxil olmaqla sistemin necə təşkil olunub tətbiq edilməsini təqdim 

edir: 
 

 göstərilən xidmətlərin növləri, o cümlədən, müvafiq hallarda yerinə yetirilmiş 
əməliyyatların kateqoriyaları;  

  
 həmin əməliyyatları başladan, qeydiyyata alan, yerinə yetirən, zəruri hallarda 

düzəliş edən və sifarişçilər üçün hazırlanan hesabatlara ötürən informasiya 
texnologiyaları əsaslı və əl ilə idarə edilən sistemlər daxilində prosedurları; 

   
 əməliyyatların başladılması, qeydiyyata alınması, yerinə yetirilməsi və 

hesabata daxil edilməsi üçün istifadə edilən əlaqəli uçot sənədləri, 
əsaslandırıcı məlumatlar və xüsusi hesablar; bura səhv məlumatın 
düzəldilməsi və məlumatın sifarişçilər üçün hazırlanan hesabata necə 
ötürülməsi daxildir;  

 
 sistemin əməliyyatlardan başqa əhəmiyyətli hadisə və şərtləri necə nəzərə 

alması;  
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 sifarişçilər üçün hesabatların hazırlanmasında istifadə olunan proses;  
 

 əlaqəli nəzarət məqsədləri və bu məqsədlərə nail olmaq üçün nəzərdə tutulmuş 
nəzarət vasitələri;   

 
 sistemin təşkilində bizim ehtimalımıza əsasən istifadəçi müəssisələr tərəfindən 

tətbiq ediləcək və əlavə edilən təsvirdə qeyd edilən nəzarət məqsədlərinə nail 
olunmaq üçün zəruri olduğu halda yalnız özümüzün nail ola bilməyəcəyimiz 
xüsusi nəzarət məqsədləri ilə birlikdə təsvirdə müəyyən edilən nəzarət 
vasitələri;  

 
 sifarişçilərin əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi və onlar haqqında 

hesabatvermə ilə əlaqəli olan nəzarət mühitimizin digər aspektləri, riski 
qiymətləndirmə prosesi, informasiya sistemi (o cümlədən, əlaqəli biznes 
prosesləri) və məlumatvermə, nəzarət tədbirləri və nəzarət vasitələrinin 
monitorinqi.   

 
(ii) təsvirin müxtəlif sifarişçilər və onların auditorlarının ümumi ehtiyaclarını 

qarşılamaq məqsədi ilə hazırlandığını və buna görə də hər bir fərdi sifarişçinin öz 
mühitində əhəmiyyətli hesab etdiyi sistemin hər bir aspektinin ehtiva etmədiyini 
qəbul edərək, təsvir edilən sistemin əhatə dairəsinə aid olan məlumatları təhrif 
etmir və ya üzərindən keçmir.     

 
(b) əlavə edilən təsvirdə qeyd edilən nəzarət məqsədləri ilə əlaqəli nəzarət vasitələri [tarix]-də 

müvafiq formada təşkil olunmuşdur. Bu bəyanatı etmək üçün aşağıdakı meyarlardan 
istifadə edilmişdir: 

 
(i) təsvirdə qeyd edilən nəzarət məqsədlərin nail olunmasına maneə yaradan risklər 

müəyyən edilmişdir; habelə 
 

(ii) təsvir edildiyi kimi yerinə yetirildiyi halda müəyyən edilən nəzarət vasitələri 
həmin risklərin qeyd edilən nəzarət məqsədlərin nail olunmasına maneə 
yaratmamasına dair ağlabatan əminlik təmin edərdi. 
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Əlavə 2 

 
(İst. Paraq. A47) 

 
Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatlarının nümunələri 
 
Aşağıdakı hesabat nümunələri sadəcə təlimat xarakteri daşıyır, müfəssəl deyil və bütün 
vəziyyətlərdə istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulmamışdır.   
  
Nümunə 1: Xidmət təşkilatının auditorunun 2-ci növ təsdiqləmə hesabatı  
 

Xidmət təşkilatının  müstəqil auditorunun  
nəzarət vasitələrinin təsviri, onların təşkili və səmərəliliyinə  

dair təsdiqləmə hesabatı 
 
Kimə: XYZ Xidmət təşkilatına 
 
Əhatə dairəsi   
 
Bizə XYZ xidmət təşkilatının [tarix]-dən [tarix]-dək olan dövr ərzində sifarişçilərin 
əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün [növü və ya adı] sisteminin [bb-cc] səhifələrdə verilən 
təsvirinə (təsvir), habelə təsvirdə qeyd edilən nəzarət məqsədləri ilə əlaqəli nəzarət 
vasitələrinin təşkili və tətbiq edilməsinə dair hesabat hazırlamaq tapşırılmışdır1.  
 
XYZ Xidmət təşkilatının məsuliyyətləri 
 
XYZ Xidmət təşkilatı bu məsələlər üçün məsuliyyət daşıyır: təsvirin və  bəyanatın tamlığı, 
dəqiqliyi və təqdimat metodları da daxil olmaqla, [aa] səhifəsində təsvir və əlavə edilən 
bəyanat hazırlamaq; təsvirdə əhatə edilən xidmətləri göstərmək; nəzarət məqsədlərini qeyd 
etmək; qeyd edilən nəzarət məqsədlərinə nail olmaq üçün nəzarət vasitələrini təşkil etmək, 
yerinə yetirmək və səmərəli şəkildə tətbiq etmək.  
 
Müstəqilliyimiz və keyfiyyətə nəzarət 
 
Biz dürüstlük, obyektivlik, peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq, məxfilik, habelə peşəkar 
davranış kimi təməl prinsiplərinin üzərində qurulan Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 
Standartları Şurası tərəfindən hazırlanmış “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nin 
müstəqillik və digər etik normalarına riayət etdik.  
 
Şirkət 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartını2 tətbiq edir və müvafiq olaraq etik 
normalara, peşə standartlarına, müvafiq qanun və qaydaların tələblərinə riayət etmə ilə bağlı 
sənədləşdirilmiş strategiya və prosedurlar da daxil olmaqla, müfəssəl keyfiyyətə nəzarət 
sistemini qoruyub saxlayır.  
 
Xidmət təşkilatının auditorunun məsuliyyətləri 
  
Bizim məsuliyyətimiz öz prosedurlarımız əsasında XYZ Xidmət təşkilatının təsvirinə və 
həmin  təsvirdə qeyd edilən nəzarət məqsədləri ilə əlaqəli nəzarət vasitələrinin təşkilinə və 
tətbiq edilməsinə dair rəy bildirməkdən ibarətdir. Biz öz tapşırığımızı Beynəlxalq Audit və 
Təsdiqləmə Standartları Şurası tərəfindən hazırlanmış 3402 saylı “Xidmət Təşkilatında 
Nəzarət Vasitələrinə dair Təsdiqləmə Tapşırıqları” Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq 

                                                 
1 Təsvirdəki bəzi elementlər tapşırığın əhatə dairəsinə daxil edilmədiyi halda bu, təsdiqləmə hesabatında 
aydınlaşdırmalıdır.  
2 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə 
tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət” BKNS. 
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Standarta uyğun olaraq yerinə yetirdik. Bu standarta əsasən biz  təsvirin bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından ədalətli təqdim edilməsinə və nəzarət vasitələrinin müvafiq şəkildə 
təşkil edilib səmərəli tətbiq edilməsinə dair ağlabatan əminlik əldə etmək üçün 
prosedurlarımızı planlaşdırıb yerinə yetirməliyik.   
 
Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələrinin təsviri, təşkili və səmərəliliyinə dair hesabatvermə 
üzrə təsdiqləmə tapşırığına xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində açıqladığı məlumatlar, 
habelə nəzarət vasitələrinin təşkili və tətbiq edilməsi haqqında sübut əldə etmək üçün 
prosedurların yerinə yetirilməsi daxildir. Prosedurlar xidmət təşkilatının auditorunun 
mühakiməsinə, o cümlədən təsvirin ədalətli təqdim edilməməsi, nəzarət vasitələrinin müvafiq 
şəkildə təşkil edilməməsi və səmərəli tətbiq edilməməsi ilə bağlı risklərin 
qiymətləndirilməsinə əsasən seçilir. Bizim prosedurlara təsvirdə qeyd edilən nəzarət 
məqsədlərinə nail olunmaqla bağlı ağlabatan əminliyin təmin edilməsi üçün lazım olduğunu 
zəruri saydığımız nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinin test edilməsi də daxildir. Bu növ 
təsdiqləmə tapşırıqlarına təsvirin ümumi təqdim edilməsinin, orada qeyd edilən məqsədlərin 
müvafiqliyinin və xidmət təşkilatı tərəfindən müəyyən edilən və [aa] səhifəsində əks etdirilən 
meyarların müvafiqliyinin qiymətləndirilməsi də daxildir.   
 
Bizim fikrimizcə, əldə etdiyimiz sübutlar rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiqdir.   
 
Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələrinin məhdudiyyətləri   
 
XYZ Xidmət təşkilatının təsviri müxtəlif sifarişçilər və onların auditorlarının ümumi 
ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədi ilə hazırlanmışdır və buna görə də hər bir fərdi sifarişçinin 
öz mühitində əhəmiyyətli hesab etdiyi sistemin hər bir aspektini əks etdirə bilməz. Eyni 
zamanda xüsusiyyətlərinə görə xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələri əməliyyatların yerinə 
yetirilməsində və ya əməliyyatlar haqqında hesabat verilməsində olan bütün səhvlərin və ya 
məlumatların göstərilməməsinin qarşısını ala bilməz və ya onları aşkar edə bilməz. Eyni 
zamanda səmərəliliyin qiymətləndirilməsinin gələcək dövrlərə şamil edilməsi xidmət 
təşkilatında nəzarət vasitələrinin qeyri-qənaətbəxş və ya uğursuz olması riskini yarada bilər.   
 
Rəy  
 
Bizim rəyimiz bu hesabatda əks etdirilən məsələlər əsasında formalaşdırılmışdır. Rəyimizin 
formalaşdırılması üçün istifadə olunan meyarlar [aa] səhifəsində göstərilmişdir. Bizim 
fikrimizcə, bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından: 
 
(a) təsvirdə [tarix]-dən [tarix]-dək olan dövr ərzində təşkil olunub tətbiq edilmiş [növü və ya 

adı] sistem ədalətli təqdim edilmişdir; 
 
(b) təsvirdə qeyd olunan nəzarət məqsədləri ilə əlaqəli olan nəzarət vasitələri [tarix]-dən 

[tarix]-dək olan dövr ərzində müvafiq şəkildə təşkil olunmuşdur; habelə 
 
(c) təsvirdə qeyd olunan nəzarət məqsədlərinə nail olunmaqla bağlı ağlabatan əminliyin təmin 

edilməsi üçün lazım olan, test edilən nəzarət vasitələri [tarix]-dən [tarix]-dək olan dövr 
ərzində səmərəli şəkildə tətbiq edilmişdir.   

 
Nəzarət vasitələrinin testlərinin təsviri   
 
Test edilən xüsusi nəzarət vasitələri və həmin testlərin xüsusiyyəti, müddəti və nəticələri [yy–
zz] səhifələrdə göstərilmişdir.   
 
Nəzərdə tutulan istifadəçilər və məqsəd   
 
Bu hesabat və [yy–zz] səhifələrdə verilən nəzarət testlərinin təsviri yalnız XYZ Xidmət 
təşkilatının [növü və ya adı] sistemini istifadə edən sifarişçilər və sifarişçilərin maliyyə 
hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər risklərini qiymətləndirərkən sifarişçilərin özləri tərəfindən 
tətbiq edilən nəzarət vasitələri haqqında məlumat da daxil olmaqla digər məlumatlar ilə yanaşı 
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sistemi nəzərə alacaq dərəcədə kifayət qədər anlayışları olan auditorlar üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.     
 
[Xidmət təşkilatının auditorunun imzası] 
 
[Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatının tarixi] 
 
[Xidmət təşkilatının auditorunun ünvanı] 
 
 
 
 
Nümunə 2: Xidmət təşkilatının auditorunun 1-ci növ təsdiqləmə hesabatı  
 
                   Xidmət təşkilatının müstəqil auditorunun nəzarət vasitələrinin   
                   təsvirinə və onların təşkilinə dair təsdiqləmə hesabatı 
 
Kimə: XYZ Xidmət təşkilatına 
 
Əhatə dairəsi   
 
Bizə XYZ xidmət təşkilatının [tarix]-də sifarişçilərin əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün 
[növü və ya adı] sisteminin [bb-cc] səhifələrdə verilən təsvirinə (təsvir), habelə təsvirdə qeyd 
edilən nəzarət məqsədləri ilə əlaqəli nəzarət vasitələrinin təşkilinə dair hesabat hazırlamaq 
tapşırılmışdır3.  
 
Biz təsvirə daxil  edilmiş nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinə dair heç bir prosedur yerinə 
yetirmədik və müvafiq olaraq buna dair rəy ifadə etmirik. 
  
XYZ Xidmət təşkilatının məsuliyyətləri 
 
XYZ Xidmət təşkilatı bu məsələlər üçün məsuliyyət daşıyır: təsvirin və bəyanatın tamlığı, 
dəqiqliyi və təqdimat metodları da daxil olmaqla, [aa] səhifəsində təsvir və əlavə edilən 
bəyanat hazırlamaq; təsvirdə əhatə edilən xidmətləri göstərmək; nəzarət məqsədlərini qeyd 
etmək; qeyd edilən nəzarət məqsədlərinə nail olmaq üçün nəzarət vasitələrini təşkil etmək, 
yerinə yetirmək və səmərəli şəkildə tətbiq etmək.  
 
Müstəqilliyimiz və keyfiyyətə nəzarət 
 
Biz dürüstlük, obyektivlik, peşəkar şəriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq, məxfilik, habelə peşəkar 
davranış kimi təməl prinsiplərinin üzərində qurulan Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 
Standartları Şurası tərəfindən hazırlanmış “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nin 
müstəqillik və digər etik normalarına riayət etdik.  
 
Şirkət 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartını4 tətbiq edir və müvafiq olaraq etik 
normalara, peşə standartlarına, müvafiq qanun və qaydaların tələblərinə riayət etmə ilə bağlı 
sənədləşdirilmiş strategiya və prosedurlar da daxil olmaqla, müfəssəl keyfiyyətə nəzarət 
sistemini qoruyub saxlayır.  
 
Xidmət təşkilatının auditorunun məsuliyyətləri 
  

                                                 
3 Təsvirdəki bəzi elementlər tapşırığın əhatə dairəsinə daxil edilmədiyi halda bu, təsdiqləmə hesabatında 
aydınlaşdırmalıdır. 
4 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə 
tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət” BKNS. 
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Bizim məsuliyyətimiz öz prosedurlarımız əsasında XYZ Xidmət təşkilatının təsvirinə və 
həmin  təsvirdə qeyd edilən nəzarət məqsədləri ilə əlaqəli nəzarət vasitələrinin təşkilinə dair 
rəy bildirməkdən ibarətdir. Biz öz tapşırığımızı Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları 
Şurası tərəfindən hazırlanmış 3402 saylı “Xidmət Təşkilatında Nəzarət Vasitələrinə dair 
Təsdiqləmə Tapşırıqları” Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standarta uyğun olaraq 
yerinə yetirdik. Bu standarta əsasən biz  təsvirin bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
ədalətli təqdim edilməsinə və nəzarət vasitələrinin müvafiq şəkildə təşkil edilib səmərəli 
tətbiq edilməsinə dair ağlabatan əminlik əldə etmək üçün prosedurlarımızı planlaşdırıb yerinə 
yetirməliyik.   
 
Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələrinin təsviri və təşkilinə dair hesabatvermə üzrə 
təsdiqləmə tapşırığına xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində açıqladığı məlumatlar, 
habelə nəzarət vasitələrinin təşkili haqqında sübut əldə etmək üçün prosedurların yerinə 
yetirilməsi daxildir. Prosedurlar xidmət təşkilatının auditorunun mühakiməsinə, o cümlədən 
təsvirin ədalətli təqdim edilməməsi və nəzarət vasitələrinin müvafiq şəkildə təşkil edilməməsi 
ilə bağlı risklərin qiymətləndirilməsinə əsasən seçilir. Bu növ təsdiqləmə tapşırıqlarına 
təsvirin ümumi təqdim edilməsinin, orada qeyd edilən məqsədlərin müvafiqliyinin və xidmət 
təşkilatı tərəfindən müəyyən edilən və [aa] səhifəsində əks etdirilən meyarların 
müvafiqliyinin qiymətləndirilməsi də daxildir.   
 
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, biz təsvirə daxil  edilmiş nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinə 
dair heç bir prosedur yerinə yetirmədik və müvafiq olaraq buna dair rəy ifadə etmirik. 
 
Bizim fikrimizcə, əldə etdiyimiz sübutlar rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiqdir.   
 
Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələrinin məhdudiyyətləri   
 
XYZ Xidmət təşkilatının təsviri müxtəlif sifarişçilər və onların auditorlarının ümumi 
ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədi ilə hazırlanmışdır və buna görə də hər bir fərdi sifarişçinin 
öz mühitində əhəmiyyətli hesab etdiyi sistemin hər bir aspektini əks etdirə bilməz. Eyni 
zamanda xüsusiyyətlərinə görə xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələri əməliyyatların yerinə 
yetirilməsində və ya əməliyyatlar haqqında hesabat verilməsində olan bütün səhvlərin və ya 
məlumatların göstərilməməsinin qarşısını ala bilməz və ya onları aşkar edə bilməz.  
 
Rəy  
 
Bizim rəyimiz bu hesabatda əks etdirilən məsələlər əsasında formalaşdırılmışdır. Rəyimizin 
formalaşdırılması üçün istifadə olunan meyarlar [aa] səhifəsində göstərilmişdir. Bizim 
fikrimizcə, bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından: 
 
(a) təsvirdə [tarix]-də təşkil olunub tətbiq edilmiş [növü və ya adı] sistem ədalətli təqdim 

edilmişdir; 
 
(b) təsvirdə qeyd olunan nəzarət məqsədləri ilə əlaqəli olan nəzarət vasitələri [tarix]-də 

müvafiq şəkildə təşkil olunmuşdur; habelə 
  
Nəzərdə tutulan istifadəçilər və məqsəd   
 
Bu hesabat yalnız XYZ Xidmət təşkilatının [növü və ya adı] sistemini istifadə edən 
sifarişçilər və sifarişçilərin maliyyə hesabatlarına aid olan informasiya sistemləri haqqında 
anlayış əldə edərkən sifarişçilərin özləri tərəfindən tətbiq edilən nəzarət vasitələri haqqında 
məlumat da daxil olmaqla digər məlumatlar ilə yanaşı sistemi nəzərə alacaq dərəcədə kifayət 
qədər anlayışları olan auditorları üçün nəzərdə tutulmuşdur.     
 
[Xidmət təşkilatının auditorunun imzası] 
 
[Xidmət təşkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatının tarixi] 
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[Xidmət təşkilatının auditorunun ünvanı] 
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Əlavə 3 

 
(İst. Paraq. A50) 

 
Xidmət təşkilatının auditorunun fərqli təsdiqləmə hesabatlarının nümunələri 
 
Aşağıda göstərilən fərqli hesabat nümunələri sadəcə təlimat xarakteri daşıyır, müfəssəl deyil 
və bütün vəziyyətlərdə istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulmamışdır. Onlar Əlavə 2-dəki 
hesabat nümunələrinə əsaslanır.    
 
Nümunə 1: Şərti müsbət rəy – xidmət təşkilatının sisteminin təsviri bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından ədalətli təqdim edilməmişdir.   
 
… 
 
Xidmət təşkilatının auditorunun məsuliyyətləri 
 
… 
 
Bizim fikrimizcə əldə etdiyimiz sübutlar şərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və 
müvafiqdir.  
 
Şərti müsbət rəy üçün əsaslar   
 
Təsvirin [mn] səhifəsində göstərilir ki, XYZ Xidmət təşkilatı sistemə səlahiyyətli olmayan 
şəxslərin girişinin qarşısını almaq üçün əməliyyatçıların identifikasiya nömrələri və 
şifrəsindən istifadə edir. İşçi heyəti ilə sorğuların aparılması və fəaliyyətlərin müşahidəsinin 
daxil olduğu prosedurlarımıza əsasən biz müəyyən etdik ki, əməliyyatçıların identifikasiya 
nömrələri və şifrələri C və D formalarında deyil, A və B Formalarında istifadə olunur.   
 
Şərti müsbət rəy  
 
Bizim rəyimiz bu hesabatda əks etdirilən məsələlər əsasında formalaşdırılmışdır. Bizim 
rəyimizin formalaşdırılması üçün istifadə olunan meyarlar XYZ Xidmət Təşkilatının 
bəyanatının [mn] səhifəsində təsvir edilmişdir. Bizim fikrimizcə “Şərti müsbət rəy üçün 
əsaslar” paraqrafında təsvir edilən məsələ istisna olmaqla: 
 
(a) … 
 
Nümunə 2: Şərti müsbət rəy – nəzarət vasitələri səmərəli şəkildə tətbiq edildiyi halda 
xidmət təşkilatının öz sisteminin təsvirində qeyd edilən nəzarət məqsədlərinə nail olması 
ilə bağlı ağlabatan əminliyin təmin edilməsi üçün nəzarət vasitələrinin təşkili müvafiq 
deyildir.   
… 
 
Xidmət təşkilatının auditorunun məsuliyyətləri 
… 
 
Bizim fikrimizcə, əldə etdiyimiz sübutlar şərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və 
müvafiqdir.  
 
Şərti müsbət rəy üçün əsaslar   
 
Əlavə edilən təsvirin [mn] səhifəsində müzakirə olunduğu kimi XYZ Xidmət təşkilatı 
vaxtaşırı olaraq kənarlaşmaların düzəldilməsi və imkanlarının artırılması üçün proqramlarda 
dəyişikliklər edir. Dəyişikliklərin edilib-edilməməsini müəyyən edən, dəyişiklikləri 
layihələndirən və onların həyata keçirən zaman istifadə edilən prosedurlara dəyişiklikləri 
etmək üçün cəlb olunan şəxslərdən asılı olmayan səlahiyyətli şəxslər tərəfindən təhlil etmə və 
təsdiqləmə daxil deyil. Bu cür dəyişiklikləri test etmək və ya bu dəyişiklikləri yerinə 
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yetirəndən əvvəl test nəticələrini səlahiyyətli müşahidəçi-ekspertə təqdim etmək üçün xüsusi 
tələbləri yoxdur.   
 
Şərti müsbət rəy  
 
Bizim rəyimiz bu hesabatda əks etdirilən məsələlər əsasında formalaşdırılmışdır. Bizim 
rəyimizin formalaşdırılması üçün istifadə olunan meyarlar XYZ Xidmət Təşkilatının 
bəyanatının [aa] səhifəsində təsvir edilmişdir. Bizim fikrimizcə “Şərti müsbət rəy üçün 
əsaslar” paraqrafında təsvir edilən məsələ istisna olmaqla: 
 
(a) … 
 
Nümunə 3: Şərti müsbət rəy – nəzarətlər müəyyən edilən dövr ərzində səmərəli şəkildə 
tətbiq edilməmişdir (yalnız 2-ci növ hesabatlar üçün) 
 
Xidmət təşkilatının auditorunun məsuliyyətləri 
… 
 
Bizim fikrimizcə əldə etdiyimiz sübutlar şərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və 
müvafiqdir.  
 
Şərti müsbət rəy üçün əsaslar   
 
XYZ Xidmət təşkilatı öz təsvirində qeyd edir ki, onun kredit üzrə ödənişləri yekun nəticələr 
ilə üzləşdirmək üçün avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələri vardır. Bununla belə təsvirin [aa] 
səhifəsində qeyd edildiyi kimi, proqram səhvinə görə [gg/aa/ii] tarixindən  [gg/aa/ii] 
tarixinədək olan dövr ərzində bu nəzarət səmərəli işləməmişdir. Bu isə [gg/aa/ii] tarixindən  
[gg/aa/ii] tarixinədək olan dövr ərzində “nəzarət vasitələri kredit ödəmələrinin müvafiq 
olaraq qeydiyyata alınması üçün ağlabatan əminlik təmin edir” nəzarət məqsədinə nail 
olunmaması ilə nəticələnmişdir. XYZ [tarix] tarixdə hesablamaları yerinə yetirmək üçün 
proqramda dəyişiklik etmiş və bizim testlərimiz göstərir ki, gg/aa/ii tarixindən  gg/aa/ii 
tarixinədək olan dövr ərzində  səmərəli işləmişdir.   
 
Şərti müsbət rəy  
 
Bizim rəyimiz bu hesabatda əks etdirilən məsələlər əsasında formalaşdırılmışdır. Bizim 
rəyimizin formalaşdırılması üçün istifadə olunan meyarlar XYZ Xidmət təşkilatının təsvirində 
[aa] səhifəsində göstərilmişdir. Bizim fikrimizcə “Şərti müsbət rəy üçün əsaslar” paraqrafında 
göstərilən məsələ istisna olmaqla: 
 
…… 
 
Nümunə 4: Şərti müsbət rəy – xidmət təşkilatının auditoru yetərli müvafiq sübutu əldə 
edə bilmir   
… 
 
Xidmət təşkilatının məsuliyyətləri 
 
… 
 
Bizim fikrimizcə əldə etdiyimiz sübutlar şərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və 
müvafiqdir.  
 
Şərti müsbət rəy üçün əsaslar   
 
XYZ Xidmət təşkilatı öz təsvirində qeyd edir ki, onun kredit üzrə ödənişləri yekun nəticələr 
ilə üzləşdirmək üçün avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələri var. Bununla belə kompüter 
emalının səhvlərinə görə [gg/aa/ii] tarixindən  [gg/aa/ii] tarixinədək olan dövr üçün bu 
üzləşdirmənin nəticələrinin elektron qeydiyyatı silinmişdir və bu səbəbdən həmin dövr üçün 
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bu nəzarətin fəaliyyətini test etmək imkanımız olmamışdır. Nəticə etibarı ilə [gg/aa/ii] 
tarixindən  [gg/aa/ii] tarixinədək olan dövrdə “nəzarət vasitələri kredit ödəmələrinin müvafiq 
olaraq qeydiyyata alınması üçün ağlabatan əminlik təmin edir” nəzarət məqsədinin səmərəli 
şəkildə yerinə yetirilməsini müəyyən edə bilməmişik.    
 
Şərti müsbət rəy  
 
Bizim rəyimiz bu hesabatda əks etdirilən məsələlər əsasında formalaşdırılmışdır. Bizim 
rəyimizin formalaşdırılması üçün istifadə olunan meyarlar XYZ Xidmət təşkilatının təsvirində 
[aa] səhifəsində göstərilmişdir. Bizim fikrimizcə “Şərti müsbət rəy üçün əsaslar” paraqrafında 
göstərilən məsələ istisna olmaqla: 
 
(a)
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Giriş 
 
1. İstixana effektli qazların (İEQ) atılması ilə iqlim dəyişikliyi arasındakı əlaqəyə görə bir 

çox müəssisələr daxili idarəetmə məqsədləri üçün özlərinin İEQ miqdarını müəyyən 
edirlər və onların çoxu həmçinin İEQ hesabatı da hazırlayır: 

 
(a) qayda və qanunların tələblərinə uyğun olaraq açıqlanan məlumatların tərkibində; 

 
(b) tullantılarla ticarət sxeminin tərkibində; yaxud  

 
(c) səhmdarlar və digər şəxsləri könüllülük əsasında məlumatlandırmaq üçün. Könüllü 

şəkildə açıqlanan məlumatlar, məsələn, ayrıca bir sənəd şəklində nəşr edilə bilər, 
müəssisənin davamlılıq haqqında daha geniş hesabatına və ya illik hesabatına daxil 
edilə bilər, yaxud “karbon” reyestrinə daxil etmək üçün əsas kimi təqdim edilə bilər.  
 

Bu TBS-nın əhatə dairəsi  
 

2. Bu Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standart (TBS) müəssisənin İEQ hesabatı ilə 
bağlı təsdiqləmə tapşırıqları üçündür. 

 
3. Mütəxəssis-praktik, məsələn, İEQ hesabatının yalnız bir hissəsini təşkil etdiyi davamlılıq 

hesabatını yoxlamaq üçün işə cəlb olunduqda təsdiqləmə tapşırığında mütəxəssis-
praktikin nəticəsi İEA hesabatına əlavə olan məlumatı da ehtiva edə bilər. Bu hallarda: 
(İst: Paraq. A1–A2) 

 
(a) İEQ hesabatı təsdiqlənməsi lazım olan məlumatın nisbətən kiçik hissəsi olmadıqda bu 

TBS İEQ hesabatları ilə əlaqəli olaraq yerinə yetirilən təsdiqləmə prosedurlarına 
tətbiq edilir; habelə 
 

(b) 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS1 (və ya xüsusi əsas yoxlama predmetinə aid olan 
digər TBS) mütəxəssis-praktikin nəticəsində əks etdirilən qalan məlumatla bağlı 
yerinə yetirilən təsdiqləmə prosedurlarına tətbiq edilir. 
 

4. Bu TBS aşağıdakılar haqqında nə hesabatvermə üzrə təsdiqləmə tapşırıqlarına aid deyil, 
nə də xüsusi təlimat vermir: 

 
(a) İEQ tullantılarından başqa digər tullantılar (məsələn, azot oksidləri (NOx) və kükürd 

dioksidləri (SO2)) haqqında hesabatlar. Bununla belə bu TBS  bu cür tapşırıqlar üçün 
təlimat rolunu oynaya bilər2; 
 

(b) İEQ ilə əlaqəli digər məlumat, məsələn, məhsulların yaşam dövrünün ətraf mühitə 
təsiri, hipotetik əsas məlumat və tullantılar haqqında verilənlərə əsaslanan əsas 
fəaliyyət göstəriciləri; yaxud (İst: Paraq. A3) 
 

(c) Digər müəssisələr tərəfindən tullantılar üzrə çıxılmalar qismində istifadə edilən alətlər, 
proseslər və ya mexanizmlər, məsələn kompensasiya kvotaları üzrə layihələr. Bununla 
belə, müəssisənin İEQ hesabatına təsdiqlənməsi tələb edilən tullantılar üzrə çıxılmalar 
daxil olduqda müvafiq hallarda həmin tullantılar üzrə çıxılmalar ilə bağlı bu ISAE-nin 
tələbləri tətbiq edilir (bax: paraqraf 76(f)). 
 

Təsdiqetmə və bilavasitə qiymətləndirmə üzrə tapşırıqlar  
 

                                                 
1 3000 saylı (düzəliş edilmiş) “Tarixi maliyyə məlumatlarının auditi və təhlilindən başqa təsdiqləmə tapşırıqları”     
  TBS. 
2 NOx (məs, İEQ-in tərkibindəki diazot oksidindən fərqlənən NO və NO2, NO2) və SO2 iqlim dəyişikliyi ilə 
deyil “turşu yağışı” ilə əlaqələndirilir.   
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5. Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Çərçivədə (Təsdiqləmə çərçivəsi) qeyd edilir ki, 
təsdiqləmə tapşırığı təsdiqetmə və ya bilavasitə qiymətləndirmə üzrə tapşırıq ola bilər.  Bu 
TBS ancaq təsdiqetmə tapşırıqlarına aiddir3.   

 
Ağlabatan əminlik təmin edən tapşırıq və məhdud təsdiqləmə tapşırığı üçün prosedurlar  
 
6. 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-da qeyd edilir ki, təsdiqləmə tapşırığı ağlabatan əminlik 

təmin edən tapşırıq və ya məhdud təsdiqləmə tapşırığı ola bilər4. Bu TBS həm ağlabatan 
əminlik təmin edən, həm də məhdud təsdiqləmə  tapşırıqlarına aiddir. 

 
7. İEQ hesabatına dair həm ağlabatan əminlik təmin edən tapşırıqda, həm də məhdud 

təsdiqləmə tapşırığında mütəxəssis-praktik aşağıdakıların daxil olduğu təsdiqləmə 
prosedurlarının kombinasiyasını seçir: yoxlama, müşahidə, təsdiqetmə, yenidən 
hesablama, yenidən icraetmə, analitik prosedurlar və sorğu. Müəyyən tapşırıq ilə bağlı 
yerinə yetirilməli təsdiqləmə prosedurlarının müəyyən edilməsində peşəkar mühakimə 
tətbiq edilməlidir. İEQ hesabatlarının müxtəlif şəraitləri əhatə etməsi səbəbindən 
prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi hər bir tapşırıq üçün çox fərqli ola bilər.  

 
8. Başqa bir qeyd olmadıqda bu TBS-nın hər bir tələbi həm ağlabatan əminlik təmin edən 

tapşırığa, həm də məhdud təsdiqləmə tapşırığına tətbiq edilir. Məhdud təsdiqləmə 
tapşırığında əldə edilən əminlik səviyyəsi ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıq ilə 
müqayisədə az olduğundan məhdud təsdiqləmə tapşırığında mütəxəssis-praktikin yerinə 
yetirilməli olduğu prosedurların xüsusiyyəti və müddəti ağlabatan əminlik təmin edən 
tapşırıqdakından fərqli, həcmi isə daha az olur5. Ancaq bir tapşırıq növünə aid olan 
tələblər bənd nömrəsindən sonra M (məhdud əminlik) və ya A (ağlabatan əminlik) hərfləri 
ilə cədvəl şəklində təqdim edilir. Bəzi prosedurların ancaq ağlabatan əminliyi təmin edən 
tapşırıqlar üçün tələb olunmasına baxmayaraq,  onlar məhdud təsdiqləmə tapşırıqlarının 
bəziləri üçün də müvafiq ola bilər (həmçinin bax: İEQ hesabatları üçün ağlabatan əminliyi 
təmin edən tapşırıqlar və məhdud təsdiqləmə tapşırıqları üçün mütəxəssis-praktikin yerinə 
yetirdiyi prosedurlar arasında fərqi izah edən A90 paraqrafı). (İst: Paraq. A4, A90)  

 
3000 saylı TBS, digər peşə standartları və digər tələblər arasında əlaqə   
 
9. Müəssisənin İEQ hesabatına dair hesabatvermə üzrə təsdiqləmə tapşırığını yerinə 

yetirərkən mütəxəssis-praktik 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın və bu TBS-nın 
tələblərinə riayət etməlidir. Bu TBS 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nı əvəz etmir, ona 
əlavələr edir və müəssisənin İEQ hesabatına dair hesabatvermə üzrə təsdiqləmə tapşırığı 
üçün 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın necə tətbiq edilməsini ətraflı əhatə edir.  (İst: 
Paraq. A17) 

 
10. 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın tələblərinə riayətetmə başqa məsələlər ilə yanaşı, 

mütəxəssis-praktikin Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurası tərəfindən 
hazırlanan Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin (İESBA  Məcəlləsi) təsdiqləmə 
tapşırıqlarına aid olan A və B hissələrinin, yaxud ən azı onlar qədər sərt olan digər peşə 
standartlarının, yaxud qanun və ya qaydaların tələblərinə riayətetməni tələb edir6. 3000 
saylı (düzəliş edilmiş) TBS-ya uyğun olaraq tapşırıq üzrə tərəfdaş 1 saylı BKNS-i7, yaxud 

                                                 
3 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 12(a)(ii) paraqrafı. 
4 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 12(a)(i)(b) paraqrafı. 
5 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 12(a)(iii) paraqrafı. 
6 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 3(a), 20-ci və 34-cü paraqraflar. 
7 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 3(b) və 31(a) paraqrafları. 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini və 
təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə 
nəzarət” Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı (BKNS). 
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ən azı 1 saylı BKNS qədər sərt olan digər peşə standartlarını, yaxud qanun və ya qaydaları 
tətbiq edən şirkətin üzvü olmalıdır. (İst: Paraq. A5–A6) 

 
11. Tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün yerli qanun və ya qaydalara, tullantıların ticarət 

sxemlərinin müddəalarına tabe olmaq tələb olunduğu hallarda bu TBS həmin qanun, 
qayda və ya müddəanı əvəz etmir. Yerli qanunlar və ya qaydalar, yaxud tullantıların 
ticarət sxemlərinin müddəaları bu TBS-dan fərqləndiyi halda, yerli qanun və ya qaydalara, 
yaxud müəyyən sxemin müddəalarına əsasən icra edilmiş tapşırıq   avtomatik olaraq bu 
TBS-nın tələblərinə müvafiq olmur. Yalnız bu TBS-nın tətbiq edilən bütün tələblərinə 
riayət olunduqda mütəxəssis-praktik tapşırığın yerli qanun və ya qaydalara, yaxud 
tullantıların ticarət sxeminin müddəalarına riayət etmədən əlavə bu TBS-nın tələblərinə 
uyğunluğu da ifadə etmək hüququna malikdir. (İst: Paraq. A7) 

 
Qüvvəyə minmə tarixi 
 
12. Bu TBS 30 sentyabr 2013-cü il tarixindən tez olmayaraq başa çatan dövrləri əhatə edən 

təsdiqləmə hesabatları üçün qüvvədədir.   
 
Məqsədlər 
  
13. Mütəxəssis-praktikin məqsədləri aşağıdakılardır: 
 

(a) İEQ hesabatının dələduzluq və ya səhv nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflərdən 
azad olub-olmaması haqqında müvafiq olaraq ağlabatan əminlik və ya məhdud 
əminlik əldə etmək; 

 
(b) mütəxəssisin nəticələri əsasında aşağıdakılar haqqında hesabat vermək: 

 
(i) ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqda İEQ hesabatının bütün əhəmiyyətli 

aspektlər  baxımından tətbiq olunan meyarlara uyğun olaraq hazırlanıb-
hazırlanmaması; yaxud 

 
(ii) məhdud təsdiqləmə tapşırığında yerinə yetirilən prosedurlar və əldə edilən 

sübutlar əsasında mütəxəssis-praktikin İEQ hesabatının bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından tətbiq olunan meyarlara uyğun olaraq hazırlanmamasını 
ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı məsələlərin onun diqqətini cəlb edib-
etməməsi; habelə 

 
(c) mütəxəssis-praktikin nəticələri əsasında bu TBS-nın tələblərinə uyğun olaraq  

məlumat vermək.  
 
Anlayışlar 
 
14. Bu TBS-nın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlərin mənaları izah edilmişdir8:  
 

(a) Tətbiq olunan meyarlar (Applicable criteria) – müəssisənin atmosferə tulladığı 
qazların miqdarını İEQ hesabatında göstərmək və onlar haqqında hesabat vermək 
üçün istifadə etdiyi meyarlar.   

 
(b) Təsdiqləmələr (Assertions) – Baş verə bilən potensial təhriflərin müxtəlif növlərini 

nəzərə almaq üçün mütəxəssis-praktik tərəfindən istifadə edilən, İEQ hesabatında 
müəssisənin bilavasitə və ya digər formada təqdim etdiyi məlumatlar. 

 
(c) Baza ili (Base year) – Müəssisənin atmosferə buraxdığı işlənmiş qazların zaman 

keçdikcə müqayisə edilməsi üçün seçilmiş xüsusi il və ya bir neçə ilin orta hesabla 
sayı.   

 

                                                 
8 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-da olan anlayışlar bu TBS-ya da şamil olunur. 
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(d) Tullantıların tam məhdudlaşdırılması və ticarəti sistemi (Cap and trade) – Tullantılara 
ümumi məhdudiyyətlər qoyan, iştirakçılara tullantılarla bağlı müavinətlər ayıran və 
onların müavinətlər və tullantılarla bağlı kreditlərlə öz aralarında ticarət etmələrinə 
imkan verən bir sistemdir. 

 
(e) Müqayisəli məlumatlar (Comparative information) – Bir və ya bir neçə dövr üzrə İEQ 

hesabatına daxil edilmiş məbləğlər və açıqlamalar.    
 

(f) Tullantılar (Emissions) - Müvafiq dövr ərzində atmosferə atılmış, yaxud toplanaraq 
sorucu mexanizmlərə yönləndirilmiş olmazsa, atmosferə atılmış ola biləcək İEQ. 
Tullantıları aşağıdakı kimi təsnif etmək olar:  

 
 Birbaşa qaz tullantıları (həmçinin, 1-ci dərəcəli qaz tullantıları adlanır) (Direct 

emissions) – müəssisəyə məxsus olan və ya onun nəzarətindəki mənbələrdən çıxan qaz 
tullantılarına deyilir.  

 
 Dolayı qaz tullantıları (Indirect emissions) – müəssisənin fəaliyyətlərinin nəticəsi olan, 

lakin digər müəssisəyə məxsus olan və ya onun nəzarətindəki mənbələrdən çıxan qaz 
tullantılarına deyilir. Dolayı qaz tullantıları öz növbəsində aşağıdakı kateqoriyalara 
bölünə bilər:  

 
o 2-ci dərəcəli qaz tullantıları – müəssisəyə ötürülən və onun tərəfindən istehlak 

edilən enerjidən törəyən tullantılara deyilir.  
 

o 3-cü dərəcəli qaz tullantıları – bütün digər dolayı qaz tullantılarına deyilir. 
 

(g) Tullantılar üzrə çıxılma (Emissions deduction) –müəssisənin İEQ hesabatına daxil 
edilmiş, Hesabatda göstərilən ümumi tullantılardan çıxılan, lakin ləğv olunmuş hesab 
edilməyən hər hansı bir element; buna çox vaxt, satın alınmış kompensasiya kvotaları 
daxildir, həmçinin, digər müxtəlif alət və ya mexanizmlər, məsələn tənzimləyici 
sxemin, yaxud müəssisənin özünün də bir hissəsi olduğu digər sxemin  tanıdığı  
fəaliyyət göstəricilərinə görə kreditlər və müavinətlər daxildir. (İst: Paraq. A11–A12) 

 
(h) Tullantıların əmsalı (Emissions factor) -  Fəaliyyətin ölçü vahidini (məsələn: sərf 

edilmiş yanacağın litri, qət edilmiş kilometrlər, heyvandarlıqda olan heyvanların sayı, 
yaxud istehsal edilmiş məhsulların tonla ölçüsü) həmin fəaliyyətlə əlaqəli olan İEQ-
ların miqdarının hesablanmasına çevrilməsi üçün bir riyazi amil və ya əmsalı bildirir. 

 
(i) Tullantılarla ticarət sxemi (Emissions trading scheme) – İstixana effektli qazlara 

nəzarət üçün istifadə edilən və bu cür qaz tullantılarının azaldılmasına nail olmaq 
üçün iqtisadi stimulun təmin edilməsini nəzərdə tutan bazar-əsaslı yanaşma.   

 
(j) Müəssisə (Entity) – İEQ hesabatında olan tullantıların əlaqələndirildiyi hüquqi şəxs, 

təsərrüfat subyekti, yaxud hüquqi şəxsin və ya təsərrüfat subyektinin müəyyən edilə 
bilən hissəsi (məsələn, tək fabrik və ya zibilxana kimi digər obyekt forması), yaxud 
hüquqi və ya digər şəxsləri ya da onların hissələrinin birləşməsi (məsələn, ortaq 
müəssisə).   

 
(k) Dələduzluq (Fraud) –Aldatma yolu ilə haqsız və ya qeyri-qanuni üstünlük əldə etmək 

məqsədilə rəhbərliyin, idarəetməyə məsul şəxslərin və ya üçüncü tərəflərin bir və ya 
daha çox üzvlərinin qabaqcadan düşünülmüş hərəkəti.   

 
(l) Əlavə prosedurlar (Further procedures) – nəzarət testləri (əgər varsa), təfərrüatlı 

testlər və analitik prosedurlar də daxil olmaqla müəyyən edilmiş əhəmiyyətli təhrif 
risklərinə qarşı yerinə yetirilən cavab prosedurları.  
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(m)  İEQ hesabatı (GHG statement) – hər hansı bir dövr üçün müəssisənin İEQ 
tullantılarının tərkibindəki elementləri və İEQ tullantılarının miqdarını müəyyən edən 
(bəzi hallarda tullantıların kadastrı adlandırılır) hesabat və müvafiq hallarda 
müqayisəli məlumatlar və izahedici qeydlər, o cümlədən əhəmiyyətli kəmiyyət 
qiymətləndirilməsi və hesabatvermə siyasətinin icmalı. Müəssisənin İEQ hesabatına 
təmizləmə və tullantılar üzrə çıxılmaların kateqoriyalara bölünmüş siyahısı da daxil 
edilə bilər. Tapşırıq tam İEQ hesabatını əhatə etmədiyi hallarda ”İEQ hesabatı” 
termini tapşırığın əhatə etdiyi hissəsi olaraq nəzərə alınmalıdır. İEQ hesabatı 
tapşırığın “yoxlama predmeti üzrə məlumat”ları təşkil edir9.  

 
(n) İstixana effektli qazlar (İEQ-lar) (Greenhouse gases (GHGs)) - Karbon dioksid (CO2) 

və tətbiq olunan meyarlara əsasən, İEQ hesabatında əks olunması tələb edilən digər 
qazlar, məsələn: metan, diazot oksid, kükürd heksaftorid, perflüorokarbonlar və 
xloroflüorokarbonlar. Karbon dioksidi istisna olmaqla digər qazlar çox vaxt karbon 
dioksidinin ekvivalentləri (CO2-e) kimi ifadə olunur.  

 
(o)  Təşkilati sərhəd (Organizational boundary) – Müəssisənin İEQ hesabatına daxil 

ediləcək əməliyyatları müəyyən edən hədd.  
 

(p) Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi (Performance materiality) – Düzəliş və aşkar 
edilməmiş təhriflər toplusunun İEQ hesabatı üzrə əhəmiyyətliliyi üstələməsi  
ehtimalını müvafiq olaraq aşağı səviyyəyə qədər azaltmaq üçün mütəxəssis-praktik 
tərəfindən İEQ hesabatı üzrə əhəmiyyətliliyə nisbətən daha az müəyyən olunmuş 
məbləğ və ya məbləğlər. Müvafiq hallarda fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi, 
həmçinin, mütəxəssis-praktik tərəfindən müəyyən edilmiş tullantıların və ya 
açıqlamaların xüsusi kateqoriyaları üzrə əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya 
səviyyələrindən daha az məbləğ və ya məbləğlərə aid edilir.  

 
(q) Satın alınmış kompensasiya (Purchased offset) – Ehtimallara əsaslanan meyarlara 

nisbətən bir müəssisənin digər müəssisənin tullantılarının azaldılmasına (tullantıların 
azalması) və ya digər müəssisənin təmizləmələrinin artırılması (təmizləmənin 
artırılması) üçün ödənişlərini əks etdirən tullantılar üzrə çıxılmalar. (İst: Paraq. A13) 

 
(r) Kəmiyyət təhlili (Quantification) - Müəssisə ilə istər birbaşa, istərsə də dolayısı ilə 

bağlılığı olan və xüsusi mənbələr (və ya uducu mexanizmlər) vasitəsilə atılan (və ya 
təmizlənən) İEQ -ların miqdarının müəyyən edilməsi prosesi.  

 
(s)  Təmizləmə (Removal) – Müəssisənin həmin dövr ərzində atmosferdən təmizləmiş 

olduğu, yaxud toplanaraq uducu mexanizmlərə yönləndirilmiş olmasaydı, atmosferə 
atılmış ola bilən İEQ-lar.  (İst: Paraq. A14) 

 
(t) Əhəmiyyətli obyekt (Significant facility) - İEQ hesabatına daxil edilmiş məcmu 

halında tullantılara nisbətən havaya buraxdığı qaz tullantılarının ölçüsünə və ya 
əhəmiyyətli təhriflə bağlı xüsusi riskləri ortaya çıxaran xüsusiyyətinə və ya 
şəraitlərinə görə fərdi əhəmiyyət kəsb edən bir obyekt.  (İst: Paraq. A15–A16) 

 
(u) Uducu mexanizm (Sink) – İEQ-ları atmosferdən təmizləyən fiziki mexanizm və ya 

proses.   
 

(v) Mənbə (Source) – İEQ-ları atmosferə buraxan fiziki mexanizm və ya proses.   
 

(w) Qaz tullantılarının növü (Type of emission) – Tullantıların, məsələn, mənbəyi, qazın 
növü, region və ya müəssisə ilə bağlı məlumatlar əsasında tullantıların 
qruplaşdırılması.  

 
                                                 
9 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 12(x) paraqrafı. 
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Tələblər  
 
3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS  
 
15. Əgər mütəxəssis-praktik həm bu TBS-nın, həm də 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın 

tələblərinə riayət etməzsə, bu TBS-ya əməl etmiş hesab edilmir. (İst: Paraq. A5–A6, A17, 
A21–A22, A37, A127) 

 
Tapşırığın qəbul edilməsi və davamlılıq  
 
Qabiliyyət, bilik və təcrübə   
 
16. Tapşırıq üzrə tərəfdaş:  
 

(a) çoxsaylı təlim və praktik tətbiqetmə vasitəsilə yaranmış təsdiqləmə bacarıqları və 
üsulları üzrə səriştəyə malik olmalı, habelə tullantıların kəmiyyətinin müəyyən 
edilməsi və onlar haqqında hesabat verilməsi  üzrə kifayət qədər səriştəyə malik 
olmalıdır. Habelə,  atılma haqqında hesabat vermək və onların kəmiyyətini müəyyən 
etmək, əminliyin nəticəsi üçün cavabdehliyi qəbul etmək üçün əminlik qabiliyyətinə, 
bilik və təcrübəyə malik olmalıdır; və  

 
(b) tapşırıq qrupunun və mütəxəssisin xarici ekspertlərinin atılma haqqında hesabat 

vermək və onların kəmiyyətini müəyyən etmək də daxil olmaqla, lazımı peşə 
bacarıqlarına malik olması və bu İSAE-ya müvafiq olaraq əminliyi təmin edən 
tapşırığı yerinə yetirmək iqtidarında olmasından əmin olmalıdır. (İst: Paraq. A18–
A19) 

 
Tapşırıq üçün ilkin şərtlər   
 
17. Tapşırıq üçün ilkin şərtlərin mövcud olmasından əmin olmaq üçün: 
 

(a) Tapşırıq üzrə tərəfdaş müəyyən etməlidir ki, həm İEQ hesabatının, həm də tapşırığın 
xüsusi ilə aşağıdakıların nəzərə alınması ilə nəzərdə tutulan istifadəçilərə faydalı 
olmaq üçün yetərli əhatə dairəsinə malikdir: (İst: Paraq. A20) 

 
(i) Əgər İQA hesablanmış, yaxud asanlıqla hesablana bilən əhəmiyyətli tullantıları 

istisna edirsə  bu cür istisnanın şəraitlərə görə kafi olub-olmaması; 
 

(ii) Əgər tapşırıq müəssisə tərəfindən hesabat verilən əhəmiyyətli tullantı ilə bağlı 
əminliyi istisna edirsə, bu cür istisnanın şəraitlərə görə kafi olub-olmaması; 
habelə 

 
(iii) Əgər tapşırığa tullantıların çıxılması ilə bağlı əminlik daxil edilirsə çıxılma ilə 

bağlı mütəxəssisin əldə edəcəyi əminliyin xüsusiyyəti aydın, şəraitlərə görə 
kafi olub-olmaması və tapşırıq tərəfdaşı tərəfindən başa düşülüb-düşülməməsi 
(İst: Paraq. A11––A12) 

 
(b) 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın10 tələblərinə görə mütəxəssis-praktik meyarların 

minimum aşağıdakıları əhatə edib-etməməsini müəyyən etməlidir: (İst: Paraq. A23–
A26) 

 
(i) müəssisənin təşkilati sərhədini müəyyən etmə metodu; (İst: Paraq. A27–A28) 

 
(ii) hesabatı veriləcək İEQ; 

 
(iii) baza ilinə tənzimləmələrin edilməsi metodu da daxil olmaqla qəbul edilə bilən 

kəmiyyəti müəyyənetmə metodları; və  
 

                                                 
10 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 24(b)(ii) və 41-ci paraqraflar. 
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(iv) İEQ hesabatının hazırlanmasında tətbiq edilən əhəmiyyətli mühakimələrin 
nəzərdə tutulan istifadəçilər tərəfindən başa düşülməsi üçün yetərli 
açıqlamalar. (İst: Paraq. A29–A34) 

 
(c) Mütəxəssis-praktik müəssisədən aşağıdakı məsələlərdə öz məsuliyyətini başa düşüb 

qəbul etməsi haqqında müqavilə əldə edir: 
 

(i) Əhəmiyyətli təhrif, səhv və dələduzluqdan azad olan İEQ hesabatının 
hazırlanması üçün müəssisənin zəruri olmasını hesab etdiyi daxili nəzarətin 
təşkili, yerinə yetirilməsi və davam etdirilməsi; 

 
(ii) İEQ hesabatının tətbiq olunan meyarlar əsasında hazırlanması; habelə (İst: 

Paraq. A35) 
 

(iii) istifadə etdiyi tətbiq edilə bilən meyarlara İEQ hesabatında istinad etmək və ya 
əks etdirmək üçün və tapşırığın şəraitindən aydın şəkildə məlum olmadıqda 
onları hazırlayan şəxsin kimliyi (İst: Paraq. A36) 

 
Tapşırığın şərtləri haqqında müqavilə   
 
18. 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın11 tələblərinə əsasən tapşırığın razılaşdırılmış 

şərtlərinə aşağıdakılar daxildir: (İst: Paraq. A37) 
 

(a) tapşırığın məqsədi və əhatə dairəsi; 
 

(b) mütəxəssis-praktikin məsuliyyətləri; 
 

(c) 17 (c) paraqrafında təsvir edilənlər də daxil olmaqla müəssisənin 
məsuliyyətləri; 

 
(d) İEQ hesabatının hazırlanması üçün tətbiq edilə bilən meyarların müəyyən 

edilməsi; 
 

(e) mütəxəssis-praktik tərəfindən təqdim edilməli olan hər hansı bir hesabatın 
ehtimal edilən forma və məzmununa istinad və hesabatın ehtimal edilən forma 
və məzmundan fərqli olduğu şəraitlərin mövcud ola biləcəyi haqqında bəyanat; 
habelə 

 
(f) tapşırığın yerinə yetirilməsi haqqında müqavilə bağlayan zaman müəssisənin 

yazılı təqdimatları təmin etməyə razılığının təsdiqlənməsi.  
 
Planlaşdırma 
 
19. 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın12 tələblərinə əsasən tapşırığı planlaşdırarkən 

mütəxəssis-praktik aşağıdakıları etməlidir: (İst: Paraq. A38–A41) 
 

(a) tapşırığın əhatə dairəsini müəyyən edən xüsusiyyətləri müəyyən etməli; 
 

(b) tapşırığın müddətini və tələb olunan məlumatvermənin xüsusiyyətini 
planlaşdırmaq üçün tapşırığın hesabatvermə ilə bağlı məqsədlərini 
müəyyənləşdirməli; 

 
(c) mütəxəssis-praktikin peşəkar mühakiməsinə əsasən tapşırıq qrupunun işinin 

istiqamətləndirilməsi üçün əhəmiyyətli hesab etdiyi amilləri nəzərə almalı; 
 

(d) tapşırığın qəbul etmə və davamlılıq prosedurlarının nəticələrini, müvafiq 
hallarda isə tapşırıq üzrə tərəfdaş tərəfindən yerinə yetirilən başqa 

                                                 
11 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 27-ci paraqraf. 
12 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 40-cı paraqraf. 
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tapşırıqlardan əldə edilən biliyin müəssisə üçün müvafiq olub-olmamasını 
nəzərə almalı; 

 
(e) ekspertlərin və başqa mütəxəssislərin işə cəlb olunması da daxil olmaqla 

tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün lazım olan ehtiyatların müddətini, 
xüsusiyyətini və həcmini müəyyən etməli;  (İst: Paraq. A42–A43) 

 
(f) Əgər varsa müəssisənin daxili audit funksiyasının tapşırığa təsirini müəyyən 

etməlidir.  
 
Tapşırığın planlaşdırılıb yerinə yetirilməsində əhəmiyyətlilik  
  
Tapşırığı planlaşdırarkən əhəmiyyətliliyin və audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi üçün 
əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsi   
 
20. Ümumi tapşırıq strategiyasını hazırlayarkan mütəxəssis-praktik İEQ hesabatının 

əhəmiyyətliyini müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A44–A50) 
 
21. Mütəxəssis-praktik əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirmək və əlavə prosedurların 

xüsusiyyətini, müddətini və həcmini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə audit prosedurlarının 
yerinə yetirilməsinin əhəmiyyətliliyini müəyyən etməlidir.   

 
Tapşırığın gedişatının yoxlanılması   
 
22. Tapşırıq zamanı mütəxəssis-praktikin ilkin olaraq fərqli məbləği müəyyən etməsinə səbəb 

ola biləcək məlumat ona məlum olduğu halda o, İEQ hesabatının əhəmiyyətliliyini 
yoxlayır. (İst: bənd. A51) 

 
Müəssisə və onun mühitinin, o cümlədən müəssisənin daxili nəzarətinin öyrənilməsi,  
əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi. 
 
İqtisadi subyekt və onun mühitinin öyrənilməsi anlayışının əldə edilməsi  
 
23. Mütəxəssis-praktik aşağıdakılar haqqında anlayışa malik olmalıdır: (İst: Paraq. A52–A53) 
 

(i) müvafiq sənaye, qanunvericilik və digər kənar meyarlar, o cümlədən tətbiq 
edilə bilən meyarlar. 

 
(ii) müəssisənin xüsusiyyəti, o cümlədən: 

 
(i) müəssisənin təşkilati sərhədləri daxilində əməliyyatların xüsusiyyəti, o 

cümlədən: (İst: Paraq. A27–A28) 
 

a. tullantıların mənbələri və əks etdirilməsinin tamlığı, əgər varsa, uducu 
mexanizmlər və tullantılar üzrə çıxılmalar; 

 
b. bunların hər birinin müəssisənin ümumi tullantılarda payı; habelə 

 
c.  İEQ hesabatında qeyd edilən miqdarlar ilə bağlı qeyri-müəyyənliklər. 

(İst: Paraq. A54–59) 
 

(ii) əvvəlki dövr ilə müqayisədə əməliyyatların xüsusiyyəti və həcmində 
olan dəyişikliklər, o cümlədən tullantı mənbələrinin birləşmə, alınma və 
ya satışı, yaxud əhəmiyyətli tullantılar olan funksiyaların outsorsinqi; 
habelə 

 
(iii) əməliyyatlarda fasilələrin tezliyi və xüsusiyyəti. (İst: Paraq. A60) 

 
(iii) miqdarın müəyyən edilməsi metodlarının və hesabatvermə strategiyalarının, o 

cümlədən onlara edilən dəyişikliklərin səbəbləri və İEQ hesabatında 
tullantıların iki dəfə hesablanma ehtimalının müəssisə tərəfindən seçilməsi və 
tətbiq edilməsi; 
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(iv)  qiymətləndirmələrə, o cümlədən əlaqəli açıqlamalara aid olan tətbiq edilə 

bilən meyarın tələbləri; 
 

(v) əgər varsa müəssisənin iqliminin dəyişilməsinin məqsədi və strategiyası, 
habelə bununla bağlı iqtisadi, tənzimləyici, fiziki və reputasiya riskləri. (İst: 
Paraq. A61) 

 
(vi) müəssisə daxilində tullantı ilə bağlı məlumatlara nəzarət və məsuliyyət. 

 
(vii)  Müəssisədə daxili audit funksiyasının olub-olmaması. Əgər varsa tullantılar 

ilə bağlı onun fəaliyyəti və əsas nəticələri.   
 
Müəssisənin öyrənilməsi, əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi və 
qiymətləndirilməsi üçün prosedurlar   
 
24. Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi, əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi 

və qiymətləndirilməsi üçün prosedurlara aşağıdakılar daxildir: (İst: Paraq. A52–A53, A62) 
 

(a) Mütəxəssis-praktikin mühakiməsinə görə müəssisədəkilərin səhv və ya 
dələduzluğa görə əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi və 
qiymətləndirilməsində kömək edə bilən məlumatlara malik şəxslər ilə sorğunun 
aparılması. 

 
(b) analitik prosedurlar. (İst: Paraq. A63–A65) 

 
(c) müşahidə və yoxlama (İst: bənd. A66–A68) 

 
Müəssisənin daxili nəzarətinin öyrənilməsi  
 
Məhdud əminlik   Ağlabatan əminlik  
25M. Tullantıların miqdarının müəyyən  
edilməsi və hesbatverməyə aid olan daxili 
nəzarət üçün əhəmiyyətli təhrif risklərinin 
müəyyən edilib qiymətləndirilməsi üçün əsas 
kimi mütəxəssis-praktik aşağıdakılar 
haqqında sorğu vasitəsi ilə anlayış əldə 
etməlidir: (İst: Paraq. A52–A53, A69–A70) 
 
(a) nəzarət mühiti; 
 
(b) informasiya sistemi, o cümlədən əlaqəli 
biznes prosesləri və tullantılar haqqında 
hesabatvermə ilə bağlı vəzifələr və 
məsuliyyətlər, habelə tullantılar haqqında 
hesabatvermə ilə əlaqəli mühüm məsələlər 
haqqında məlumatvermə; habelə  
  
(c) müəssisənin riskləri qiymətləndirmə 
prosesinin nəticələri. 
 

25A. Mütəxəssis-praktik əhəmiyyətli təhrif 
risklərinin müəyyən edilməsi və 
qiymətləndirilməsi üçün əsas kimi 
tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi 
və hesabat verilməsi ilə bağlı  müəssisənin 
daxili nəzarətinin aşağıdakı komponentləri 
haqqında anlayış əldə etməlidir: (İst: Paraq. 
A52–A53, A70) 
 
(a) nəzarət mühiti; 
 
(b) informasiya sistemi, o cümlədən əlaqəli 
biznes prosesləri və tullantılar haqqında 
hesabatvermə ilə bağlı vəzifələr və 
məsuliyyətlər, habelə tullantılar haqqında 
hesabatvermə ilə əlaqəli mühüm məsələlər 
haqqında məlumatvermə; 
 
(c) müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi; 
 
(d) təsdiqləmə səviyyəsində əhəmiyyətli 
təhrif risklərini qiymətləndirmək və 
qiymətləndirilmiş risklərə əlavə cavab 
prosedurlarını hazırlamaq üçün mütəxəssis- 
praktikin zəruri hesab etdiyi tapşırıq ilə bağlı 
nəzarət fəaliyyətləri. Təsdiqləmə tapşırığı 
üçün tullantıların hər bir əhəmiyyətli növü və 
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İEQ hesabatında açıqlama ilə və ya bunlara 
müvafiq olan hər bir təsdiqləmə ilə bağlı 
zəruri nəzarət fəaliyyətləri haqqında anlayış 
tələb edilmir; habelə (İst: Paraq. A71–A72) 
 
(e) nəzarət vasitələrinin monitorinqi. 
 

 26A. Mütəxəssis-praktik 25A paraqrafının 
tələblərinə əsasən anlayış əldə etdikdə nəzarət 
vasitələrinin təşkilini qiymətləndirməli və 
onların müəssisənin İEQ hesabatına görə 
məsuliyyət daşıyan işçiləri ilə aparılan 
sorğudan əlavə olaraq prosedurlar yerinə 
yetirməklə icra edilib-edilmədiyini müəyyən 
etməlidir. (İst: Paraq. A52–A53) 
 

 
Əhəmiyyətli təhrif riskləri haqqında anlayışın əldə edilməsi,  onların müəyyən edilməsi və 
qiymətləndirilməsi üçün digər  prosedurlar 
 
27. Əgər tapşırıq üzrə tərəfdaş müəssisə üçün başqa tapşırıqlar yerinə yetirmişdirsə o, əldə 

edilən məlumatın əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi 
üçün müvafiq olub-olmamasını nəzərə almalıdır. (İst: Paraq. A73) 

 
28. Mütəxəssis-praktikə İEQ hesabatına təsir göstərən hər hansı bir faktiki, ehtimal edilən və 

ya iddia edilən dələduzluq, yaxud qanun və ya qaydalara riayət etməmə halları məlum 
olub-olmamaları ilə bağlı rəhbərlik, müvafiq hallarda isə müəssisədəki digər  şəxslər ilə 
sorğu aparmalıdır. (İst: Paraq. A84–A86) 

 
29. Tapşırıq üzrə tərəfdaş, tapşırıq qrupunun digər əsas üzvləri və əsas mütəxəssis-praktikin 

hər hansı kənar eksperti dələduzluq və ya səhv nəticəsində müəssisənin İEQ hesabatının 
əhəmiyyətli təhrifə məruzqalma ehtimalını və tətbiq edilə bilən meyarların müəssisənin 
fakt və şəraitlərinə tətbiq edilməsini müzakirə etməlidirlər. Tapşırıq üzrə tərəfdaş tapşırıq 
qrupunun üzvlərinə və mütəxəssis-praktikin müzakirələrə cəlb olunmayan kənar 
ekspertlərinə hansı məsələlər haqqında məlumat verilməsinə dair qərara gəlməlidir.  

 
30.  Mütəxəssis-praktik müəssisənin kəmiyyəti müəyyənetmə metodlarının, hesabatvermə 

strategiyasının, o cümlədən müəssisənin təşkilati sərhədinin müəyyənləşdirilməsinin öz 
əməliyyatları üçün müvafiq olub-olmamasını, müvafiq sahədə və əvvəlki dövrlərdə 
istifadə edilən tətbiq edilə bilən meyarlar, miqdarı müəyyənetmə metodları və 
hesabatvermə strategiyasına uyğun olub-olmamasını qiymətləndirməlidir.    

 
Müəssisənin obyektləri olan məkanda prosedurların yerinə yetirilməsi    
 
31. Mütəxəssis-praktik tapşırıq şəraitində əhəmiyyətli obyektlər olan məkanda prosedurların 

yerinə yetirilməsinə ehtiyacın olub-olmamasını müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A15–A16, 
A74–A77) 

 
Daxili audit 
 
32. Müəssisənin tapşırıq ilə əlaqəli daxili audit funksiyası olduqda mütəxəssis-praktik 

aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: (İst: Paraq. A78) 
 

(a) daxili audit funksiyasının xüsusi işinin istifadə edilib-edilməməsini və həcmini  
müəyyən etməlidir; habelə 
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(b) daxili audit funksiyasının xüsusi işi istifadə edilərsə həmin işin tapşırıq məqsədləri 
üçün yetərli olub-olmamasını müəyyən etməlidir.  

 
Əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi 
 
Məhdud əminlik   Ağlabatan əminlik  
33M. Mütəxəssis-praktik  
  
(a) İEQ hesabatı səviyyəsində; habelə (İst: 
Paraq. A79–A80) 
 
(b) tullantı və açıqlamaların əhəmiyyətli 
növləri üçün  (İst: Paraq. A81)  
 
xüsusiyyəti, müddəti və həcmi aşağıdakı 
xüsusiyyətlərdə olan prosedurların 
hazırlanması və yerinə yetirilməsi üçün əsas 
kimi əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən 
etməli və qiymətləndirməlidir: 
 
(c) əhəmiyyətli təhrifin qiymətləndirilmiş 
risklərinə uyğundur; habelə 
 
(d) mütəxəssis-praktikə İEQ hesabatının 
bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
tətbiq edilə bilən meyarlara müvafiq olaraq  
hazırlanması haqqında məhdud əminlik əldə 
etməyə imkan verir    

33A. Mütəxəssis-praktik 
  
(a) İEQ hesabatı səviyyəsində; habelə (İst: 
Paraq. A79–A80) 
 
(b) tullantı və açıqlamaların əhəmiyyətli 
növləri üçün təsdiqləmə səviyyəsində  (İst: 
Paraq. A81-A82)  
 
xüsusiyyəti, müddəti və həcmi aşağıdakı 
xüsusiyyətlərdə olan prosedurların 
hazırlanması və yerinə yetirilməsi üçün əsas 
kimi əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən 
etməli və qiymətləndirməlidir: 
 
(c) əhəmiyyətli təhrifin qiymətləndirilmiş 
risklərinə uyğundur; habelə 
 
(d) mütəxəssis-praktikə İEQ hesabatının 
bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
tətbiq edilə bilən meyarlara müvafiq olaraq  
hazırlanması haqqında məhdud əminlik əldə 
etməyə imkan verir    
   

 
Əhəmiyyətli təhrif risklərinin səbəbləri   
 
34. Mütəxəssis-praktik 33M və 33A paraqraflarının tələblərinə müvafiq olaraq prosedurları 

yerinə yetirdikdə ən azından aşağıdakı amilləri nəzərə almalıdır: (İst: Paraq. A84–A89) 
 

(a) İEQ hesabatında qəsdən edilən təhriflərin ehtimalı; (İst: Paraq. A84–A86) 
 

(b) İEQ hesabatının məzmununa birbaşa təsir etməsi hamı tərəfindən qəbul edilmiş qanun 
və qaydaların şərtləri ilə ziddiyyət ehtimalı; (İst: Paraq. A87) 

 
(c) əhəmiyyətli olması ehtimal edilən tullantının göstərilməməsi ehtimalı; (İst: Paraq. 

A88(a)) 
 

(d) iqtisadiyyatda və ya qanunvericilikdə əhəmiyyətli dəyişiklər; (İst: Paraq. A88(b)) 
 

(e) əməliyyatların xüsusiyyəti; (İst: Paraq. A88(c)) 
 

(f) kəmiyyəti müəyyənetmə metodlarının xüsusiyyəti; (İst: Paraq. A88(d)) 
 

(g) təşkilati sərhədin və əlaqəli tərəflərin cəlb olunub-olunmamasının müəyyən 
edilməsinin çətinlik dərəcəsi; (İst: Paraq. A27–A28) 

 
(h) müəssisənin adi fəaliyyəti xaricində və ya qeyri-adi görünən əhəmiyyətli tullantıların 

olub-olmaması; (İst: Paraq. A88(e)) 
 

(i) tullantıların miqdarının müəyyən edilməsində subyektivlik dərəcəsi; (İst: Paraq. 
A88(e)) 
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(j) İEQ hesabatına 3-cü dərəcəli qaz tullantılarının daxil edilib-edilməməsi; habelə (İst: 
Paraq. A88(f)) 

 
(k) müəssisənin əsaslandığı əhəmiyyətli qiymətləndirmələri və məlumatları necə müəyyən 

etməsi. (İst: Paraq. A88(g)) 
 
Əhəmiyyətli təhriflərin qiymətləndirilmiş risklərinə və əlavə prosedurlara ümumi cavab 
tədbirləri  
 
35. Mütəxəssis-praktik İEQ hesabatı səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflərin qiymətləndirilmiş 

risklərinə ümumi cavab tədbirlərini təşkil edib yerinə yetirməlidir. (İst: Paraq. A90–A93) 
 
36. Mütəxəssis-praktik müvafiq hallarda ağlabatan və ya məhdud əminlik səviyyəsini nəzərə 

alaraq xüsusiyyəti, müddəti və həcmi əhəmiyyətli təhriflərin qiymətləndirilmiş risklərinə 
cavab verən əlavə prosedurları hazırlayıb yerinə yetirməlidir. (İst: Paraq. A90) 

 
Məhdud əminlik   Ağlabatan əminlik  
37M. Mütəxəssis-praktik 36-cı paraqrafın 
tələblərinə müvafiq olaraq əlavə prosedurları 
hazırlayıb yerinə yetirərkən aşağıdakıları 
etməlidir: (İst: Paraq. A90, A94) 
 
(a) tullantıların əhəmiyyətli növləri və 
açıqlamalar üçün əhəmiyyətli təhrif 
risklərinin verilmiş qiymətləndirmənin 
səbəblərini nəzərə almalıdır; habelə (İst: 
Paraq. A95) 
 
(b) Mütəxəssis-praktikin qiymətləndirdiyi 
risk yüksək olduqda daha inandırıcı sübutlar 
əldə etməlidir. (İst: Paraq. A97) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37A. Mütəxəssis 36-cı paraqrafın tələblərinə 
müvafiq olaraq əlavə prosedurları hazırlayıb 
yerinə yetirərkən aşağıdakıları etməlidir: (İst: 
Paraq. A90, A94) 
 
(a) aşağıdakılar da daxil olmaqla tullantıların 
əhəmiyyətli növləri və açıqlamalar üçün 
təsdiqləmə səviyyəsində əhəmiyyətli təhrif 
risklərinə verilən qiymətləndirmənin 
səbəblərini nəzərə almalıdır: (İst: Paraq. A95) 
 

(i) müvafiq tullantı növü və ya 
açıqlamanın konkret 
xüsusiyyətlərinə görə 
əhəmiyyətli təhrif ehtimalını 
(yəni, tərkibi riski); habelə 

   
(ii) mütəxəssis-praktikin digər 

prosedurların xüsusiyyəti, 
müddəti və həcminin müəyyən 
edilməsində nəzarət 
vasitələrinin səmərəliliyinə 
etimad etmək niyyətində olub-
olmamasını; habelə (İst: Paraq. 
A96) 
 

(b) Mütəxəssis-praktikin qiymətləndirdiyi 
risk yüksək olduqda o, daha inandırıcı 
sübutlar əldə etməlidir (İst: Paraq. A97) 

 Nəzarət testləri  
 
38A. Aşağıdakı hallarda mütəxəssis-praktik 
müvafiq nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi ilə 
bağlı yetərli müvafiq sübut əldə etmək üçün 
nəzarət testlərini yerinə yetirməlidir: (İst: 
Paraq. A90(a)) 
 
(a) mütəxəssis-praktik digər prosedurların 
xüsusiyyəti, müddəti və həcminin müəyyən 
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edilməsində nəzarət vasitələrinin 
səmərəliliyinə etimad etmək niyyətində 
olarsa; yaxud (İst: Paraq. A96) 
 
(b) nəzarət testlərindən başqa prosedurlar 
təkbaşına təsdiqləmə səviyyəsində yetərli 
müvafiq sübut təmin etmədikdə. (İst: Paraq. 
A98) 
 
39A. Mütəxəssis-praktikin etimad etmək 
niyyətində olduğu nəzarət vasitələrində 
kənarlaşmalar aşkar edildiyi halda 
mütəxəssis-praktik bu məsələləri, onların 
mümkün nəticələrini başa düşmək və 
aşağıdakı məqsədlər üçün sorğu keçirməlidir: 
(İst: Paraq. A90) 
 
(a) yerinə yetirilmiş nəzarət testlərinin 
nəzarət vasitələrinə etimad etmək üçün əsası 
təmin edib-etməməsi; 
 
(b) əlavə nəzarət testlərinə ehtiyacın olub-
olmaması; yaxud 
  
(c) ehtimal edilən əhəmiyyətli təhrif riskləri 
ilə bağlı əlavə prosedurlara ehtiyacın olub-
olmaması.    
 
Nəzarət testlərindən başqa prosedurlar  
  
40A. Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif 
risklərindən asılı olmayaraq mütəxəssis-
praktik hər bir əhəmiyyətli tullantı və 
açıqlama növü üçün nəzarət testlərindən (əgər 
varsa) əlavə olaraq təfsilatlı testlər və ya 
analitik prosedurları hazırlayıb yerinə 
yetirməlidir. (İst: Paraq. A90, A94) 
 
41A. Mütəxəssis-praktik əlavə kənar 
prosedurların yerinə yetirilməsinə ehtiyacın 
olub-olmamasını müəyyən edir. (İst: Paraq. 
A90, A99) 
 

Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif 
risklərinə qarşı yerinə yetirilən analitik 
prosedurlar   
 
42M. Analitik prosedurları hazırlayıb yerinə 
yetirdikdə mütəxəssis-praktik aşağıdakıları 
etməlidir: (İst: Paraq. A90(c), A100–A102) 
 
(a) qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif 
risklərini və təfərrüatlı testləri də nəzərə 
almaqla müəyyən əlaqəli analitik 
prosedurların münasibliyini müəyyən 
etməlidir; 
 

Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif 
risklərinə qarşı yerinə yetirilən analitik 
prosedurlar    
 
42A. Analitik prosedurları hazırlayıb yerinə 
yetirdikdə mütəxəssis-praktik aşağıdakıları 
etməlidir: (İst: Paraq. A90(c), A100–A102) 
  
(a) qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif 
risklərini də nəzərə almaqla verilmiş 
təsdiqləmələr üçün əlaqəli analitik 
prosedurların və həmin təsdiqləmələr üçün 
təfərrüatlı testlərin (əgər varsa) münasibliyini 
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(b) mövcud məlumatların mənbəyini, 
müqayisə olunma qabiliyyətini, xüsusiyyətini 
və münasibliyini, habelə hazırlanması ilə 
bağlı nəzarət vasitələrini də nəzərə almaqla 
mütəxəssis-praktikin uçota alınmış kəmiyyət 
və ya nisbət ilə bağlı məlumat əldə edəcəyini 
ehtimal etdiyi faktların etibarlılığını 
qiymətləndirməlidir; habelə 
 
(c) qeydiyyata alınmış kəmiyyət və nisbət ilə 
əlaqədar gözləntilərini müəyyən etməlidir. 
   
43M. Analitik prosedurlar nəticəsində digər 
müvafiq məlumatlar, yaxud ehtimal edilən 
kəmiyyət və ya nisbət ilə ziddiyyət təşkil 
edən tərəddüd və əlaqələr aşkar edildiyi halda 
mütəxəssis-praktik bu cür fərqlər ilə bağlı 
müəssisəyə sorğu göndərməlidir. Başqa 
prosedurlara ehtiyacın olub-olmamasını 
müəyyən etmək üçün mütəxəssis-praktik 
həmin sorğular verilən cavabları nəzərə 
almalıdır.  (İst: Paraq. A90(c)) 
 

müəyyən etməlidir; 
 
(b) mövcud məlumatların mənbəyini, 
müqayisə olunma qabiliyyətini, xüsusiyyətini 
və münasibliyini, habelə hazırlanması ilə 
bağlı nəzarət vasitələrini də nəzərə almaqla 
mütəxəssis-praktikin uçota alınmış kəmiyyət 
və ya nisbət ilə bağlı məlumat əldə edəcəyini 
ehtimal etdiyi faktların etibarlılığını 
qiymətləndirməlidir; habelə  
 
 (c) mümkün əhəmiyyətli təhrifləri müəyyən 
etmək üçün kifayət qədər dəqiq olan uçota 
alınmış kəmiyyət və nisbət ilə əlaqədar 
gözləntiləri müəyyən etməlidir.   
 
43A. Analitik prosedurlar nəticəsində digər 
müvafiq məlumatlar, yaxud ehtimal edilən 
kəmiyyət və ya nisbət ilə ziddiyyət təşkil 
edən tərəddüd və əlaqələr aşkar edildiyi halda 
mütəxəssis-praktik bu cür fərqləri aşağıdakı 
yollar ilə araşdırmalıdır: (İst: Paraq. A90(c)) 
 
(a) müəssisəyə sorğu göndərməklə və 
müəssisədən sorğuya göndərilən cavablarla 
bağlı əlavə sübutlar əldə etməklə; habelə 
 
(b) şəraitə uyğun əlavə prosedurlar yerinə 
yetirməklə. 
 

Qiymətləndirmələr ilə bağlı prosedurlar   
 
44M. Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif 
risklərinə əsasən mütəxəssis-praktik 
aşağıdakıları edir: (İst: Paraq. A103–A104) 
 
(a) Aşağıdakı şərtlərin yerinə yetirilməsini 
qiymətləndirir: 
 

(i) müəssisənin qiymətləndirmə 
ilə bağlı tətbiq edilə bilən 
meyarların tələblərini müvafiq 
olaraq tətbiq edib-etməməsini; 
habelə 
 

(ii) Qiymətləndirmə üçün 
metodların  müvafiq olub-
olmamasını, ardıcıl olaraq 
tətbiq edilib-edilməməsini və 
hesabatda əks etdirilmiş 
qiymətləndirmələrdə və ya 
onların yerinə yetirilməsi üçün 
metodda əvvəlki dövr ilə 
müqayisədə dəyişikliklərin 
şərtlərə müvafiq olub-
olmamasını; habelə 

Qiymətləndirmələr ilə bağlı prosedurlar   
 
44A. Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif 
risklərinə əsasən mütəxəssis-praktik 
aşağıdakıları qiymətləndirir: (İst: Paraq. 
A103) 
 
(a) müəssisənin qiymətləndirmə ilə bağlı 
tətbiq edilə bilən meyarların tələblərini 
müvafiq olaraq tətbiq edib-etməməsini; 
habelə 
 
 (b) Qiymətləndirmə üçün metodların  
müvafiq olub-olmamasını, ardıcıl olaraq 
tətbiq edilib-edilməməsini və hesabatda əks 
etdirilmiş qiymətləndirmələrdə və ya onların 
yerinə yetirilməsi üçün metodda əvvəlki dövr 
ilə müqayisədə dəyişikliklərin şərtlərə 
müvafiq olub-olmamasını. 
 
45A. Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif 
risklərinə cavab olaraq mütəxəssis-praktik 
qiymətləndirmələrin xüsusiyyətini nəzərə 
alaraq aşağıdakı fəaliyyətlərdən bir və ya bir 
neçəsini icra edir: (İst: Paraq. A103) 
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(b) şəraitə uyğun digər prosedurların yerinə 
yetirilməsinə ehtiyacın olub-olmamasını 
nəzərə alır. 
 

(a) müəssisənin qiymətləndirməni necə 
etdiyini və onun əsaslandığı məlumatları test 
edir. Bunu etdikdə mütəxəssis-praktik 
aşağıdakıları qiymətləndirir: 
 
(i) istifadə edilən kəmiyyətin müəyyən 
edilmə metodunun şəraitlər  üçün müvafiq 
olub-olmamasını; habelə 
 
(ii) müəssisə tərəfindən istifadə edilən 
ehtimalların əsaslı olub-olmamasını. 
 
(b) müəssisənin digər müvafiq prosedurlar ilə 
birlikdə qiymətləndirməni necə yerinə 
yetirməsi üçün nəzarətin səmərəliliyini test 
edir.  
 
(c) müəssisənin qiymətləndirməsini 
dəyərləndirmək üçün vahid qiymətləndirmə 
və ya diapazon müəyyən edir. Bu məqsədlə: 
  
(i) mütəxəssis-praktik müəssisəyə məxsus 
olduğundan fərqli ehtimallardan və ya 
metodlardan istifadə etdiyi halda o, özünün 
müəyyən etdiyi vahid qiymətləndirmə və ya 
diapazonda dəyişən kəmiyyətlərin nəzərə 
alınmasını təmin etmək və müəssisənin vahid 
qiymətləndirməsi ilə əhəmiyyətli fərqləri 
qiymətləndirmək üçün müəssisənin 
ehtimalları və ya metodları haqqında yetərli 
anlayış əldə etməlidir.    
 
(ii) mütəxəssis-praktik diapazonun istifadə 
edilməsi haqqında qərara gəldiyi halda o, 
mövcud sübutlar əsasında müəyyən edilən 
diapazon daxilində bütün nəticələrin əsaslı 
hesab edilənədək diapazonu  
məhdudlaşdırmalıdır.    

 
Seçmə 
 
46. Seçmə istifadə olunduğu halda mütəxəssis-praktik nümunələri hazırlayarkən onun 

götürüldüyü əsas məcmunun xüsusiyyətlərini və prosedurun məqsədini nəzərə almalıdır. 
(İst: Paraq. A90(b), A105) 

 
Dələduzluq, qanun və qaydalar   
 
47. Mütəxəssis-praktik tapşırıq zamanı müəyyən edilən faktiki və ya ehtimal edilən 

dələduzluq, qanun və qaydaların faktiki və ya ehtimal edilən pozulması hallarına qarşı 
müvafiq tədbirlər görməlidir.  (İst: Paraq. A106–A107) 

 
 
Məhdud əminlik   Ağlabatan əminlik  
İEQ hesabatlarını toplama prosesi ilə bağlı 
prosedurlar   
 

İEQ hesabatlarını toplama prosesi ilə bağlı 
prosedurlar  
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48M. Mütəxəssis-praktikin prosedurlarına 
İEQ hesabatlarını toplama prosesi ilə bağlı 
aşağıdakı prosedurlar daxil olmalıdır: (İst: 
Paraq. A108) 
 
(a) İEQ hesabatının əsas uçot sənədləri ilə 
razılaşdırılması və ya üzləşdirilməsi; habelə 
 
 (b) Müəssisəyə sorğu göndərməklə İEQ 
hesabatı hazırlanan müddətdə edilən ciddi 
düzəlişlər haqqında anlayışın əldə edilməsi 
və  şəraitə uyğun olaraq başqa prosedurlara 
ehtiyacın olub-olmamasının nəzərə alınması.  
 

48A.  Mütəxəssis-praktikin prosedurlarına 
İEQ hesabatlarını toplama prosesi ilə bağlı 
aşağıdakı prosedurlar daxil olmalıdır: (İst: 
Paraq. A108) 
 
(a) İEQ hesabatının əsas uçot sənədləri ilə 
razılaşdırılması və ya üzləşdirilməsi; habelə 
 
(b) İEQ hesabatları hazırlanan zaman edilən 
ciddi düzəlişlərin yoxlanılması. 

Məhdud təsdiqləmə tapşırığında əlavə 
prosedurlara ehtiyacın olub-olmamasının 
müəyyən edilməsi 
  
49L. Mütəxəssis-praktikə İEQ hesabatında 
əhəmiyyətli təhrifin olmasına dair şübhə 
yaradan məsələ(lər) məlum olduğu halda o, 
aşağıdakıları edə bilənədək əlavə sübutlar 
əldə etmək üçün əlavə prosedurlar hazırlayıb 
yerinə yetirməlidir: (İst: Paraq. A109–A110) 
 
(a) həmin məsələnin (məsələlərin) İEQ 
hesabatının əhəmiyyətli təhrifə məruz 
qalmasına yol verməyəcəyinə dair qənaətə 
gəlmək; yaxud 
  
(b) həmin məsələnin (məsələlərin) İEQ 
hesabatının əhəmiyyətli təhrifə məruz 
qalmasına yol verəcəyini müəyyən etmək. 
(İst: Paraq. A111) 
 

Ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqda risk 
qiymətləndirməsinin təhlili 
 
49A. Mütəxəssis-praktikin təsdiqləmə 
səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər risklərini 
qiymətləndirməsi   əlavə sübutların əldə 
edilməsi ilə tapşırıq müddətində dəyişə bilər. 
Mütəxəssis-praktikin ilkin olaraq 
qiymətləndirməsini əsaslandırdığı sübutlara 
zidd olan sübutlar əldə etdiyi şəraitlərdə, 
mütəxəssis-praktik qiymətləndirməni təhlil 
etməli və planlaşdırılmış prosedurlarda 
müvafiq dəyişiklik etməlidir.  (İst: Paraq. 
A109) 
 

 
Aşkar edilən təhriflərin bir yerə toplanması   
 
50. Mütəxəssis-praktik aşkar şəkildə əhəmiyyətsiz olanlar istisna olmaqla tapşırıq zamanı 

aşkar edilən bütün təhrifləri toplamalıdır.  (İst: Paraq. A112) 
 
Aşkar edilən təhriflərin tapşırığın gedişatında nəzərə alınması   
 
51. Əgər aşağıdakılar baş verərsə mütəxəssis-praktik ümumi tapşırıq strategiyasının və 

planının yenidən təhlil edilməsinə ehtiyacın olub-olmamasını müəyyən etməlidir: 
 

(a) aşkar edilən təhriflərin xüsusiyyəti və onların baş vermə şəraiti tapşırıq zamanı digər 
təhriflərlə toplandıqda əhəmiyyətli ola bilən digər təhriflərin  baş vermə ehtimalını 
bildirir; yaxud 

 
(b) tapşırıq zamanı toplanan təhriflərin cəmi bu TBS-nın 20-22-ci paraqraflarında 

müəyyən edilən əhəmiyyətlilik anlayışına yaxındır.   
 
52. Mütəxəssis-praktikin tələbi ilə müəssisə tullantının və ya açıqlamanın növünü, aşkar 

edilmiş düzəliş edilmiş təhrifləri nəzərdən keçirdiyi halda, əhəmiyyətli təhriflərin qalıb-
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qalmamasını muyəyən etmək üçün müəssisənin yerinə yetirdiyi işlə bağlı prosedurlar 
yerinə yetirməlidir.   

 
Məlumatvermə və təhriflərin düzəldilməsi   
 
53. Mütəxəssis-praktik tapşırıq müddətində toplanan bütün təhriflər haqqında vaxtlı-vaxtında 

müəssisədəki aidiyyəti şəxslərə məlumat verməli və müəssisədən həmin təhriflərin 
düzəldilməsini tələb etməlidir.  

 
54. Əgər müəssisə mütəxəssis-praktik tərəfindən məlumat verilən təhriflərin düzəldilməsinə 

etiraz edərsə, mütəxəssis-praktik düzəlişlərin edilməməsi ilə bağlı müəssisənin səbəblərini 
başa düşməli və öz nəticəsini formalaşdırarkən bu məlumatları nəzərə almalıdır.   

 
Düzəliş edilməmiş təhriflərin təsirinin qiymətlənditilməsi 
 
55. Düzəliş edilməmiş təhriflərin təsirini qiymətləndirməzdən əvvəl müəssisənin faktiki 

tullantılar baxımından müvafiq olub-olmamasını təsdiq etmək üçün mütəxəssis-praktik bu 
TBS-nın 20-22-ci paraqraflarına müvafiq olaraq müəyyən edilən əhəmiyyətliliyi yenidən 
qiymətləndirməlidir. 

 
56.  Mütəxəssis-praktik düzəliş edilməmiş təhriflərin ayrı-ayrılıqda və ya məcmu halında 

əhəmiyyətli olub-olmamasını müəyyən etməlidir. Bunu edərkən mütəxəssis-praktik 
tullantı və ya açıqlamaların müəyyən növləri və İEQ hesabatı ilə bağlı təhriflərin ölçü və 
xüsusiyyətini, onların baş vermə şəraitini.   (bax: 72-ci paraqraf). 

 
Digər mütəxəssis-praktikin işindən istifadə edilməsi  
 
57. Mütəxəssis-praktik digər mütəxəssislərin işindən istifadə etmək niyyətində olduqda o, 

aşağıdakıları etməlidir: 
 

(a) Həmin mütəxəssis-praktikin işi və nəticələrinin əhatə dairəsi və müddəti haqqında 
digər mütəxəssis-praktiklərə aydın şəkildə məlumat vermək; habelə (İst: Paraq. A113–
A114) 

 
(b) Əldə edilən sübutların müvafiqliyini və yetərliliyini, habelə əlaqəli məlumatların İEQ 

hesabatına daxil edilməsi prosesini qiymətləndirmək. (İst: Paraq. A115) 
 
Yazılı təqdimatlar 
  
58. Mütəxəssis-praktik aşağıdakı aidiyyəti məsələlər ilə bağlı müəssisədə müəyyən 

səlahiyyəti və bilikləri olan şəxs(lər)dən aşağıdakılar haqqında yazılı təqdimatlar tələb 
etməlidir: (İst: Paraq. A116) 

 
(a) Müvafiq hallarda müqayisəli məlumatlar da daxil olmaqla, İEQ hesabatının 

hazırlanması üzrə məsuliyyətlərinin tapşırığın şərtlərində müəyyən edildiyi tətbiq edilə 
bilən meyarlara uyğun olaraq yerinə yetirmələri; 

 
(b) tapşırığın şərtlərinə əsasən onların mütəxəssis-praktiki bütün müvafiq məlumat və 

giriş imkanı ilə təmin etmələri və bütün müvafiq məsələləri İEQ hesabatında əks 
etdirmələri; 

 
(c) onların düzəliş edilməmiş təhriflərin İEQ hesabatına təsirinin ayrı-ayrılıqda və ya 

məcmu halında əhəmiyyətsiz olub-olmamasını ehtimal etdikləri. Belə məsələlərin 
icmalı yazılı təqdimata daxil və ya əlavə edilməlidir; 

 
(d) qiymətləndirmələr edilən zaman istifadə edilən əhəmiyyətli ehtimalların əsaslı olub-

olmamasını ehtimal etmələri; 
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(e) Onların tapşırıq ilə bağlı daxili nəzarətdə ortaya çıxan və onlara məlum olan, açıq 
şəkildə əhəmiyyətsiz olmayan çatışmazlıqlar haqqında mütəxəssis-praktikə məlumat 
vermələri; habelə 

 
(f) dələduzluq və ya uyğunsuzluq İEQ hesabatına əhəmiyyətli təsir edə bildiyi hallarda 

onlara məlum olduğu faktiki,  ehtimal edilən və ya iddia edilən dələduzluq ya da 
qanun və ya qaydalara riayət etməmə hallarının onlara açıqlayıb-açıqlamamaları.   

 
59. Yazılı təqdimatların tarixi mümkün qədər təsdiqləmə hesabatının tarixinə yaxın olmalı, 

lakin həmin tarixdən sonra ola bilməz.   
 
60. Aşağıdakılardan biri olarsa, tətbiq edilən qanun və ya qaydalar imkan verdiyi hallarda 

mütəxəssis-praktik tapşırıqdan və ya İEQ hesabatına dair rəy verməkdən imtina edə bilər: 
 

(a) 58(a) və (b) paraqraflarına əsasən yazılı təqdimatların bununla bağlı etibarlı 
olmamasına dair yazılı təqdimatlar verən şəxsin (şəxslərin) dürüst olmasına dair 
mütəxəssis-praktikin yetərincə şübhənin olması haqqında qənaətə gəldikdə; yaxud 

  
(b) müəssisə 58(a) və (b) paraqraflarına əsasən yazılı təqdimat təmin etmədikdə. 

 
Sonrakı hadisələr 
 
61. Mütəxəssis-praktik aşağıdakıları etməlidir: (İst: Paraq. A117) 
 

(a) İEQ hesabatı ilə təsdiqləmə hesabatının tarixləri arasında baş verən hadisələrə düzəliş 
etməyə və ya İEQ hesabatında açıqlamağa ehtiyacın olub-olmamasını nəzərə almalı və 
bu cür hadisələrin tətbiq edilə bilən meyarlara uyğun olaraq İEQ hesabatında müvafiq 
şəkildə əks olunması haqqında əldə edilən sübutların müvafiqliyini və yetərliliyini 
qiymətləndirməlidir; habelə 

 
(b) Mütəxəssis-praktikə təsdiqləmə hesabatının tarixində məlum olduğu təqdirdə onun 

təsdiqləmə hesabatında düzəliş etməsinə səbəb ola biləcək və mütəxəssis-praktikə 
təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonra məlum olan faktlarla bağlı müvafiq cavab 
tədbirləri görməlidir.   

 
Müqayisəli məlumatlar  
 
62. Müqayisəli məlumatlar cari tullantılar haqqında məlumatlar ilə birlikdə təqdim edildikdə 

və həmin müqayisəli məlumatların bir qismi və ya hamısı mütəxəssis-praktikin 
nəticəsində əhatə edildikdə, müqayisəli məlumatlar ilə bağlı mütəxəssis-praktikin 
prosedurlarına aşağıdakıların qiymətləndirilməsi daxil edilməlidir: (İst: Paraq. A118–
A121) 

 
(a) müqayisəli məlumatların əvvəlki dövrdə təqdim edilmiş məbləğlər və digər 

açıqlamalar ilə uyğun olub-olmaması, yaxud müvafiq hallarda yenidən düzgün ifadə 
edilib-edilməməsi və yenidən ifadə edilən məlumatların müvafiq şəkildə acılanıb-
açıqlanmaması; habelə (İst. Paraq. A121) 

 
(b) müqayisəli məlumatlarda əks olunan miqdar müəyyənetmə strategiyası cari dövrdə 

tətbiq edilən məlumatlara uyğun olub-olmaması və ya dəyişiklik edildiyi halda onların 
müvafiq olaraq tətbiq edilib-edilməməsi.  

 
63. Mütəxəssis-praktikin nəticəsində müqayisəli məlumatların əks olunub-olunmamasından 

asılı olmayaraq əgər mütəxəssis-praktikə təqdim edilmiş müqayisəli məlumatlarda 
əhəmiyyətli təhrifin olması məlum olarsa mütəxəssis-praktik aşağıdakıları etməlidir: 

 
(a) Müəssisədə aidiyyəti məsələlər üzrə müvafiq məsuliyyətləri və məlumatları olan 

şəxslər ilə məsələni müzakirə etməli və şəraitlərə müvafiq olaraq prosedurları yerinə 
yetirməlidir; habelə (İst: Paraq. A122–A123) 
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(b) təsdiqləmə hesabatına olan təsirini nəzərə almalıdır. Əgər təqdim edilən müqayisəli 
məlumatda əhəmiyyətli təhrif olarsa və müqayisəli məlumat yenidən ifadə olunmazsa: 

 
(i) mütəxəssis-praktikin nəticəsində müqayisəli məlumat əhatə olunarsa, o, 

təsdiqləmə hesabatında şərti müsbət və ya mənfi rəy ifadə etməlidir; yaxud 
  

(ii) mütəxəssis-praktikin nəticəsində müqayisəli məlumat əhatə olunmazsa o, 
təsdiqləmə hesabatına müqayisəli məlumata təsir edən şəraiti təsvir edən 
“Digər məsələ” paraqrafını daxil etməlidir.   

 
Digər məlumatlar 
 
64. İEQ hesabatı və ya təsdiqləmə hesabatı ilə olan əhəmiyyətli ziddiyyətləri (əgər varsa) 

aşkar etmək üçün mütəxəssis-praktik İEQ hesabatının daxil olduğu sənədlərdəki digər 
məlumatları və onlara dair təsdiqləmə hesabatını oxumalıdır və mütəxəssisin 
mühakiməsinə görə əgər digər məlumatlar İQA hesabatlarının və bu cür digər məlumatları 
oxuyarkən mütəxəssis-praktik: (İst: Paraq. A124–A126) 

 
(a) Digər məlumatlar ilə İEQ hesabatı və ya təsdiqləmə hesabatı arasında əhəmiyyətli 

uyğunsuzluq aşkar edərsə; yaxud 
 

(b) həmin digər məlumatlarda İEQ hesabatında və ya təsdiqləmə hesabatındakı məsələlərə 
aid olmayan məlumatlar haqqında xəbərdar olarsa, 

 
mütəxəssis-praktik bu məsələni müəssisə ilə müzakirə etməli və müvafiq hallarda əlavə tədbir 
görməlidir. (İst.: Paraq.A124-A126) 
 
Sənədləşdirmə 
 
65. Yerinə yetirilən prosedurların xüsusiyyətini, müddətini və həcmini sənədləşdirərkən 

mütəxəssis-praktik aşağıdakıları qeydə almalıdır: 
 

(a) qeyd edilən test edilmiş xüsusi maddələrin və ya məsələlərin müəyyənləşdirici 
xüsusiyyətlərini; 

 
(b) tapşırıq üzrə işi yerinə yetirən şəxsi və bu işin tamamlanma tarixini; habelə 

 
(c) yerinə yetirilmiş işi yoxlayan şəxsi, belə yoxlamanın tarixini və əhatə dairəsini.  

 
66. Mütəxəssis-praktik müəssisə və digər şəxslər ilə əhəmiyyətli məsələlər ilə bağlı aparılan 

müzakirələri, eyni zamanda müzakirə olunan məsələlərin xüsusiyyəti və müzakirənin nə 
vaxt və kimlərlə aparılmasını sənədləşdirməlidir.  (İst: Paraq. A127) 

 
Keyfiyyətə nəzarət  
 
67. Mütəxəssis-praktik tapşırıq sənədlərinə aşağıdakıları daxil etməlidir: 
 

(a) müvafiq etika tələblərinə riayətetmə ilə əlaqədar müəyyən edilən məsələlər və 
onların həll olunması yolları; 

 
(b) tapşırığa tətbiq edilən müstəqilliyə dair tələblərə riayətetmə ilə bağlı nəticələr 

və bu nəticələri əsaslandıran şirkət ilə müvafiq müzakirələrin aparılması; 
 

(c) Sifarişçi və təsdiqləmə tapşırıqlarının qəbulu və davam etdirilməsi ilə bağlı 
əldə edilən nəticələr; habelə 

 
(d) tapşırıq zamanı yerinə yetirilən məsləhətləşmələrin xüsusiyyəti və həcmi, 

habelə onlardan əldə edilən nəticələr.  
 
Təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonra ortaya çıxan məsələlər   
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68. Mütəxəssis-praktik müstəsna hallarda təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonra yeni və ya 
əlavə prosedurlar yerinə yetirdiyi və ya yeni nəticələr əldə etdiyi halda o, aşağıdakıları 
sənədləşdirməlidir: (İst: Paraq. A128) 
 

(a) qarşılaşılan şəraitlər; 
 

(b) yerinə yetirilən yeni və ya əlavə prosedurlar, əldə edilən sübutlar və nəticələr, 
onların təsdiqləmə hesabatına təsiri; habelə  

 
(c) nəticədə dəyişikliklərin tapşırıq sənədlərinə nə vaxt və kim tərəfindən edilməsi.   

 
Yekun tapşırıq qovluğunun toplanılması    

 
69. Mütəxəssis-praktik tapşırıq sənədlərini tapşırıq qovluğunda toplamalı və təsdiqləmə 

hesabatından sonra vaxtlı-vaxtında yekun tapşırıq qovluğunun tamamlanması üçün 
inzibati prosesi başa çatdırmalıdır. Yekun tapşırıq qovluğu toplandıqdan sonra  
mütəxəssis-praktik saxlanılma müddəti başa çatmazdan əvvəl heç bir sənədi silə və ya 
məhv edə bilməz. (İst: Paraq. A129) 
 

70. 68-ci paraqrafda nəzərdə tutulan şəraitlərdən başqa vəziyyətlərdə mütəxəssis-praktik 
mövcud tapşırıq sənədlərini dəyişdirmək və ya yekun tapşırıq qovluğunun toplanması 
başa çatdıqdan sonra yeni tapşırıq sənədi əlavə etmək ehtiyacı hiss edərsə o, dəyişiklik və 
ya sənədin mahiyyətindən asılı olmayaraq aşağıdakıları sənədləşdirməlidir: 
 
(a) yeni tapşırıq sənədlərinin əlavə edilməsi üçün xüsusi səbəbi; habelə 

 
(b) yeni tapşırıq sənədlərinin nə vaxt və kim tərəfindən əlavə edilməsi və təhlilinin 

aparılması.  
 

Tapşırığın keyfiyyətinə nəzarətin təhlili    
 

71. Qanun və ya qaydaların tələblərinə əsasən keyfiyyətə nəzarətin təhlili tələb edilən 
tapşırıqlar (əgər varsa) və ya tapşırığın keyfiyyətinə nəzarətin təhlilinin zəruri olduğu 
auditor təşkilatı tərəfindən müəyyən edilən tapşırıqlar üçün tapşırığın keyfiyyətinə nəzarət 
üzrə müşahidəçi-ekspert tərəfindən tapşırıq qrupunun əhəmiyyətli mühakimələrindən və 
təsdiqləmə hesabatının ifadə edilməsindən əldə edilən nəticələr obyektiv şəkildə 
qiymətləndirilməlidir. Bu qiymətləndirməyə aşağıdakılar daxil olmalıdır: (İst: Paraq. 
A130) 
 

(a) əhəmiyyətli məsələlərin, o cümlədən  tapşırıq qrupunun tullantıların kəmiyyətinin 
müəyyən edilməsi, hesabatının verilməsi və təsdiqləmə ilə bağlı tapşırıq qrupunun 
peşəkar bacarıqlarının tapşırıq üzrə tərəfdaş ilə müzakirə edilməsi; 

 
(b) İEQ hesabatının və təklif edilən təsdiqləmə hesabatının təhlili; 
 

(c) tapşırıq qrupunun tətbiq etdiyi əhəmiyyətli mühakimələri və əldə etdiyi nəticələr ilə 
bağlı seçilmiş tapşırıq sənədlərinin təhlili; habelə 

 
(d) təsdiqləmə hesabatının ifadə edilməsindən əldə edilən nəticələrin qiymətləndirilməsi və 

təklif edilən təsdiqləmə hesabatının müvafiq olub-olmamasının nəzərdən keçirilməsi.  
  

Təsdiqləmə tapşırığı üzrə nəticənin formalaşdırılması  
 

72. Mütəxəssis-praktik İEQ hesabatı haqqında müvafiq olaraq ağlabatan və ya məhdud 
əminliyin əldə edilməsi ilə bağlı nəticəyə gəlməlidir.  Həmin nəticədə bu TBS-nın 56, 73-
75-ci paraqraflarında əks etdirilən tələblər nəzərə alınmalıdır.  

 
Məhdud əminlik   Ağlabatan əminlik  
73M. Mütəxəssis-praktik İEQ hesabatının 
bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 

73A. Mütəxəssis-praktik İEQ hesabatının 
bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
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tətbiq edilə bilən meyarlara uyğun olaraq 
hazırlanmasını şübhə altına almasına səbəb 
olan hər hansı bir məsələnin mütəxəssis-
praktikin  diqqətini cəlb edib-etməməsini 
qiymətləndirməlidir.   
 

tətbiq edilə bilən meyarlara uyğun olaraq 
hazırlanıb-hazırlanmamasını 
qiymətləndirməlidir.   
 

 
74. Bu qiymətləndirməyə müəssisənin kəmiyyəti müəyyənetmə metodlarının kəmiyyət 

aspektlərinin və hesabatvermə  praktikasının, o cümlədən qiymətləndirmələr və İEQ 
hesabatının hazırlanması13 ilə bağlı mühakimə və qərarlarda mümkün qeyri-obyektivlik 
əlamətlərinin və tətbiq edilən meyarlar baxımından aşağıdakı şərtlərin yerinə yetirilib-
yetirilməməsinin nəzərdən keçirilməsi daxil olmalıdır: 

 
(a) seçilmiş və tətbiq edilmiş kəmiyyəti müəyyənetmə metodları və hesabatvermə 

strategiyası tətbiq edilə bilən meyarlara müvafiqdir və uyğundur; 
 

(b) İEQ hesabatının hazırlanmasında edilən qiymətləndirmələr əsaslıdır; 
 

(c) İEQ hesabatında təqdim edilən məlumat müvafiq, etibarlı, tam, müqayisə oluna bilən 
və başa düşüləndir; 

 
(d) İEQ hesabatında tətbiq edilən meyarlar və digər məsələlər, o cümlədən qeyri-

müəyyənliklər yetərincə elə açıqlanır ki, nəzərdə tutulan istifadəçilər onun 
hazırlanmasında yürüdülən əhəmiyyətli mühakimələri başa düşə bilsinlər; habelə (İst: 
Paraq. A29, A131–A133) 

 
(e) İEQ hesabatında istifadə olunan terminologiya müvafiqdir. 

 
75. 73-cü paraqrafın tələbinə müvafiq olaraq qiymətləndirməyə eyni zamanda aşağıdakıların 

nəzərə alınması da daxildir: 
 

(a) İEQ hesabatının ümumi təqdim edilməsi, quruluşu və məzmunu; habelə 
 

(b) meyarlar, təsdiqləmə nəticəsinin mətni və ya digər tapşırıq şəraitlərinin  kontekstinə 
müvafiq olduqda İEQ hesabatında əsas tullantıların ədalətli təqdimata nail olmaq üçün 
zəruri formada təqdim edilib-edilməməsi.  

 
Təsdiqləmə hesabatının məzmunu  
 
76. Təsdiqləmə hesabatına ən azı aşağıdakı əsas elementlər daxil edilməlidir: (İst: Paraq. 

A134) 
 

(a) hesabatın müstəqil təsdiqləmə hesabatı olduğunu aydın şəkildə göstərən başlıq;  
 

(b) ünvan sahibi; 
 

(c)  mütəxəssis-praktik tərəfindən əldə edilən ağlabatan və ya məhdud əminlik 
səviyyəsinin müəyyən edilməsi və ya təsviri. 

 
(d) İEQ hesabatının, o cümlədən hesabatda əhatə edilən dövrün (dövrlərin) müəyyən 

edilməsi və  həmin hesabatdakı hər hansı məlumat mütəxəssis-praktikin nəticəsində 
əhatə edilmədiyi halda əminliyi təmin edilən həmin məlumatın və çıxarılmış 
məlumatın mütəxəssis-praktikin çıxarılmış məlumatla bağlı hər hansı prosedurları 
yerinə yetirməməsi və bu səbəbdən ona dair nəticə ifadə etməməsi haqqında bəyanat 
ilə birlikdə aydın şəkildə müəyyən edilməsi. (İst: Paraq. A120, A135) 

 
(e) müəssisənin məsuliyyətlərinin təsviri   (İst: Paraq. A35) 

                                                 
13 Mümkün qeyri-obyektivliyin əlamətləri özlüyündə fərdi qiymətləndirmələrin əsaslılığına dair nəticələr 
çıxarmaq məqsədlərilə təhrif təşkil etmir.     
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(f) İEQ kəmiyyətinin müəyyən edilməsinə qeyri-müəyyənliyin xas olması haqqında 

hesabat.  (İst: Paraq. A54–A59) 
 

(g) əgər İEQ hesabatına mütəxəssis-praktikin nəticəsində əks olunan tullantılar üzrə 
çıxılmalar  daxildirsə həmin tullantılar üzrə çıxılmaların müəyyən edilməsi və onlarla 
bağlı mütəxəssis-praktikin məsuliyyətinin bəyan edilməsi. (İst: Paraq. A136–A139) 
 

(h) tətbiq edilə bilən meyarların müəyyən edilməsi; 
 
(i) bu meyarlara çıxışın necə əldə edilməsinin müəyyən edilməsi; 
 
(ii) əgər bu meyarlar ancaq xüsusi nəzərdə tutulan istifadəçilər və ya məqsədlər üçün 

nəzərdə tutulmuşdursa, istifadəçilərə bu barədə və nəticə etibarı ilə İEQ 
hesabatının digər məqsəd üçün müvafiq ola bilməyəcəyi haqqında xəbər verən 
bəyanat. Bəyanat həmçinin təsdiqləmə hesabatının həmin nəzərdə tutulan 
istifadəçilər və ya digər məqsəd üçün istifadəsini məhdudlaşdırır; habelə (İst: 
Paraq. A140–A141) 

 
(iii) əgər müəyyən edilən meyarlara İEQ hesabatına edilən izahedici qeydlərdə 

açıqlanan məlumatlar əlavə edilməlidirsə həmin meyarların müvafiq olması üçün 
həmin müvafiq qeydin (qeydlərin) müəyyən edilməsi. (İst: Paraq. A131) 

 
(i) mütəxəssis-praktikin üzv olduğu auditor təşkilatının 1 saylı BKNS-i, yaxud ən azı 1 

saylı BKNS qədər sərt olan digər peşə standartları, yaxud qanun və ya qaydaların 
tələblərini tətbiqetməsi haqqında bəyanat. Mütəxəssis-praktik peşəkar mühasib 
olmadığı halda bəyanatda ən azı 1 saylı BKNS qədər sərt olan tətbiq edilən peşə 
standartları, yaxud qanun və ya qaydaların tələbləri müəyyən edilməlidir.  
 

(j) mütəxəssis-praktikin IESBA Məcəlləsinin müstəqillik və digər etik normalarına, 
yaxud ən azı “IESBA Məcəlləsi”nin təsdiqləmə tapşırıqları ilə əlaqəli A və B hissələri 
qədər sərt olan  digər peşə standartlarına, yaxud qanun və ya qaydaların tələblərinə 
riayətetməsi haqqında bəyanat. Mütəxəssis-praktik peşəkar mühasib olmadığı halda 
bəyanatda tətbiq edilən və ən azı “IESBA Məcəlləsi”nin təsdiqləmə tapşırıqlarına aid 
A və B hissələri qədər sərt olan peşə standartları, yaxud qanun və qaydaların tələbləri 
müəyyən edilməlidir.   
 

(k) aşağıdakılar da daxil olmaqla mütəxəssis-praktikin məsuliyyətinin təsviri: 
 
(i) tapşırığın 3410 saylı “İstixana effektli qazların atılması haqqında hesabatlara 

dair təsdiqləmə tapşırıqları” TBS-nin tələblərinə müvafiq yerinə yetirilməsi 
haqqında bəyanat; habelə 

 
(ii) mütəxəssis-praktikin nəticəsini əsaslandırmaq üçün yerinə yetirilən işin  

xülasəsi. Məhdud təsdiqləmə tapşırığı olduğu halda mütəxəssis-praktikin 
nəticəsini başa düşmək üçün yerinə yetirilmiş prosedurların xüsusiyyətinin, 
müddətinin və həcminin qiymətləndirilməsi  vacibdir. Məhdud təsdiqləmə 
tapşırığında yerinə yetirilmiş işin xülasəsində aşağıdakılar əks etdirilməlidir: 

 
  Məhdud təsdiqləmə tapşırığındakı prosedurların xüsusiyyəti və müddəti 

ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqdakından fərqlidir və həcmi daha 
azdır; habelə 

 
 Nəticə etibarı ilə, məhdud təsdiqləmə tapşırığında əldə edilən əminlik 

səviyyəsi ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıq yerinə yetirilmiş olduğu 
halda əldə ediləcək əminlik səviyyəsindən az olur. (İst: Paraq. A142–A144) 

 
(l) Mütəxəssis-praktikin nəticəsi:  
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(i) Ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqda nəticə müsbət şəkildə ifadə 
olunmalıdır; yaxud 

 
(ii) Məhdud təsdiqləmə tapşırığında nəticə elə ifadə olunmalıdır ki, yerinə yetirilən 

prosedurlara və əldə edilən nəticələrə əsasən mütəxəssis-praktikin İEQ 
hesabatının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilən meyarlara 
uyğun hazırlanmamasını ehtimal etməsinə səbəb olan hər hansı məsələnin 
(məsələlərin) mütəxəssis-praktikin diqqətini cəlb edib-etməməsi haqqında 
məlumat verilsin.  

 
(iii) Mütəxəssis-praktik fərqli rəy ifadə edərkən təsdiqləmə hesabatına aşağıdakılar 

daxil edilməlidir: 
 

a. dəyişikliyin səbəbi olan məsələnin (məsələlərin) təsviri əks etdirilən bölmə; 
habelə 

 
b. mütəxəssis-praktikin fərqli rəyi daxil edilən bölmə. 

 
(m)  Mütəxəssis-praktikin imzası.(İst: Paraq. A145) 

 
(n) Təsdiqləmə hesabatının tarixi. Təsdiqləmə hesabatının tarixi mütəxəssis-praktikin öz 

nəticəsinin əsaslandığı sübutları, o cümlədən təsdiq edilmiş səlahiyyətləri olan 
şəxslərin İEQ hesabatına görə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürmələrini təsdiq edən 
sübutları əldə etdiyi tarixdən tez olmamalıdır. 
 

(o)  Mütəxəssis-praktikin fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiyadakı məkan.  
 

İzahedici paraqraflar və digər  məsələ paraqrafları 
   

77. Əgər mütəxəssis-praktik: (İst: Paraq. A146–A152) 
 

(a) öz mühakiməsinə görə İEQ hesabatının (İzahedici paraqraf) nəzərdə tutulan 
istifadəçilərin başa düşməsi üçün əhəmiyyətli hesab etdiyinə görə onların diqqətini 
təqdim edilən və ya İQA hesabatlarında aşkar edilən məsələlərə yönəltmək; və ya 
 

(b) öz mühakiməsinə görə tapşırığın nəzərdə tutulan istifadəçilər tərəfindən başa 
düşülməsi, özünün cavabdehliyi və ya əminlik hesabatı ilə əlaqədar olduğuna görə 
İQA hesabatında təqdim və aşkar edilən məsələlərdən başqa məsələni (digər paraqraf) 
qeyd etmək istəyirsə və bunlar qanun və qaydalar ilə ziddiyyət təşkil etmədikdə 
mütəxəssis əminlik hesabatında özünün rəyinin bu məsələ ilə bağlı dəyişmədiyini 
aşkar şəkildə göstərməklə ayrı bir bənddə yuxarıdakıları qeyd edir.   
 

Məlumatverməyə dair digər tələblər  
 

78. Mütəxəssis-praktik tapşırıq zamanı özünün diqqətini çəkən aşağıdakı məsələlər haqqında 
İEQ hesabatına nəzarətə görə məsuliyyət daşıyan şəxs(lər)ə məlumat verməli və onlar 
haqqında müəssisə daxilində və ya xaricində digər şəxsə hesabatvermə məsuliyyətinin 
olub-olmadığını müəyyənetməlidir: 

 
(a) daxili nəzarətdə mütəxəssis-praktikin peşəkar mühakiməsinə görə diqqəti cəlb etmək 

üçün yetərincə vacib olan çatışmazlıqlar; 
 

(b) aşkar edilən və ya ehtimal edilən dələduzluq; habelə 
 

(c)  açıq şəkildə əhəmiyyətsiz olan məsələlər istisna olmaqla qanun və ya qaydalara 
riayətetməmə ilə bağlı məsələlər. (İst: Paraq. A87) 

 
 

*** 
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Praktik tətbiq və digər izah edici materiallar 
 

Giriş 
 

İEQ hesabaından əlavə məlumatları əks etdirən təsdiqləmə tapşırıqları  (İst: Paraq. 3) 
 

A1. Bəzi hallarda mütəxəssis-praktik İEQ haqqında məlumatlar əks olunan hesabata dair 
təsdiqləmə tapşırığını yerinə yetirir, lakin həmin İEQ haqqında məlumatlar 14(m) 
paraqrafında müəyyən edilən İEQ hesabatlarını əhatə etmir.  Belə hallarda  bu TBS bu cür 
tapşırıq üçün təlimat rolunu oynayır.   

 
A2. İEQ hesabatı mütəxəssis-praktikin nəticəsində əhatə olunan ümumi məlumatların kiçik 
hissəsini təşkil etdiyi hallarda, bu TBS-nın aid olduğu tapşırıq şəraitində mütəxəssis-praktikin 
peşəkar mühakiməsinə görə müəyyən olunur.   

 
İEQ məlumatları əsasında əsas fəaliyyət göstəriciləri  (İst: Paraq. 4(b) 

 
A3. İEQ məlumatları əsasında əsas fəaliyyət göstəricilərinə misal olaraq bəzi 
yurisdiksiyalarda qanun və ya qaydaların şərtlərinə əsasən hesablanıb aşkar edilməsi tələb 
edilən, hər hansı bir dövr ərzində müəssisə tərəfindən istehsal edilən nəqliyyat vasitələrinin 
hər kilometr üçün ortalama işlənmiş qazları göstərilə bilər.    

 
Ağlabatan əminliyi təmin edən və məhdud təsdiqləmə tapşırıqları üçün prosedurlar  (İst: 
Paraq. 8) 

 
A4. Yalnız ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqlar üçün tələb olunan prosedurların bəziləri 
eyni zamanda məhdud təsdiqləmə tapşırıqlarının bəziləri üçün müvafiq olur. Məsələn, nəzarət 
fəaliyyətləri haqqında anlayışa malik olması məhdud təsdiqləmə tapşırıqları üçün tələb 
edilməsə də bəzi hallarda, məsələn, məlumatlar yalnız elektron şəkildə qeydə alındığı, emal 
olunduğu, yaxud təqdim edildiyi halda mütəxəssis-praktik nəzarət vasitələrinin test edilməsi 
və buna görə müvafiq nəzarət tədbirlərinə dair anlayışa malik olması məhdud təsdiqləmə 
tapşırığı üçün zəruridir. (həmçinin bax: paraqraf A90). 

 
Müstəqillik (İst: Paraq. 10, 15) 

 
A5. “IESBA Məcəlləsi” müstəqilliyə təhdid və təhlükəsizliyi təminetmə yanaşmasını qəbul 
edir. Bir çox müxtəlif şəraitlər təməl prinsiplər üçün təhlükə yarada bilər. Təhlükələrin bir 
çoxu aşağıdakı kateqoriyalara bölünür: 

 
 şəxsi maraq - məsələn, müəssisədən əldə edilən ümumi gəlirdən asılılıq; 

 
 özünə nəzarət - məsələn, müəssisənin qaz tullantılarının kəmiyyətinin müəyyən 

edilməsində iştiraketmə kimi müəssisə üçün İEQ hesabatına birbaşa təsir göstərən 
başqa xidmətin göstərilməsi; 
 

 vəkillik fəaliyyəti - məsələn, tətbiq edilə bilən meyarların şərhi ilə əlaqədar müəssisə 
adından vəkil kimi çıxış etmək; 
 

 yaxın münasibət - məsələn, tapşırıq qrupunun bir üzvünün İEQ hesabatının 
hazırlanmasına birbaşa və əhəmiyyətli təsir göstərmək imkanı olan müəssisə 
işçilərindən biri ilə uzun müddətli və ya yaxın qohumluq əlaqəsinin olması. 
 

 hədə-qorxu - məsələn, əmək haqlarını azaltmaq məqsədi ilə görülən işin həcminin 
qeyri-müvafiq azaldılması üçün təzyiqə məruzqalma, yaxud müəssisənin aid olduğu 
sənaye sahəsindəki qeydiyyat orqanı tərəfindən mütəxəssis-praktikin qeydiyyatının 
ləğv olunması ilə hədələnməsi.   
 

A6. Peşə standartları, qanun və ya qaydalar ilə müəyyən edilən təhlükəsizlik tədbirləri, yaxud 
iş mühitindəki təhlükəsizlik tədbirləri bu cür təhlükələri qənaətbəxş səviyyəyə endirə bilər.   
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Yerli qanun və ya qaydalar və tullantılarla ticarət sxeminin müddəaları (İst: Paraq. 11) 
 
A7. Yerli qanun və qaydalar və tullantılarla ticarət sxemi bu TBS-nın tələblərindən əlavə 
tələbləri əks etdirə bilər, bütün tapşırıqlar üçün xüsusi prosedurların yerinə yetirilməsini tələb 
edə bilər, yaxud proseduraların müəyyən üsullarla yerinə yetirilməsini tələb edə bilər. 
Məsələn, yerli qanun və ya qaydalar, yaxud tullantılarla ticarət sxeminin şərtlərinə əsasən 
mütəxəssis-praktikdən bu TBS ilə müvafiq olmayan formatda hesabat vermək tələb oluna 
bilər. Qanun və ya qaydalarla tələb edilən təsdiqləmə hesabatının quruluşu və ya mətni bu 
TBS-nın tələblərindən əhəmiyyətli şəkildə fərqləndikdə və mütəxəssis-praktik təsdiqləmə 
hesabatında əlavə izahatların anlaşılmazlığını aradan qaldırmayacağı qənaətinə gəldikdə 
mütəxəssis-praktik hesabatda tapşırığın bu TBS-ya müvafiq olmaması ilə bağlı qeyd daxil edə 
bilər.   
 
Anlayışlar 
 
Tullantılar (İst: Paraq. 14(f), Əlavə 1) 
 
A8. 1-ci dərəcəli qaz tullantıları sabit yanma (buxar qazanı, zibil yandırılan soba, mühərrik və 
məşəl kimi müəssisənin hərəkətsiz avadanlıqlarda yandırılan yanacaqdan yaranan), hərəkətli 
yanma mənbələri (avtomobil, qatar, təyyarə və gəmi kimi müəssisənin nəqliyyat 
vasitələrindən yaranan), texnoloji proses nəticəsində yaranan tullantılar (sement istehsalı, 
neft-kimya emalı və alüminium əridilməsi kimi fiziki və ya kimyəvi proseslər nəticəsində 
yaranan) və tüstü bacaları sistemindən kənar tullantılar (avadanlıqların birləşmə və 
kipləşdirilmə yerlərindən sızıntılar, çirkab suların təmizlənməsi, mədən quyularından və 
soyuducu qüllələrdən qəsdlə və bilmədən yaranan tullantılar) daxildir.  
 
A9. Demək olar ki, bütün müəssisələr elektrik, istilik və buxar formasında enerji alırlar; ona 
görə də demək olar ki, bütün müəssisələr 2-ci dərəcəli qaz tullantılarına  malikdir. 2-ci 
dərəcəli qaz tullantıları birbaşa olmayan tullantılardır, çünki, məsələn, müəssisənin satın 
aldığı elektrikə aid tullantılar elektrik standiyasında baş verir, bu da müəssisənin təşkilat 
sərhədinin xaricindədir.    
 
A10. 3-cü dərəcəli qaz tullantıları misal olaraq işçilərin işgüzar səfərləri ilə əlaqəli tullantılar; 
kənar mənbələrin fəaliyyətləri; müəssisənin məhsullarının istifadə olunması üçün tələb edilən 
mədən yanacağının və ya elektrikin istehlakı müəssisənin proseslərini təmin etmək üçün satın 
alınmış materialların çıxarılması və istehsalı, habelə satın alınmış yanacağın daşınması 
göstərilə bilər.  3-cü dərəcəli qaz tullantıları  A31–A34-cü paraqraflarda daha geniş müzakirə 
olunur. 
 
Tullantılar üzrə çıxılmalar (İst: Paraq. 14(g), 17(a)(iii), Əlavə 1) 
 
A11. Bəzi hallarda tullantılar üzrə çıxılmalara meyarlar ilə çıxılmasına imkan verilən 
tullantıların miqdarı ilə pul ödənilməsi nəticəsində baş verə bilən tullantıların azaldılması və 
ya tullantılar üzrə çıxılmaları tələb etməsi üçün müəssisənin gördüyü digər tədbir arasında 
əlaqə yoxdur.  
 
A12. İEQ hesabatına tapşırığın əhatə dairəsində olan tullantılar üzrə çıxılmalar daxil edildiyi 
hallarda bu TBS-nın tullantılar üzrə çıxılmalar ilə əlaqəli tələbləri tətbiq edilir. (həmçinin bax: 
A136-A139-cu paraqraflar). 
 
Satın alınmış kompensasiya (İst: Paraq. 14(q), Əlavə 1) 
 
A13. Müəssisə digər müəssisədən kompensasiya satın aldıqda, həmin digər müəssisə satışdan 
əldə etdiyi pulu tullantıların azaldılması üzrə layihələrə (məs., mədən yanacağından əldə 
edilən enerjinin bərpa oluna bilən enerji mənbələri ilə əvəz edilməsi və ya enerji səmərəliyinin 
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artırılması üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsinə), yaxud tullantıların  atmosferdən 
təmizlənməsinə (məsələn, əks təqdirdə əkilməyəcək və ya qorunub saxlanmayacaq ağacları 
əkməklə və qoruyub saxlamaqla), yaxud bu pullar əks təqdirdə görüləcək tədbirlərin 
görülməməsi (məsələn, meşələrin kəsilməsi və ya meşələrin seyrəkləşdirilməsi) üçün 
kompensasiya ola bilər. Bəzi yurisdiksiyalarda kompensasiyalar yalnız tullantıların 
azaldılması və ya təmizlənməsinin artırılması baş verdikdə satın alına bilər.   
 
Təmizləmə (İst: Paraq. 14(s), Əlavə 1) 
 
A14. Təmizləmə İEQ-ların geoloji (məsələn, yerin altında) və ya bioloji (məsələn, ağaclarda)  
uducu mexanizmlərdə saxlanılması ilə mümkün ola bilər. İEQ hesabatına əks təqdirdə 
müəssisənin atmosferə tullayacağı İEQ-ların təmizlənməsi daxil edildikdə onlar bir qayda 
olaraq İEQ hesabatında ümumi əsasda qeyd edilirlər - İEQ hesabatında həm mənbənin, həm 
də uducu mexanizminin miqdarı göstərilir. Mütəxəssis-praktikin hesabatında təmizləmələr 
qeyd edildikdə müvafiq hallarda onlarla əlaqədar İSAE-nın tələbləri tətbiq edilir.   
 
Əhəmiyyətli qurğu (İst: Paraq. 14(t), 31) 
 
A15. İEQ hesabatında qeyd edilən ümumi tullantılarda hər hansı bir qurğunun rolu artdıqda 
adətən İEQ hesabatının əhəmiyyətli təhrif olunma riskləri də artır. Mütəxəssis-praktik İEQ 
hesabatına daxil edilən ümumi tullantılar ilə əlaqəli olan tullantıların həcminə görə ayrılıqda 
əhəmiyyət kəsb edən qurğuların müəyyən edilməsini asanlaşdırmaq üçün seçilmiş müqayisə 
bazasına dair faiz müəyyən edə bilər. Müqayisə bazası və tətbiq ediləcək faiz müəyyən 
edilərkən peşəkar mühakimə tətbiq olunur. Məsələn, mütəxəssis-praktik ümumi istehsalın 
15%-dən artıq həcmi olan qurğuları əhəmiyyətli hesab edə bilər. Bununla belə, mütəxəssis-
praktikin mühakiməsinə əsasən tapşırıq şəraitlərinə müvafiq olan daha yüksək və ya aşağı faiz 
müəyyən edilə bilər. Bu, məsələn, aşağıdakı hallarda baş verə bilər: heç birinin ümumi 
istehsal həcminin 15%-dən az olmayan qurğuların sayı azdır, lakin mütəxəssis-praktikin 
peşəkar mühakiməsinə əsasən bütün qurğular əhəmiyyətli deyildir; yaxud ümumi istehsal 
həcminin 15%-dən az olan bir neçə qurğu mövcud olduqda, bu da mütəxəssis-praktikin 
peşəkat mühakiməsinə əsasən əhəmiyyətli olduqda.   
   
A16. Mütəxəssis-praktik eyni zamanda konkret əhəmiyyətli təhrif risklərinin artmasına şərait 
yaradan xüsusiyyətinə və ya xüsusi şəraitlərə görə hər hansı bir qurğunu əhəmiyyətli olaraq 
müəyyən edə bilər. Məsələn, bir qurğu digər qurğulardan fərqli məlumat toplama proseslərini 
və ya miqdar müəyyənetmə üsullarını istifadə edə bilər, xüsusilə mürəkkəb və ya xüsusi 
hesablamalar tələb edə bilər, yaxud xüsusilə mürəkkəb kimyəvi və ya fiziki proseslərə cəlb 
oluna bilər.   
 
3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS (İst: Paraq. 9, 15) 
 
A17. 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-ya təsdiqləmə tapşırıqlarına (tarixi maliyyə 
məlumatlarının auditi və ya təhlili istisna olmaqla), o cümlədən bu TBS-ya müvafiq 
tapşırıqlara tətbiq edilən tələblər daxildir. Bəzi hallarda bu TBS-ya həmin mövzular ilə 
əlaqədar əlavə tələb və ya tətbiqetmə materialları daxil ola bilər.   
 
Tapşırığın qəbul edilməsi və davamlılığı 
  
Səriştə (İst: Paraq. 16(b)) 
 
A18. İEQ məsələləri ilə bağlı səriştələrə aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 

 iqlimə dair elm, o cümlədən İEQ-ları iqlim dəyişikliyi ilə əlaqələndirən elmi 
proseslər haqqında ümumi anlayış; 
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 İEQ hesabatlarındakı məlumatların nəzərdə tutulan istifadəçilərin kim olmasının 
və onların bu məlumatdan necə istifadə edəcəyinin başa düşülməsi. (bax: A47 
paraqrafı); 

 
 tullantılarla ticarət sxemlərinin və əlaqəli bazar mexanizmlərinin müvafiq olduqda 

öyrənilməsi;  
 

 müəssisənin tullantıları ilə bağlı hesabat verməsinə təsir göstərən və eyni zamanda, 
məssələn, müəssisənin tullantılarına məhdudiyyət qoya bilən tətbiq edilə bilən 
qanun və qaydalar (əgər varsa) haqqında məlumatların mövcud olması; 

 
 əlaqəli elmi və uçot qiymətləndirmələri ilə bağlı qeyri-müəyyənliklər də daxil 

olmaqla İEQ kəmiyyətinin müəyyən edilməsi və hesablanması strategiyası; 
 

 tətbiq edilə bilən meyarlar, o cümlədən, məsələn, aşağıdakılar haqqında 
məlumatların mövcud olması: 

 
o müvafiq tullantı əmsallarının müəyyən edilməsi; 

 
o meyarların əhəmiyyətli və həssas hesablamanın aparılması və əhəmiyyətli 

dərəcədə mühakimənin tətbiq edilməsi zərurətini ortaya çıxaran aspektlərin 
müəyyən edilməsi; 
 

o təşkilat sərhədlərinin müəyyən edilməsi üçün istifadə edilən metodlar –
tullantıları İEQ hesabatlarına daxil ediləcək müəssisələr; 
 

o hansı tullantılar üzrə çıxarılmaların İEQ hesabatına daxil edilməsinə icazənin 
verilməsi. 
 

A19. İEQ hesabatı ilə bağlı təsdiqləmə tapşırıqlarının mürəkkəbliyi dəyişkəndir. Bəzi hallarda 
tapşırıq birbaşa ola bilər - məsələn, müəssisənin 1-ci dərəcəli tullantıları olmadıqda və ancaq 
tək bir yerdə elektrik istehlakına tətbiq edilən qaydalarda müəyyən edilən tullantı əmsalından 
istifadə etməklə 2-ci dərəcəli tullantılar haqqında hesabat verdikdə. Belə halda tapşırıq əsasən 
qaimələrdə müəyyən edilən elektrikin istehlakına aid olan rəqəmlərin uçota alınıb emal 
edilməsi üçün istifadə edilən, habelə müəyyən edilən tullantı əmsalının riyazi tətbiqi üçün 
istifadə edilən sistemə diqqəti yönəldə bilər. Bununla belə, tapşırıq nisbətən mürəkkəb 
olduqda tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi və tullantılar haqqında hesabatın 
verilməsi üzrə səriştəsi olan mütəxəssis tələb oluna bilər. Bu cür hallar üçün aşağıdakı sahələr 
üzrə biliklər müvafiq ola bilər: 
 
İnformasiya sistemləri üzrə səriştə   
 

 Məlumatların qəbul edilməsi, qeydiyyatı, emal edilməsi, zəruri hallarda düzəliş 
edilməsi, müqayisə edilib yoxlanılması, İEQ hesabatında göstərilməsi də daxil 
olmaqla tullantılar ilə bağlı məlumatların yaradılması haqqında anlayışa malik olması.   

 
Elmi və texniki sahə üzrə səriştə 
   

 İlkin məlumatların toplandığı əlaqəli məntəqələrin müəyyənləşdirilməsi də daxil 
olmaqla materialların istehsal prosesində hərəkətinin və tullantıları yaradan əlavə 
proseslərin sxeminin yaradılması. Bu xüsusilə müəssisənin tullantı mənbələrinin 
müəyyən edilməsinin yekunlaşdırılıb-yekunlaşdırılmaması nəzərə alınarkən vacib ola 
bilər.   

 daxil edilən materiallar, proseslər və hazır məhsullar arasında kimyəvi və fiziki 
əlaqələrin, habelə tullantı ilə digər dəyişənlər arasında əlaqələrin təhlil edilməsi. Bu 
əlaqələrin başa düşülməsi və təhlil edilməsi bacarığı çox vaxt analitik prosedurların 
hazırlanmasında əhəmiyyət kəsb edir.  
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  Qeyri müəyyənliyin İEQ hesabatına təsirinin müəyyən edilməsi. 
 

  Test laboratoriyalarında yerinə yetirilən daxili və kənar keyfiyyətə nəzarət 
strategiyalarının və prosedurlarının başa düşülməsi. 
 

 Xüsusi sənaye sahələrində və əlaqəli tullantıların yaradılması və aradan qaldırılması 
prosesləri ilə bağlı təcrübə. 1-ci dərəcəli tullantıların miqdarının müəyyən edilməsi 
üçün prosedurlar sənaye sahələrindən və istifadə olunan proseslərdən - məsələn, 
alüminium istehsalında elektrolitik proseslərin xüsusiyyəti; mədən yanacağından 
istifadə etməklə elektrik istehsalında yanma prosesləri; sement istehsalındakı kimyəvi 
proseslər fərqlidir.   
 

 Fiziki sensorların və digər kəmiyyəti müəyyənetmə metodlarının istifadə edilməsi, 
habelə tullantıların müvafiq hesablanma əmsalının seçilməsi.   
 

İEQ hesabatının və tapşırığın əhatə dairəsi (İst: Paraq. 17(a)) 
 

A20. Məlum olan tullantı mənbəyinin İEQ hesabatından çıxarılmasının və ya tapşırıqdan 
aşkar edilən tullantı mənbələrinin xaric edilməsinin səbəblərinin əsaslı olmaması şəraitinə 
misal olaraq aşağıdakılar aid ola bilər: 

 
 Müəssisənin 1-ci dərəcəli qaz tullantıları əhəmiyyətlidir, lakin İEQ hesabatına ancaq 

2-ci dərəcəli qaz tullantıları daxil edilir. 
  

 Müəssisə əhəmiyyətli tullantıları olan və təşkilat sərhədinin müəyyən edilmədiyinə və 
bununla da nəzərdə tutulan istifadəçilərin səhv məlumatlandırılması ehtimalına görə 
hesabatı verilməyən daha böyük hüquqi şəxsin tərkib hissəsidir.   
 

 Mütəxəssis-praktikin hesabatda əks etdirdiyi tullantılar İEQ hesabatına daxil edilən 
ümumi tullantıların ancaq kiçik hissəsidir.   
 

Tapşırığın predmetinin müvafiqliyinin müəyyən edilməsi (İst: Paraq. 15) 
 

A21. 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-ya əsasən mütəxəssis-praktik əsas tapşırıq predmetinin 
müvafiqliyini qiymətləndirməlidir14. İEQ hesabatı nümunəsində müəssisənin tullantıları 
(habelə müvafiq hallarda təmizləmə  və tullantılar üzrə çıxılmalar) əsas yoxlama predmetini 
təşkil edir. Müəssisə başqa məsələlər ilə yanaşı münasib meyarlardan istifadə edərək 
kəmiyyəti müvafiq şəkildə müəyyən edə bildiyi halda bu əsas yoxlama predmeti müvafiq 
hesab edilir15. 

 
A22. İEQ mənbələrinin kəmiyyəti aşağıdakılar ilə müəyyən edilə bilər: 

 
(a) davamlı tullantı monitorinqi və ya mütəmadi seçmə ilə İEQ toplanmasının birbaşa 

ölçülməsi (və ya birbaşa monitorinqi); yaxud 
 

(b) yanacaq sərfiyyatı kimi dolayısı fəaliyyətlərin qiymətləndirilməsi, məsələn, kütlənin 
balans tənlikləri16, müəssisəyə xas olan tullantı amilləri, yaxud region, mənbə, 
sənaye sahəsi və ya proseslər üçün ortalama tullantılardan istifadə edərək 
tullantıların hesablanması.  

 
Meyarların münasibliyinin qiymətləndirilməsi   
 
Xüsusi olaraq işlənib hazırlanmış və müəyyən edilmiş meyarlar  (İst: Paraq. 17(b)) 
 
                                                 
14 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 24(b)(i) paraqrafı. 
15 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 24(b)(ii) paraqrafı. 
16 Yəni, müəyyən edilən sərhədə daxil və xaric olan  maddənin, məsələn, yanma cihazına daxil olan 
karbohidrogen əsaslı yanacaqda karbon miqdarı karbon 2-oksid formasında cihazdan çıxan karbonun miqdarına 
bərabərdir.  
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A23. Münasib meyarlara aşağıdakı xüsusiyyətlər xasdır: müvafiqlik, tamlıq, etibarlılıq, 
bitərəflik və anlaşıqlıq. Meyarlar “xüsusi olaraq işlənib hazırlanmış” və ya “müəyyən 
edilmiş” (məsələn, qanun və qaydalarda əks etdirilmiş, yaxud lazımi şəffaf prosesi yerinə 
yetirən səlahiyyətli və ya tanınmış orqanlar tərəfindən buraxılmış) “müəyyən edilmiş” ola 
bilər17. Tənzimləyici orqan nəzərdə tutulan istifadəçi olduqda tənzimləyici orqan tərəfindən  
müəyyən edilmiş meyarların müvafiq ola biləcəyinə baxmayaraq, bəzi müəyyən edilmiş 
meyarlar xüsusi məqsədlər üçün işlənib hazırlana bilər və başqa şəraitdə qeyri-müvafiq ola 
bilər. Məsələn, tənzimləyici orqan tərəfindən hazırlanan və müəyyən region üçün tullantı 
əmsalını əks etdirən meyarlar başqa region üçün istifadə edildiyi halda yanlış məlumatların 
əldə olunmasına imkan yarada bilər; yaxud tullantıların ancaq qanunla bağlı müəyyən aspekti 
haqqında hesabat vermək üçün nəzərdə tutulan meyarlar həmin meyarları təyin edən 
tənzimləyici orqan istisna olmaqla nəzərdə tutulan istifadəçilər üçün müvafiq olmaya bilər.  
 
A24. Xüsusi olaraq işlənib hazırlanmış meyarlar, məsələn, aşağıdakı hallarda müvafiq ola 
bilər: müəssisənin xüsusi avadanlıqları vardır və ya tulllantılara dair məlumatları istifadə 
edilən müəyyən olunmuş meyarların fərqli olduğu başqa yurisdiksiyalardan toplayır. Xüsusi 
olaraq işlənib hazırlanmış meyarların neytrallığını və digər xüsusiyyətlərini 
qiymətləndirərkən, xüsusilə onların bir qayda olaraq müəssisənin sənaye sahəsində və ya 
regionunda istifadə olunan müəyyən edilmiş meyarlara əsaslandəğı, yaxud bu cür meyarlar ilə 
ziddiyyət təşkil etdiyi halda xüsusi diqqət tələb olunur.   
 
A25. Meyarlar İEQ hesabatının izahedici qeydlərində xüsusi sərhədlər, metodlar, ehtimallar, 
tullantı əmsalları və s. ilə bağlı açıqlanan məlumatları  əhatə edə bilər. Bəzi hallarda (məsələn, 
17(b) paraqrafında qeyd edilən məsələləri əhatə etmədikdə) müəyyən edilmiş meyarlar İEQ 
hesabatının izahedici qeydlərində açıqlamaların əlavə edilməsinə baxmayaraq, münasib 
olmaya bilər.  
 
A26. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, meyarların münasibliyinə əminlik səviyyəsi təsir etmir, 
yəni, onlar ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqlar üçün müvafiq olmadıqda məhdud 
təsdiqləmə tapşırıqları üçün də münasib deyil və əksinə.   
 
Müəssisənin təşkilati sərhədinə daxil edilən əməliyyatlar  (İst: Paraq. 17(b)(i), 23(b)(i), 34(g)) 
 
A27. Müəssisənin İEQ hesabatına daxil etmək üçün hansı əməliyyatların müəssisəyə məxsus 
olduğunun və ya müəssisə tərəfindən nəzarət edildiyinin müəyyən edilməsi müəssisənin 
təşkilati sərhədinin müəyyən edilməsi kimi tanınır. Bəzi hallarda qanun və ya qaydalar ilə 
tənzimlənmə məqsədilə İEQ tullantıları haqqında hesabat vermək üçün müəssisənin sərhədləri 
müəyyən edilir. Digər hallarda tətbiq edilə bilən meyarlar müəssisənin təşkilati sərhədinin 
müəyyən edilməsi üçün müxtəlif metodlar arasından seçimetmə imkanını verə bilər. Məsələn, 
meyarlara görə müəssisənin İEQ hesabatının maliyyə hesabatlarına uyğunlaşdırma yanaşması 
və  onların, məsələn, birgə müəssisə və ya birləşdirilmiş müəssisələrin uçotunun başqa cür 
aparılmasını nəzərdə tutan fərqli yanaşma arasında seçim etmək imkanını verə bilər. 
Müəssisənin təşkilati sərhədinin müəyyən edilməsi birgə müəssisə, partnyorluq, trest, habelə 
kontrakt üzrə mürəkkəb və ya qeyri-adi münasibətlər kimi mürəkkəb təşkilatı strukturların 
təhlilini tələb edə bilər. Məsələn, müəssisə bir tərəfin mülkiyyətində ola bilər, digəri 
tərəfindən idarə edilə bilər və materialları yalnız digər tərəf üçün emal edə bilər.  
 
A28. Müəssisənin təşkilati sərhədinin müəyyən edilməsi meyarlarda müəssisənin “əməliyyat 
sərhədi” kimi müəyyən edilən anlayışdan fərqlidir. Əməliyyat sərhədi İEQ hesabatına daxil 
edilən 1, 2 və 3-cü dərəcəli qaz atılmalarının hansı kateqoriyaya aid edilməsi ilə bağlıdır və 
təşkilati sərhəddən sonra müəyyən edilir.   
 

                                                 
17 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, a45-a48 paraqrafları. 
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Yetərli açıqlamalar (İst: Paraq. 17(b)(iv), 74(d)) 
 
A29. Məlumatların açıqlanması tənzimləyici orqanlar tərəfindən nəzərdə tutulduğu halda 
müvafiq qanun və ya qaydada qeyd edilən açıqlamalar tənzimləyici orqana hesabat vermək 
üçün yetərlidir. İEQ hesabatı hazırlanarkan könüllü hesabatvermə hallarında nəzərdə tutulan 
istifadəçilərin tətbiq edilən əhəmiyyətli mühakimələri başa düşmələri üçün əhəmiyyətli 
mühakimələrin nəzərdə tutulan istifadəçilər tərəfindən başa düşülməsi üçün aşağıdakı kimi 
məsələlərin İEQ hesabatında açıqlanması zəruri ola bilər: 
 

(a) müəssisənin təşkilati sərhədinə hansı əməliyyatlar daxil edilmişdir və tətbiq edilə 
bilən meyarlar müxtəlif metodlar arasından seçim etməyə imkan verdiyi halda 
həmin sərhədin müəyyən edilməsi üçün hansı metoddan istifadə edilmişdir (bax: 
A27–A28 paraqrafları); 

 
(b) əhəmiyyətli kəmiyyəti müəyyənetmə metodları və hesabatvermə strategiyaları, o 

cümlədən:  
 

(i) İEQ hesabatına hansı 1 və 2-ci dərəcəli tullantıların daxil edilməsini müəyyən       
       etmək üçün istifadə edilən metod  (bax: paraqraf A30); 

 
(ii) məlumat mənbələri və müxtəlif metodlar arasından seçim imkanı olduqda və     
       ya müəssisəyə xas olan metodlar istifadə edildikdə istifadə edilən metodun və   
       bunun əsaslandırılmasının açıqlanması də daxil olmaqla tətbiq edilə bilən  
       meyarlar istifadə edilərkən verilən hər hansı əhəmiyyətli şərhlər; habelə  

 
(iii) əvvəllər hesabatda əks etdirilmiş tullantıların yenidən qeyd edililmə 

zərurətini  
      müəssisə necə müəyyən edir. 

    
(c) İEQ hesabatında tullantıların kateqoriyalara ayrılması. A14 paraqrafında qeyd 

edildiyi kimi  İEQ hesabatına müəssisənin əks təqdirdə atacağı İEQ-ların 
təmizlənməsi daxil edildikdə, İEQ hesabatında həm tullantılar, həm də 
təmizləmələr birlikdə ümumi əsasda qeyd edilir, yəni İEQ hesabatında həm 
mənbənin, həm də uducu mexanizminin kəmiyyəti göstərilir; 

 
(d) Aşağıdakılar da daxil olmaqla müəssisənin tullantılarının kəmiyyətinin müəyyən 

edilməsinə aid qeyri-müəyyənliklər ilə bağlı hesabat: onların səbəbləri; onların 
necə aradan qaldırılması; onların İEQ hesabatlarına təsiri; habelə İEQ hesabatına  
3-cü dərəcəli qaz tullantıları daxil olduqda aşağıdakı məsələlərin izahatı: (bax; 
A31–A34 paraqrafları) 

 
(i) 3-cü dərəcəli qaz tullantılarının xüsusiyyəti, o cümlədən hər hansı müəssisə  
üçün öz İEQ hesabatına 3-cü dərəcəli qaz tullantılarının daxil edilməsinin mümkün 
olmaması; habelə 

 
(ii) daxil edilən 3-cü dərəcəli qaz tullantılarının mənbələrinin seçilmə əsası; 

habelə 
 
(e) Bu parqrafda qeyd olunan və ya İEQ hesabatının əvvəlki dövr(lər) və ya əsas il 

üzrə hesabatlar ilə müqayisə olunmasına əhəmiyyətli təsir göstərən məsələlərdə 
edilən dəyişikliklər (əgər varsa).   

 
1-ci və 2-ci dərəcəli qaz tullantıları 
 

A30. Meyarlar bir qayda olaraq 1-ci dərəcəli, 2-ci dərəcəli, yaxud həm 1-ci, həm də  2-ci 
dərəcəli qaz tullantılarının İEQ hesabatına daxil edilməsini tələb edir. 1-ci və ya 2-ci dərəcəli 
qaz tullantılarının istisna edildiyi hallarda hansı tullantıların daxil edilib hansı tullantıların 
istisna edilməsini müəyyən etmək üçün əsasların - xüsusilə daxil edilənlər müəssisənin 
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məsuliyyətində olan ən böyük tullantı deyilsə - İEQ hesabatının izahedici qeydlərində 
açıqlanması vacibdir.   
 
3-cü dərəcəli qaz tullantıları  
 
A31. Bəzi meyarlar üzrə xüsusi 3-cü dərəcəli qaz tullantıları haqqında  hesabatın verilməsi 
tələb edilməklə yanaşı bir qayda olaraq 3-cü dərəcəli qaz tullantılarının daxil edilməsi 
könüllüdür, çünki tədarük zəncirindəki bütün mənbələr daxil olduğu üçün demək olar ki, hər 
hansı bir müəssisə üçün dolayı qaz tullantılarının tam həcminin kəmiyyətini müəyyən etmək 
cəhdi praktiki baxımdan mümkün ola bilməzdi. Bəzi müəssisələr üçün 3-cü dərəcəli qaz 
tullantılarının xüsusi kateqoriyaları haqqında hesabatın verilməsi nəzərdə tutulan istifadəçilər 
üçün əhəmiyyətli məlumatı təmin edir. Buna misal olaraq, bir çox xidmət sektoru 
müəssisələrində olduğu kimi müəssisənin 3-cü dərəcəli qaz tullantılarının 1-ci dərəcəli qaz 
tullantıları və 2-ci dərəcəli qaz tullantılarından əhəmiyyətli dərəcədə böyük olduğu hallar 
göstərilə bilər. Bu cür hallarda əgər əhəmiyyətli 3-cü dərəcəli qaz tullantıları İEQ hesabatına 
daxil edilməyibsə mütəxəssi-praktik təsdiqləmə tapşırığını qəbul etməyi müvafiq hesab 
etməyə bilər.    
 
A32. İEQ hesabatına 3-cü dərəcəli qaz tullantılarının mənbələrinin bəziləri daxil edildiyi 
hallarda, daxil ediləcək mənbələri seçmək üçün əsasların olması (xüsusilə daxil edilən 
mənbələr müəssisənin məsuliyyətində olan ən böyük mənbələr olmadığı halda) vacibdir. 
     
A33. Bəzi hallarda 3-cü dərəcəli qaz tullantılarının kəmiyyətinin müəyyən edilməsi üçün 
istifadə edilən mənbələri haqqında məlumatların uçotu müəssisə tərəfindən aparıla bilər. 
Məsələn, müəssisə işçilərin hava nəqliyyatı ilə etdikləri səfərləri ilə bağlı tullantıların 
kəmiyyətinin müəyyən edilməsi üçün əsas olaraq təfsilatlı məlumatların uçotunu apara bilər. 
Bəzi başqa hallarda 3-cü dərəcəli qaz tullantılarının kəmiyətinin müəyyən edilməsi üçün 
istifadə edilən mənbələr haqqında məlumatlar müəssisədən kənar ciddi nəzarət edilən və 
əlçatan mənbədə saxlanıla bilər. Buna baxmayaraq, belə olmadığı halda mütəxəssis-praktikin 
3-cü dərəcəli qaz tullantıları ilə əlaqəli yetərli müvafiq sübutları əldə etməsi mümkün olmaya 
bilər. Belə hallarda həmin 3-cü dərəcəli qaz tullantılarının mənbələrini tapşırıqdan xaric 
etmək müvafiq ola bilər.  
  
A34. Kəmiyyəti müəyyənetmə metodları uçot qiymətləndirməsindən çox asılı olduğu və 
hesabatda əks etdirilən qaz tullantılarına dair qeyri-müəyyənliyin yüksək olması ilə 
nəticələndiyi hallarda da 3-cü dərəcəli qaz tullantılarını tapşırıqdan xaric etmək müvafiq ola 
bilər. Məsələn, hava nəqliyyatı ilə səyahətlə bağlı tullantıların uçot qiymətləndirilməsi üçün 
müxtəlif kəmiyyəti müəyyənetmə metodları  hətta oxşar mənbə haqqında məlumatlar istifadə 
edildikdə belə çox fərqli kəmiyyətlər ortaya çıxarıla bilər. Bu cür 3-cü dərəcəli qaz 
tullantılarının mənbələri tapşırığı daxil edildiyi halda istifadə edilən kəmiyyəti müəyyənetmə 
metodlarının obyektiv olaraq seçilməsi və onların istifadəsi ilə əlaqəli qeyri-müəyyənliklər ilə 
birlikdə tam təsvir olunması vacibdir.   
 
İEQ hesabatının hazırlanması üçün müəssisənin məsuliyyəti (İst: Paraq. 17(c)(ii), 76(d)) 
 
A35. A70 paraqrafında qeyd edildiyi kimi bəzi tapşırıqlarda müəssisənin uçot sənədlərinin 
vəziyyəti və etibarlılığı ilə bağlı narahatçılıq nəticəsində mütəxəssis-praktik belə bir qənaətə 
gələ bilər ki, İEQ hesabatına dair şərtsiz müsbət nəticənin əsaslandırılması üçün yetərli 
müvafiq sübutların olması ehtimal edilmir. Bu, müəssisənin İEQ hesabatının hazırlanması 
sahəsində az təcrübəsi olan zaman baş verə bilər. Bu cür şəraitlərdə qaz tullantılarının 
kəmiyyətinin müəyyən edilməsi və hesabatının verilməsi razılaşdırılmış prosedurların yerinə 
yetirilməsi üzrə tapşırıqda və ya sonrakı dövrlər üçün təsdiqləmə tapşırığının hazırlanması 
üçün konsaltinq tapşırığında yerinə yetirilməsi məqsədəuyğun ola bilər.   
 
Meyarları işləyib hazırlayan şəxslər (İst: Paraq. 17(c)(iii)) 
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A36. İEQ hesabatı tətbiq edilə bilən meyarlar və hesabatvermə forması nəzərdə tutulduğu 
tənzimləmə məqsədilə açıqlanan məlumatlar və ya tullantılarla ticarət sxemi üçün 
hazırlandıqda tapşırıq şəraitlərindən aydın ola bilər ki, meyarları işləyib hazırlayan sxemə 
görə cavabdeh olan tənzimləyici orqan və ya qurumdur. Bununla belə hesabatvermə könüllü 
olduğu şəraitlərdə İEQ hesabatının izahedici qeydlərində göstərilmədikdə meyarların kim 
tərəfindən işlənib hazırlanması aydın olmaya bilər.   
 
Tapşırığın şərtlərinin dəyişdirilməsi (İst: Paraq. 15, 18) 
 
A37. 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın tələblərinə əsasən ağlabatan əsaslandırma olmadığı 
hallarda mütəxəssis-praktik tapşırığın şərtlərini dəyişdirməyə razı olmamalıdır18. Tapşırığın 
əhatə dairəsinin dəyişdirilməsi tələbinin, məsələn, mütəxəssis-praktikin nəticəsinin fərqli 
olma ehtimalına görə bəzi tullantı mənbələrinin tapşırığın əhatə dairəsindən xaric edilməsi ilə 
bağlı tələbin ağlabatan əsaslandırılması olmaya bilər.    
 
Planlaşdırma (İst: Paraq. 19) 
 
A38. Ümumi tapşırıq strategiyası hazırlanarkan İEQ üçün informasiya sisteminin təşkili və 
yerinə yetirilməsi ilə bağlı müxtəlif aspektlərə xüsusi diqqətin yetirilməsi məqsədəuyğun ola 
bilər.  Məsələn, bəzi hallarda müəssisə hesabatın verildiyi məlumatların etibarlığını təmin 
etmək üçün müvafiq daxili nəzarətə olan ehtiyaca xüsusi diqqət yetirə bilər. Bununla belə, 
digər hallarda müəssisə toplanılacaq məlumatların elmi, əməliyyat və ya texniki 
xüsusiyyətlərinin dəqiq müəyyən edilməsinə daha çox diqqət ayıra bilər.   
 
A39. Həcmi nisbətən kiçik olan tapşırıqlar və ya sadə tapşırıqlar  (bax: A19 paraqrafı) çox 
kiçik tapşırıq qrupu tərəfindən yerinə yetirilə bilər. Kiçik qrupda koordinasiya və üzvlər 
arasında məlumatvermə daha asandır. Kiçik tapşırıq və ya daha sadə tapşırıq üçün ümumi 
tapşırıq strategiyasının müəyyən edilməsinin mürəkkəb və uzun müddətli olmasına ehtiyac 
yoxdur. Məsələn, müəssisə ilə aparılan müzakirələrə əsaslanan qısa memorandum 19-cu 
paraqrafda göstərilən məsələləri əhatə edirsə, sənədləşdirilmiş tapşırıq strategiyası rolunu 
oynaya bilər.   
 
A40. Mütəxəssis-praktik tapşırığın əhatə dairəsini müəyyən edərkən müəssisə ilə 
planlaşdırma elementlərini müzakirə etmək və ya tapşırığı yerinə yetirmək və idarə etmək 
(məsələn, planlaşdırılmış prosedurların müəssisənin işçilərinin işi ilə əlaqələndirmək) qərarı 
verə bilər) qərarını verə bilər. Bu müzakirələrin tez-tez baş verməsinə baxmayaraq ümumi 
tapşırıq strategiyası və tapşırıq planı mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti olaraq qalır. Ümumi 
tapşırıq strategiyasına və ya tapşırıq planına daxil edilən məsələləri müzakirə etdikdə 
tapşırığın səmərəliliyinə zərər vurmamaq üçün diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, təfsilatlı 
prosedurların xüsusiyyətinin və müddətinin müəssisə ilə müzakirə edilməsi prosedurların 
proqnozlaşdırılmasını mümkün etməklə tapşırığın səmərəliliyinə zərər vura bilər.  
   
A41. Təsdiqləmə tapşırığının yerinə yetirilməsi təkrarlanan prosesdir. Mütəxəssis-praktik 
planlaşdırılmış prosedurları yerinə yetirdikcə əldə olunan sübutlar onu planlaşdırılmış 
prosedurların xüsusiyyətini, müddətini və ya həcmini dəyişdirməyə sövq edə bilər. Bəzi 
hallarda mütəxəssis-praktikin diqqətini tapşırığın əvvəlindəki mərhələdə ehtimal edildiyindən 
xeyli fərqlənən məlumatlar cəlb edə bilər. Məsələn, seçilmiş obyektlər olan yerlərdə 
prosedurlar yerinə yetirilərkən aşkar edilən sistematik səhvlər əlavə obyektlərə səfər etmək 
ehtiyacının əlaməti ola bilər.   
 
Mütəxəssis-praktikin ekspertinin və ya başqa mütəxəssis-praktikin istifadə edilməsinin 
planlaşdırılması (İst: Paraq. 19(e)) 
 

                                                 
18 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 29-cu paraqraf. 
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A42. Tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi və hesabatının verilməsi ilə bağlı peşəkar 
səriştənin tələb edilmə ehtimalı olduğu zaman, tapşırıq, xüsusilə nisbətən mürəkkəb 
tapşırıqlar bir və ya daha çox mütəxəssisdən ibarət olan komanda tərəfindən  yerinə yetirilə 
bilər.   (bax: A19-cu paraqraf). 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-ya tapşırığın yerinə 
yetirilməsi üçün lazım olan ehtiyatların xüsusiyyətini, müddətini və həcmini müəyyən 
edərkən ekspertin işinin istifadə edilməsi ilə bağlı bir sıra tələblər daxildir19.   
 
A43. Başqa mütəxəssis-praktikin işindən, məsələn, uzaq məsafədə olan fabrik və ya obyektin 
başqa forması; xarici yurisdiksiyada olan törəmə şirkət, filial və ya bölmə; yaxud birgə 
müəssisə və ya ortaqlıq ilə bağlı istifadə oluna bilər. Tapşırıq qrupu İEQ hesabatına daxil 
ediləcək məlumatlarla bağlı işin yerinə yetirilməsini başqa mütəxəssis-praktikdən xahiş 
etdikdə müvafiq mülahizələrə aşağıdakılar daxil ola bilər: 
  

• başqa mütəxəssis-praktikin tapşırıq ilə əlaqəli etik normaları başa düşməsi və onlara 
əməl edib-etməməsi və xüsusilə onun müstəqil olub-olmaması; 

  
• başqa mütəxəssis-praktikin peşəkar səriştəsi; 

 
• tapşırıq qrupunun digər mütəxəssis-praktikin işinə cəlb olunma dərəcəsi; 

 
• başqa mütəxəssis-praktikin ona aktiv şəkildə nəzarət edən  tənzimləyici mühitdə 

işləyib-işləməməsi.   
 
Tapşırığın planlaşdırılmasında və yerinə yetirilməsində əhəmiyyətlilik  
  
Tapşırığı planlaşdırarkən əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsi (İst: Paraq. 20–21) 
 
A44. Meyarlar İQA hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi kontekstində 
əhəmiyyətlilik anlayışını müzakirə edə bilər. Meyarların əhəmiyyətliliyi müxtəlif nöqteyi-
nəzərlərdən müzakirə edilməsinə baxmayaraq, əhəmiyyətlilik anlayışına adətən aşağıdakılar 
daxil olur: 
 

 ayrılıqda və ya toplu şəklində istifadəçilərin İEQ hesabatı əsasında qəbul etdiyi 
müvafiq qərarlarına təsir göstərəcəyi ehtimalı əsaslandırılmış olan təhriflər, o 
cümlədən göstərilməmiş məlumatlar əhəmiyyətli hesab edilir; 

 
 əhəmiyyətlilik haqqında mühakimələr müşahidə edilən şəraitlər əsasında yürüdülür və 

bu mühakimələrə təhrifin ölçüsü və ya xüsusiyyəti, yaxud hər ikisinin birləşməsi təsir 
göstərir; habelə 

 
 İEQ hesabatının nəzərdə tutulan istifadəçiləri üçün əhəmiyyətli olan məsələlər 

haqqında mühakimələr qrup olaraq nəzərdə tutulan istifadəçilərin ümumi məlumata 
ehtiyaclarının nəzərə alınmasına əsaslanır. Xüsusi istifadəçilərin müəyyən məlumata 
ehtiyaclarını təmin etmək üçün nəzərdə tutulan tapşırıq istisna olmaqla, məlumata 
ehtiyacları kəskin şəkildə fərqlənən xüsusi istifadəçilər ilə bağlı təhriflərin mümkün 
təsiri bir qayda olaraq nəzərə alınmır.   

 
A45. Bu cür müzakirə tətbiq edilə bilən meyarlarda mövcud olduğu halda tapşırıq üçün 
əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsində mütəxəssis-praktikə meyarlar bazasını təmin edir. 
Tətbiq edilə bilən meyarlara əhəmiyyətlilik anlayışı ilə bağlı müzakirələr daxil olmadığı 
halda, mütəxəssis-praktik üçün meyarlar bazasını yuxarıda qeyd edilən xüsusiyyətlər təmin 
edir.   
 
A46. Mütəxəssis-praktik əhəmiyyətliliyi müəyyən edərkən peşəkar mühakimə tətbiqetməlidir 
və buna qrup olaraq nəzərdə tutulan istifadəçilərin ümumi məlumata ehtiyaclarının 
mütəxəssis-praktikin necə qavraması təsir göstərir. Bu kontekstdə mütəxəssis-praktikin 
                                                 
19 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 45(c), 52-ci və 54-cü paraqraflar. 
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nəzərdə tutulan istifadəçilərin aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olmasını ehtimal etməsi 
məntiqəuyğundur: 
 

(a) İEQ-ə aid fəaliyyətlər ilə bağlı yetərli məlumatları var və  İEQ hesabatındakı 
məlumatların öyrənilməsində lazımi cəhd göstərməyə hazırdır; 

 
(b) İEQ hesabatının əhəmiyyətlilik səviyyələrinə görə hazırlanıb təsdiqlənməsini başa 

düşüşrlər, habelə  tətbiq edilə bilən meyarlara daxil olan əhəmiyyətli anlayışlar 
haqqında təsəvvürləri var; 

 
(c) Tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsində qeyri-müəyyənliklərin olmasını 

başa düşürlər (bax: A54–A59 paraqrafları); habelə 
 

(d) İEQ hesabatındakı məlumatlar əsasında ağlabatan qərarlar qəbul edirlər. 
 
A47. Nəzərdə tutulan istifadəçilərə və onların məlumat ehtiyaclarına aşağıdakılar daxil ola 
bilər: 
 

 investorlar və digər səhmdarlar, məsələn tədarükçülər, sifarişçilər, işçilər, açıqlamalar 
könüllü olduğu halda isə daha geniş ictimaiyyət. Onların məlumata ehtiyacları 
müəssisədə kapitalın alınması və ya satılması; müəssisəyə borc vermək, onunla ticarət 
etmək, yaxud müəssisə tərəfindən işə götürülmək; yaxud müəssisəyə və ya kənar 
şəxslərə, məsələn siyasətçilərə, təqdimat etmək üçün qərarlara aid ola bilər. 

 
 Tullantılarla ticarət sxemi olduğu halda məlumat ehtiyacları sxemin yaratdığı saziş 

alətlərlə (məsələn, icazələr, kreditlər və ya müavinətlər) ticarət etmək, yaxud artıq 
tullantılara gürə cərimə və ya digər tənbehlər tətbiq etmək üçün qərarlara aid ola bilər. 

 
 Məlumatlar tənzimləmə məqsədilə açıqlandığı halda tənzimləyici orqanlar və 

siyasətçilər. Onların məlumat ehtiyacları məlumatların açıqlanmasına dair tələblərə 
riayətetmənin və adətən toplu halında olan məlumatlar əsasında iqlim dəyişikliyinin 
nəticələrinin azaldılması və uyğunlaşdırılması ilə əlaqəli bir çox dövlət səviyyəli siyasi 
qərarların  monitorinqi ilə əlaqəli ola bilər. 

 
 Tullantılar haqqında məlumatlar ola bilər ki, tənzimləmə məqsədilə açıqlanan 

məlumatları planlaşdırdıqda və ya tullantılarla ticarət sxemlərinə daxil olduqda 
strategiya və əməliyyatlar ilə bağlı qərarlar (məsələn, ola bilər ki, tənzimləmə 
məqsədilə açıqlanan məlumat və ya alternativ texnologiyalar ilə investisiya və 
divestisiya arasında seçim) üçün istifadə edən müəssisənin rəhbərliyi və idarəetməyə 
məsul şəxsləri. 

 
Mütəxəssis-praktik xüsusilə çox sayda insanın istifadə etmək imkanı olduğu hallarda 
təsdiqləmə hesabatını oxuyacaq bütün şəxsləri müəyyənetməyə bilər. Belə hallarda, xüsusilə 
mümkün oxucuların tullantılar ilə bağlı maraq dairələri geniş ola bildikdə nəzərdə tutulan 
istifadəçilər əhəmiyyətli və ümumi maraqları olan səhmdarlar ilə məhdudlaşdırıla bilər. 
Nəzərdə tutulan istifadəçilər müxtəlif yollarla – məsələn, mütəxəssis-praktik ilə tapşırıq verən 
tərəf arasında saziş ilə, yaxud qanun və ya qaydalarla - müəyyən edilə bilər. 
   
A48. Əhəmiyyətlilik haqqında mühakimələr müşahidə edən şəraitlər baxımından yürüdülür və 
kəmiyyət və keyfiyyət amillərinin təsirinə məruz qalır.  Bununla belə qeyd edilməlidir ki, 
əhəmiyyətlilik ilə bağlı qərarlar əminlik səviyyəsinin təsirinə məruz qalmır. Belə ki, ağlabatan 
əminliyi təmin edən tapşırıqlar üçün əhəmiyyətlilik məhdud təsdiqləmə tapşırığı üçün də 
eynidir. 
   
A49. Əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsində başlanğıc nöqtəsi kimi seçilən müqayisə 
bazasına çox vaxt faiz tətbiq olunur. Faizin və müvafiq müqayisə bazasının müəyyən 
edilməsinə təsir edən amillərə aşağıdakılar daxildir: 
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• İEQ hesabatına daxil edilən elementlər (məsələn, 1-ci dərəcəli qaz tullantıları, 2-ci 

dərəcəli qaz tullantıları və 3-cü dərəcəli qaz tullantıları, tllantılar üzrə çıxılmalar və  
təmizləmələr). Şəraitlərdən asılı olaraq müvafiq ola bilən müqayisə bazası ümumi 
hesabat verilən tullantılardır, yəni, hər hansı tullantılar və ya təmizlənmələr 
çıxılmazdan əvvəl hesabat verilən 1-ci dərəcəli, 2-ci dərəcəli və 3-cü dərəcəli 
tullantılardır. Əhəmiyyətlilik mütəxəssis-praktikin nəticəsində İEQ hesabatı 
bütövlükdə əhatə edilmədikdə, əhəmiyyətlilik İEQ hesabatının yalnız mütəxəssis-
praktikin nəticəsinə İEQ hesabatı mövcud olmuş kimi daxil edilmiş hissəsi ilə bağlı 
müəyyən edilir.   

 
• Müəyyən tullantı növünün miqdarı və ya müəyyən açıqlamanın xüsusiyyəti. Bəzi 

hallarda bütövlükdə İEQ hesabatı üçün əhəmiyyətlilikdən az və ya artıq məbləğdə 
təhriflərin qəbul edilə bilindiyi  xüsusi tullantı və ya açıqlama növləri mövcud olur.   
Məsələn, mütəxəssis-praktik müəyyən yurisdiksiyadan olan tullantılar üçün, yaxud 
müəyyən qaz, əhatə dairəsi və ya obyekt üçün əhəmiyyətliliyin səviyyəsinin daha 
aşağı və ya daha yüksək  məqsədəuyğun hesab edə bilər.  

 
•  İEQ hesabatında müvafiq məlumatın necə təqdim edilməsi, məsələn, əvvəlki 

dövr(lər), baza ili və ya “tullantıların yuxarı həddi” ilə müqayisənin daxil edilib-
edilməməsi, bu halda əhəmiyyətliliyin müqayisəli məlumata nisbətən müəyyən 
edilməsi  məqsədəuyğun hesab edilə bilər. Əgər “tullantıların yuxarı həddi” hesabatı 
verilmiş tullantılardan aşağı olarsa, müvafiq olduğu hallarda əhəmiyyətlilik 
müəssisənin “tullantıların yuxarı həddi”nin müəssisə tərəfindən paylanmasına 
nisbətən müəyyən edilə bilər. 

 
• Tullantıların nisbi dəyişkənliyi. Məsələn, əgər tullantılar hər dövr üçün dəyişikliyə 

məruz qalırsa, əhəmiyyətliliyin dəyişikliyin aşağı dərəcəsi ilə nisbətdə müəyyən 
edilməsi daha müvafiq ola bilər. 

 
•  Tətbiq edilə bilən meyarların tələbləri. Bəzi hallarda tətbiq edilə bilən meyarlarda 

dəqiqlik həddi müəyyən edilə bilər və buna əhəmiyyətlilik olaraq istinad edilə bilər. 
Məsələn, meyarlarda tullantıların “əhəmiyyətlilik həddi” kimi nəzərdə tutulmuş faiz 
nisbəti ilə ölçülməsi ehtimalı qeyd edilə bilər. Belə olduğu hallarda meyarlar ilə 
müəyyən son hədd mütəxəssis-praktikin tapşırıq üçün əhəmiyyətliliyinin müəyyən 
edilməsi ilə bağlı istinad çərçivəsi rolunu oynayır.   

 
A50. Kəmiyyət amillərinə aşağıdakılar daxil edilə bilər: 

 
• tullantıların mənbəyi; 

 
• cəlb olunan qazların növləri; 

 
• İEQ hesabatındakı məlumtların istifadə olunacağı kontekst (məsələn, məlumatların 

tullantılarla ticarət sxemində istifadə edilmək, tənzimləyici orqana təqdim etmək və 
ya geniş şəkildə paylanan davamlılıq haqqında hesabata daxil edilmək üçün nəzərdə 
tutulub-tutulmaması); habelə nəzərdə tutulan istifadəçilərin ehtimal edilən qərar 
növləri. 

 
• nəzərdə tutulan istifadəçilərin diqqətini cəlb edən tullantı və ya açıqlama növlərinin 

bir və ya daha artıq olub-olmaması. Məsələn, iqlim dəyişikliyində rolu olan qazlar 
eyni zamanda ozonu tükədir. 

 
• müəssisənin xüsusiyyəti, onun iqlim dəyişikliyi strategiyası və əlaqəli məqsədlər ilə 

bağlı inkişafı.  
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• müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sənaye sahəsi, iqtisadi və tənzimləyici mühit.   
 

Tapşırıq müddətində təhlil (İst: Paraq. 22) 
 

A51. Tapşırıq müddətində şəraitlərdəki dəyişiklik (məsələn, müəssisənin biznesinin əsas 
hissəsinin əldən çıxması), yeni məlumatlar, yaxud prosedurların yerinə yetirilməsi nəticəsində 
mütəxəssis-praktikin müəssisə və onun əməliyyatları haqqında təsəvvürünün fikirlərində 
dəyişiklik nəticəsində əhəmiyyətlilik yenidən nəzərdən keçirilə bilər. Məsələn, tapşırıq 
zamanı faktiki tullantıların əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsi üçün ilkin olaraq istifadə 
olunan tullantıdan tamamilə fərqli olması ortaya çıxa bilər. Əgər tapşırıq zamanı mütəxəssis-
praktik İEQ hesabatı üçün əvvəl müəyyən edildiyindən daha az əhəmiyyətliliyin (və müvafiq 
hallarda müəyyən tullantı və ya açıqlama növləri üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya 
səviyyələri) müvafiq olduğu haqqında qənaətə gələrsə, yoxlama prosedurlarının 
əhəmiyyətliliyinə, habelə əlavə prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcminə yenidən 
baxmaq zəruri ola bilər.   
 
Müəssisə və onun mühitinin, o cümlədən müəssisənin daxili nəzarətinin öyrənilməsi və 
əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi (İst: Paraq. 23–26) 
 
A52. Müvafiq hallarda  ağlabatan və ya məhdud əminliyin əldə edilməsi məqsədi ilə 
əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi üçün prosedurların 
öyrənilmə səviyyəsini, habelə xüsusiyyəti, müddəti və həcmini müəyyən etmək üçün 
mütəxəssis-praktik peşəkar mühakimə tətbiq edir. Mütəxəssis-praktik ilk növbədə əldə edilən 
təsəvvürün, habelə risklərin  aşkar edilməsi və qiymətləndirilməsi bu TBS-da əks etdirilən 
məqsədlərə nail olmaq üçün yetərli olub-olmamasını nəzərdən keçirməlidir. Mütəxəssis-
praktikin təsəvvürünün zəruri səviyyəsi müəssisənin rəhbərliyinin müəssisəni idarə edərkən 
əld etdiyi səviyyədən aşağıdır  və ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqlar ilə müqayisədə 
məhdud təsdiqləmə tapşırıqları üçün əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən etmək və 
qiymətləndirmək üçün tələb edilən prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi, habelə 
təsəvvürünün səviyyəsi daha aşağıdır. 
   
A53. Təsəvvürün əldə edilməsi, əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi və 
qiymətləndirilməsi təkrarlanan prosesdir. Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi, habelə  
əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən edib qiymətləndirmək təsdiqləmə nəticəsinin 
əsaslandırılması üçün yetərli müvafiq sübutları təmin etmir.   
 
Qeyri-müəyyənliklər (İst: Paraq: 23(b)(i)c, 76(e)) 
 
A54. Aşağıdakı səbəblərdən İEQ kəmiyyətinin müəyyən edilməsi nadir hallarda 100% olur: 
 

(a) elmi qeyri-müəyyənlik: bu, İEQ-ların ölçülməsi haqqında elmi məlumatların 
natamamlığından irəli gəlir.  Məsələn, müxtəlif qaz tullantılarının 
birləşdirilməsi və onların karbon dioksid ekvivalenti olaraq hesabatının 
verilməsi üçün istifadə olunan bioloji uducu mexanizmlərdə İEQ-ın təcrid 
edilmə nisbəti və “qlobal istiləşmə potensialı” dəyərləri ilə bağlı elmi bilik 
çatışmır. Hesabatları verilən tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsinə 
elmi qeyri-müəyyənliyin təsiretmə dərəcəsi müəssisənin nəzarəti xaricindədir. 
Bununla belə  tullantı ilə bağlı hesabatlarda müxtəlifliyə səbəb olan elmi qeyri-
müəyyənlik potensialı  İEQ hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilən 
müəyyən elmi ehtimalları şərtləndirən meyarlardan istifadə edilməklə azaldıla 
bilər; habelə 
  

(b) Qiymətləndirmənin (və ya ölçmənin) qeyri-müəyyənliyi: bu, mövcud elmi məlumat 
çərçivəsində tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi üçün istifadə edilən 
qiymətlədnirmə və hesablama prosesindən qaynaqlanır. Qiymətləndirmə ilə bağlı 
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qeyri-müəyyənlik qiymətləndirmənin əsaslandığı məlumatlara (məsələn, bu, istifadə 
edilən ölçmə cihazlarının qeyri-müəyyənliyi ilə əlaqəli ola bilər) və ya müvafiq 
hallarda qiymətləndirmə üçün istifadə edilən model də daxil olmaqla metodlar ilə 
əlaqəli ola bilər (bəzən parametr və model qeyri-müəyyənliyi olaraq təqdim edilir). 
Qiymətləndirməsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik dərəcəsinə çox vaxt müəssisə tərəfindən 
nəzarət edilə bilər. Bu qeyri-müəyyənliyin dərəcəsinin azaldılması böyük xərc tələb 
edə bilər.    
 

A55. Müəssisə tərəfindən tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsinin qeyri-müəyyənliyə 
məruzqalması faktı müəssisənin tullantılarının yoxlama predmeti olaraq qeyri-münasib olması 
mənasına gəlmir. Məsələn, tətbiq edilə bilən meyarlara əsasən elektrik üçün 2-ci dərəcəli qaz 
tullantıları təyin edilən tullantı əmsallarının istifadə edilən kilovat saatları sayına tətbiq 
edilməsi ilə hesablanması tələb edilə bilər. Təyin edilən tullantılar heç də bütün şəraitlərdə 
doğru olmayan ehtimallara və modellərə əsaslanır. Bununla belə ehtimallar və modellər 
tapşırıq şəraitlərində ağlabatan olduqda və müvafiq şəkildə açıqlandığı halda İEQ hesabatı bir 
qayda olaraq təsdiqləmə tapşırığında yoxlanılır. 
   
A56. A55 paraqrqfdakı vəziyyət və müəssisənin öz şəraitləri əsasındakı model və ehtimallara 
uyğun olaraq kəmiyyətin müəyyən edilməsi ziddiyyət yarada bilər. Müəssisəyə xas olan 
model və ehtimallardan istifadə edilməsi daha dəqiq kəmiyyətin müəyyən edilməsi ilə 
nəticələnəcək, məsələn, sənaye sahəsi üçün ortalama tullantı əmsalları; bu, eyni zamanda 
müəssisəyə məxsus model və ehtimalların necə formalaşdırılması ilə bağlı əlavə əhəmiyyətli 
təhrif riskləri təqdim edəcək. A55 paraqrafında qeyd edildiyi kimi  ehtimallar və modellər 
tapşırıq şəraitində məqsədəuyğundursa və müvafiq olaraq açıqlanıbsa İEQ hesabatındakı 
məlumatlar bir qayda olaraq təsdiqləmə hesabatında yoxlanıla bilər. 
   
A57. Bununla belə bəzi hallarda əgər qeyri-müəyyənliyin İEQ hesabatındakı məlumata təsiri 
çox böyükdürsə mütəxəssis-praktik təsdiqləmə tapşırığından imtina etməyi daha məqbul 
hesab edə bilər. Bu, məsələn, müəssisənin hesabatı verilən tullantılarının böyük bir hissəsinin 
monitorinqi aparılmayan və ilkin uçot metodlarının təşkil edilməmiş mənbələrdən olması 
(bax: A8 paraqrafı), yaxud müəssisənin hesabat verildiyi təmizləmələrin əhəmiyyətli 
hissəsinin bioloji uduculara aid ola bilər. Qeyd edilməlidir ki, bu cür şəraitlərdə təsdiqləmə 
tapşırığının qəbul edilib-edilməməsinə əminlik səviyyəsi təsir etmirsə, yəni, bu, ağlabatan 
əminliyi təmin edən tapşırıq üçün müvafiq deyilsə, o, eyni zamanda məhdud təsdiqləmə 
tapşırığı üçün də müvafiq hesab edilmir və ya əksinə. 
   
A58. Müəssisənin İEQ hesabatına təsir göstərən qeyri-müəyyənliklərin xüsusiyyəti, səbəbləri 
və nəticələri haqqında İEQ hesabatının izahedici qeydlərindəki müzakirə nəzərdə tutulan 
istifadəçilərin tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi ilə əlaqəli qeyri-müəyyənliklər 
haqqında xəbərdar edir. Bu, nəzərdə tutulan istifadəçilərin istifadə ediləcək meyarları 
müəyyənetmədiyi hallarda xüsusilə əhəmiyyətli ola bilər. Məsələn, istifadə edilən meyarların 
ancaq müəyyən nizamlayıcı məqsəd üçün işlənib hazırlanmasında baxmayaraq hər hansı bir 
İEQ hesabatı geniş istifadəçi kütləsi üçün əlçatan ola bilər.   
A59. Qeyri-müəyyənlik bütün İEQ hesabatları üçün əhəmiyyətli xüsusiyyət olduğuna görə 76 
(e) paraqrafının tələbləri İEQ hesabatının əlavə izahedici qeydlərinə hansı açıqlamaların daxil 
edilməsindən asılı olmayaraq təsdiqləmə hesabatlarında qeyd olunmalıdır20.      
  
Müəssisə və onun mühiti  
 
Əməliyyatlar üçün maneələr (İst: Paraq. 23(b)(iii)) 
 

                                                 
20 Həmçinin bax: 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 69(e) paraqrafı. 
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A60. Maneələrə misal olaraq anidən və ya təmir məqsədilə planlaşdırılmış şəkildə işin 
dayanması göstərilə bilər. Bəzi hallarda, məsələn, obyekt yalnız pik dövrlərdə istifadə 
olunduğu halda əməliyyatlar bir birini əvəz etməklə yerinə yetirilə bilər.   
 
İqlim dəyişiklik məqsədləri və strategiyaları (İst: Paraq. 23(e)) 
 
A61. Əgər müəssisənin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı hər hansı bir strategiyası varsa onların və 
əlaqəli iqtisadi, tənzimləyici, fiziki və reputasiya risklərinin nəzərə alınması  mütəxəssis-
praktikə əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən etməkdə kömək edə bilər. Məsələn, əgər 
müəssisə karbon tullantısından uzaq olmaq haqqında öhdəlik götürübsə bu, tullantıların başa 
düşülməsi üçün imkan təmin edəcək və məqsədə göstərilən vaxt zərfində nail olunacaq. Əgər 
iqtisadi subyekt gələcəkdə nizamlanan tullantılarla ticarət sxeminə tabe olacaqsa bu, 
tullantıların şişirdilməsi üçün imkan yaradacaq.   
 
Anlayışa malik olmaq, əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən etmək və qiymətləndirmək üçün 
prosedurlar (İst: Paraq. 24) 
 
A62. Mütəxəssis-praktikdən müəssisə haqqında tələb olunan anlayışa malik olan zaman 24-cü 
paraqrafdakı bütün prosedurların yerinə yetirilməsinin tələb olunmasına baxmayaraq, onun bu 
anlayışının hər bir aspekti üçün bütün prosedurları yerinə yetirməsi tələb olunmur.   
 
Müəssisə və onun mühiti ilə bağlı anlayışın malik olması, əhəmiyyətli təhriflər risklərinin 
müəyyən edilməsi və  qiymətləndirilməsi üçün analitik prosedurlar (İst: Paraq. 24(b)) 
 
A63. Müəssisə və onun mühiti ilə bağlı anlayışa malik olması və əhəmiyyətli təhriflər 
risklərini müəyyən etmək və  qiymətləndirmək üçün yerinə yetirilən analitik prosedurlar 
mütəxəssis-praktikin müəssisə haqqında bilmədiyi aspektlərin ortaya çıxmasına və ona 
qiymətləndirərkən risklərə qarşı tədbirləri təşkil etməsinə və görməsinə kömək edə bilər. 
Analitik prosedurlara, məsələn, müxtəlif obyektlərin İEQ tullantılarının həmin obyektlər üçün  
istehsal rəqəmləri ilə müqayisəsi göstərilə bilər.   
 
A64. Analitik prosedurlar qeyri-adi hadisələrin, habelə tapşırığa təsiri olan məsələlərin 
əlaməti olan məbləğlərin, əmsalların və meyllərin mövcudluğunun müəyyən edilməsinə 
kömək edə bilər. Müəyyən edilən qeyri-adi və ya gözlənilməz əlaqələr mütəxəssis-praktikə 
əhəmiyyətli təhriflər risklərini aşkar etməyə imkan verə bilər.   
 
A65. Bununla belə bu cür analitik prosedurlar yüksək səviyyədə toplanmış məlumatlardan 
istifadə edərkən (müəssisə və onun mühiti ilə bağlı anlayışın əldə edilməsi və əhəmiyyətli 
təhriflər risklərini müəyyən etmək və qiymətləndirmək üçün yerinə yetirilən analitik 
prosedurlar ilə bağlı vəziyyət ola bilər) bu analitik prosedurların nəticələri ancaq əhəmiyyətli 
təhrifin olub-olmamasını göstərir. Müvafiq olaraq, buna görə də bu cür hallarda əhəmiyyətli 
təhriflər risklərini müəyyən edərkən analitik prosedurların nəticələri ilə yanaşı toplanmış digər 
sübutların nəzərə alınması mütəxəssis-praktikə analitik prosedurların nəticələrinin 
öyrənilməsinə və qiymətləndirilməsinə kömək edə bilər.   
 
Müşahidə və yoxlama  (İst: Paraq. 24(c)) 
A66. Müşahidə kənar şəxslər tərəfindən yerinə yetirilən proses və ya prosedurlara baxmaqdan 
ibarətdir. Məsələn, mütəxəssis-praktikin müəssisənin işçiləri tərəfindən kalibrasiya edilən 
monitorinq cihazlarını və ya nəzarət fəaliyyətlərinə müşahidə etməsi.  Müşahidə proses və ya 
prosedurların yerinə yetirilməsi ilə bağlı sübutların əldə edilməsini təmin edir, lakin ancaq 
müşahidənin yerinə yetirilməsi vaxtı və müşahidə edilmənin ancaq yerinə yetirilən proses və 
ya prosedurlara təsiretmə faktı ilə məhduddur.   
 
A67. Yoxlamaya aşağıdakılar daxildir: 
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(a) kağız və ya elektron formada olan daxili və xarici sənəd və ya qeydlərin nəzərdən 
keçirilməsi, məsələn, monitorinq cihazının kalibrasiyası haqqında qeydlər. 
Sənədlərin və qeydlərin yoxlanılması mənbə və xüsusiyyətindən asılı olaraq 
etibarlılığın müəyyən dərəcələri və daxili qeydiyyat sənədləri misalında isə  
nəzarətin səmərəliliyi ilə bağlı sübutlar təmin edir; yaxud 

 
(b) məsələn, kalibrasiya cihazına fiziki baxış. 

 
A68. Müşahidə və yoxlama rəhbərlik və kənar şəxslərə göndərilən sorğuları əsaslandıra bilər 
və eyni zamanda müəssisə və onun mühiti haqqında məlumat verə bilər. Bu cür prosedurların 
nümunələrinə aşağıdakıların müşahidəsi və ya yoxlanılması daxildir:  
 

• Müəssisənin fəaliyyəti. Monitorinq avadanlığı da daxil olmaqla proses və 
avadanlıqların müşahidəsi İEQ hesabatına 1-ci dərəcəli qaz tullantılarının daxil 
edildiyi hallar üçün müvafiq ola bilər.   

 
• Sənədlər (məsələn, tullantıların azaltma planları və strategiyaları), qeydlər (məsələn, 

kalibrasiya haqqında qydlər və sınaq laboratoriyalarından alınan nəticələr) və 
məlumat toplama prosedurlarının və daxili nəzarət vasitələrinin təfərrüatları əks 
olunduğu təlimat kitabları. 

 
• Müəssisənin ətraf mühiti idarəetmə sistemi ilə bağlı daxili və ya xarici hesabatlar 

kimi rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər üçün hazırladıqları hesabatlar. 
 

• Rəhbərlik (məs, rüblük rəhbərlik hesabatları) və idarəetməyə məsul şəxslər (məs, 
idarə heyətinin iclasının protokolları) tərəfindən hazırlanan  hesabatlar.    

 
Müəssisənin daxili nəzarətinin öyrənilməsi  (İst: Paraq. 25M–26A) 
 
A69. Məhdud təsdiqləmə tapşırıqlarında mütəxəssis-praktikdən tullantıların kəmiyyətinin 
müəyyən edilməsi və onların hesabatının verilməsi ilə bağlı daxili nəzarətin bütün 
komponentləri haqqında anlayışın əldə edilməsi tələb olunmur. Əlavə olaraq mütəxəssis-
praktikdən nəzarət vasitələrinin təşkilini qiymətləndirmək və onların yerinə yetirilib-
yetirilməməsini müəyyən etmək tələb olunmur. Ona görə də məhdud təsdiqləmə tapşırığında 
tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi  və onların hesabatının verilməsi ilə əlaqədar 
nəzarət fəaliyyətləri və monitorinqi haqqında sorğunun aparılması müvafiq olsa da 
müəssisənin daxili nəzarətinin bu komponentləri haqqında təfsilatlı anlayışın əldə edilməsinə 
ehtiyac yoxdur.   
 
A70. Mütəxəssis-praktikin daxili nəzarətin müvafiq komponentləri haqqında anlayışa malik 
olması onun tapşırığı yekunlaşdırmaq üçün yetərli müvafiq sübutlara malik olub-olmaması 
haqqında şübhələr yarada bilər. Məsələn (həmçinin bax: A71–A72, A92–A93, və A96 
paraqrafları): 
 

• İEQ hesabatını hazırlayanların dürüstlüyü haqqında narahatlıqlar çox ciddi ola bilər 
və mütəxəssis-praktik İEQ hesabatındakı rəhbərliyin yanlış təqdimatları riskinin 
yüksək olması və buna görə də tapşırığın yerinə yetirilməsinin mümkün olmaması 
nəticəsinə gələ bilər.   

• müəssisənin sənədlərinin etibarlılığı və vəziyyəti haqqında narahatlılıqlar  mütəxəssis-
praktikin İEQ hesabatı ilə bağlı şərtsiz müsbət nəticəni əsaslandıran yetərli müvafiq sübutların 
əldə edilməsi ehtimalının az olması qənaətinə gəlməsinə yol aça bilər.  
  
Tapşırıq ilə bağlı nəzarət fəaliyyətləri (İst: Paraq. 25R(d)) 
 
A71. Müəyyən nəzarət fəaliyyətlərinin tapşırıq ilə əlaqəli olub-olmaması haqqında 
mütəxəssis-praktikin mühakiməsinə müəssisənin tullantılar haqqında hesabatın verilməsinə 
aid olan informasiya sistemninin, o cümlədən əlaqəli biznes proseslərinin  mürəkkəblik 
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səviyyəsi, sənədləşdirilməsi və rəsmiləşdirilməsi təsir göstərir. Tullantıların hesabatının 
verilməsi təkmilləşdikcə informasiya sisteminin, tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi 
ilə əlaqəli nəzarət fəaliyyətlərinin və tullantılar haqqında hesabatvermənin də  təkmilləşəcəyi 
ehtimal edilir. 
 
A72. Çox kiçik müəssisələr və ya təkmilləşməmiş informasiya sistemləri olduğu halda 
müəyyən nəzarət fəaliyyətlərinin sadə olması, düzgün sənədləşdirilməməsi və ancaq qeyri-
rəsmi formada mövcud olması ehtimalları çoxdur. Belə olduqda mütəxəssis-praktikin 
əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirmək və qiymətləndirilən risklərə qarşı müvafiq 
addımların atılması məqsədi ilə əlavə prosedurların müəyyən edilməsi üçün nəzarət 
fəaliyyətlərini başa düşməsi ilə bağlı mühakimə yürütməsi ehtimalı azdır. Bununla belə bəzi 
tənzimlənən cədvəllərdə informasiya sisteminin və onların formasının rəsmi olaraq 
sənədləşdirilməsi və tənzimləyici orqan tərəfindən təsdiq edilməsi tələb olunur. Bu cür 
halların bəzilərində belə bütün aidiyyatı məlumatlar və əlaqədar nəzarət vasitələri 
sənədləşdirilməyə bilər. Məsələn, davamlı monitorinq nəticəsində mənbə haqqında 
məlumatlar ilə bağlı nəzarət fəaliyyətlərinin mürəkkəb olması, düzgün sənədləşdirilməsi və 
sonrakı məlumatların emalı və hesabatın verilməsi ilə bağlı nəzarət fəaliyyətlərindən daha 
rəsmi ola bilər (həmçinin bax: A70, A92–A93 və A96 paraqrafları). 
 
Müəssisə üçün yerinə yetirilən digər tapşırıqlar (İst: Paraq. 27) 
 
A73. Müəssisə üçün yerinə yetirilən digər tapşırıqlardan əldə edilən məlumatlar, məsələn, 
müəssisənin nəzarət mühiti ilə əlaqəli ola bilər.   
 
Müəssisənin obyektlərində prosedurların yerinə yetirilməsi  (İst: Paraq. 31) 
 
A74. Obyekt yerləşdiyi məkanda müşahidə və yoxlama, habelə digər prosedurların yerinə 
yetirilməsi  (həmçinin “sahəyə baş çəkmə ” kimi də qeyd edilir) müəssisə haqqında 
təsəvvürün əldə edilməsi üçün əhəmiyyətli ola bilər və bunların əsasında mütəxəssis-praktik 
əsas inzibatı ofisdə prosedurları işləyib hazırlaya bilər. Məhdud təsdiqləmə tapşırıqları ilə 
müqayisədə ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqlar üçün mütəxəssis-praktikin müəssisə 
haqqında və əhəmiyyətli təhrif risklərinin qiymətləndirilməsi və müəyyən edilməsi üçün daha 
müfəssəl məlumat və anlayışa malik olması ehtimal olunduğundan ağlabatan əminliyi təmin 
edən tapşırıqlarda obyektlərin yerləşdiyi sahələrdə yerinə yetirilən prosedurların sayı daha 
artıq olacaqdır.   
 
A75. Əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən etmək və qiymətləndirmək üçün prosedurları 
yerinə yetirərkən, yaxud qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinə qarşı tədbirlər 
görərkən obyekt yerləşən sahədə prosedurların yerinə yetirilməsi (və ya mütəxəssis-praktikin 
adından başqa mütəxəssis-praktikin bu cür prosedurları yerinə yetirməsi) planlaşdırmanın 
tərkib hissəsi olaraq yerinə yetirilə bilər. Əhəmiyyətli obyektlərdə prosedurların yerinə 
yetirilməsi İEQ hesabatlarına daxil edilən 1-ci dərəcəli qaz tullantıları mənbələrinin və uducu 
mexanizmlərin tamlığının nəzərdən keçirilməsi və müəssisənin məlumat toplama sisteminin, 
ilkin ehtimal metodlarının müvafiq olmasının müəyyən edilməsi məqsədilə ilk dəfə qəbul 
edilən tapşırıqlar üçün xüsusi ilə əhəmiyyətlidir.   
 
A76. A74 paraqrafında qeyd edildiyi kimi obyektlər yerləşdiyi sahələrdə prosedurların yerinə 
yetirilməsi mütəxəssis-praktikin baş ofisdə yerinə yetirdiyi prosedurlar vasitəsilə müəssisə 
haqqında formalaşdırdığı təsəvvürün təkmilləşdirilməsində vacib ola bilər. Bir çox ağlabatan 
əminliyi təmin edən tapşırıqlarda mütəxəssis-praktik qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif 
risklərinə qarşı cavab tədbirləri görmək üçün hər bir əhəmiyyətli obyektdə yerləşən sahədə - 
xüsusilə müəssisənin 1-ci dərəcəli qaz tullantıları olan əhəmiyyətli obyektləri olduqda -  
prosedurların yerinə yetirilməsinin zəruri olduğu haqqında mühakimə yürüdə bilər. Məhdud 
təsdiqləmə tapşırığında, xüsusilə müəssisənin 1-ci dərəcəli qaz tullantıları olan bir neçə 
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əhəmiyyətli obyektləri olduqda, seçilmiş əhəmiyyətli obyektlərdə  mütəxəssis-praktik 
tərəfindən prosedurların yerinə yetirilməsi baş verməsə düzgün əminlik səviyyəsi əldə 
edilməyə bilər. Müəssisənin 1-ci dərəcəli qaz tullantıları olan əhəmiyyətli obyektləri olduğu 
və mütəxəssis-praktik özü (və ya onun adından başqa mütəxəssis-praktik) tərəfindən obyektdə 
yerləşən sahədə səmərəli və təsirli prosedurların yerinə yetirilməsinin mümkün olmadığını 
müəyyən etdiyi hallarda alternativ prosedurlara aşağıdakılardan biri və ya bir neçəsi daxil ola 
bilər: 
 

 mənbə sənədlərinin, enerji axınlarının sxemlərinin və material axınlarının sxemlərinin 
təhlili; 
 

 obyektin rəhbərliyi tərəfindən anketlərə verilən cavabların təhlili; 
 

 obyektin peykdən çəkilmiş şəkillərinin yoxlanılması.   
 

A77. Xüsusilə ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqda tullantıların hamısını əhatə etmək 
üçün mütəxəssis-praktik qərar qəbul edə bilər ki, əhəmiyyətli olmayan seçilmiş obyektlərdə  
yerləşən sahədə prosedurların yerinə yetirilnməsi məqsədəuyğundur. Bu cür qərarlar ilə bağlı 
ola bilən amillərə aşağıdakılar daxildir: 

 
 Müxtəlif obyektlərdə tullantıların xüsusiyyəti. Məsələn, mütəxəssis-praktikin 2-ci 

dərəcəli qaz tullantıları olan obyektləri deyil, 1-ci dərəcəli qaz tullantıları olan 
obyektlərə səfər etməsi ehtimalı daha böyükdür. Birinci halda baş ofisdə enerji 
qaimələrinin nəzərdən keçirilməsinin əsas sübut mənbəyi olması ehtimalı daha 
böyükdür. 
 

 Obyektlərin sayı, həcmi və onların ümumi tullantılarda payı.  
 

 Obyektlərdə müxtəlif proseslərin, proseslərdə isə müxtəlif texnologiyaların istifadə 
edilib-edilməməsi. Belə olduqda fərqli proses və ya texnologiyalardan istifadə edən 
obyektləri seçərək onlarda yerləşən sahələrdə prosedurları yerinə yetirmək daha 
müvafiq ola bilər. 
 

 Tullantılar haqqında məlumat toplamaq üçün müxtəlif obyektlərdə istifadə edilən 
metodlar. 
 

 Fərqli obyektlərdəki müvafiq işçilərin təcrübəsi. 
 

 Vaxtaşırı olaraq fərqli obyektlərin seçilməsi.  
 

Daxili Audit (İst: Paraq. 32) 
 

A78. Əgər daxili audit funksiyasının məsuliyyət və fəaliyyətinin xüsusiyyəti tullantıların 
kəmiyyətinin müəyyən edilməsi və hesabatının verilməsi ilə əlaqəlidirsə və mütəxəssis-
praktik daxili audit funksiyasının işindən yerinə yetiriləcək prosedurların xüsusiyyətini və ya 
müddətini dəyişdirmək, yaxud həcmini azaltmaq məqsədi ilə istifadə etmək istəyirsə 
müəssisənin daxili audit funksiyasının tapşırıq ilə bağlı olması ehitmal edilir.   

 
İEQ hesabatı səviyyəsində əhəmiyyətli təhrif riskləri (İst: Paraq. 33M(a)–33A(a)) 

 
A79. İEQ hesabatı səviyyəsində əhəmiyyətli təhrif riskləri hərtərəfli bir tam olaraq İEQ 
hesabatı ilə bağlı riskə aiddir. Bu xüsusiyyətə malik olan risklər xüsusi tullantı növü və ya 
açıqlama səviyyəsi ilə müəyyən edilən risklər olmaya bilər. Onlar ümumi olaraq əhəmiyyətli 
təhrif risklərini artıran şəraitləri təmsil edir, məsələn, rəhbərliyin daxili nəzarətə fikir 
verməməsi vasitəsi ilə. İEQ hesabatı səviyyəsində əhəmiyyətli təhrif riskləri  xüsusilə 
dələduzluq nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhrif riskləri ilə bağlı mütəxəssis-praktikin 
fikirləri ilə bağlı ola bilər. 
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A80. İEQ hesabatı səviyyəsində risklər, məsələn, nöqsanlı nəzarət mühitindən yarana bilər. 
Məsələn, rəhbərliyin səriştəsizliyi kimi çatışmazlıqlar İEQ hesabatlarına nüfuzedici təsir 
göstərə bilər və mütəxəssis-praktik tərəfindən buna qarşı ümumi tədbirlərin görülməsi tələb 
oluna bilər. İEQ hesabatında digər əhəmiyyətli təhrif risklərinə, məsələn, aşağıdakılar daxil 
edilə bilər: 

 
 məlumatların toplanması, tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi və İEQ 

hesabatlarının hazırlanması üçün qeyri-müvafiq, yaxşı nəzarət edilə bilməyən və ya 
yaxşı sənədləşdirilməyən mexanizmlər; 
   

 məlumatların toplanması, tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi və İEQ 
hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı işçilərin səriştəsizliyi; 
 

 tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi və İEQ hesabatlarının hazırlanması ilə 
bağlı rəhbərliyin işə cəlb olunmaması; 
 

 İEQ mənbələrinin dəqiq müəyyən edilməməsi; 
 

 məsələn, tullantılarla ticarət bazarları ilə bağlı dələduzluq riskləri; 
 

 əvvəlki dövrləri əhatə edən, hər hansı bir uzlaşan əsasda hazırlanmayan məlumatların 
təqdim edilməsi. Buna səbəb dəyişdirilmiş sərhədlər və ya ölçmə metodologiyaları ola 
bilər; 
 

 İEQ hesabatlarında məlumatların yanlış təqdim edilməsi, məsələn, xüsusilə əlverişli 
məlumatların və ya tendensiyaların lazımsız şəkildə vurğulanması; 
 

 ziddiyyətli kəmiyyətin müəyyən edilməsi metodları və hesabatvermə strategiyaları, o 
cümlədən müxtəlif obyektlərdə təşkilati sərhədi müəyyən etmək üçün fərqli metodlar; 
 

 obyektlərdən əldə edilən məlumatları birləşdirərkən vahidlərin konversiya edilməsində 
olan səhvlər; 
 

 uçot qiymətləndirmələri ilə bağlı elmi qeyri-müəyyənliklərin və əsas ehtimalların 
qeyri-dəqiq açıqlanması.   
 

Təsdiqləmələrin istifadə edilməsi (İst: Paraq. 33M(b)–33A(b)) 
 

A81. Baş verə biləcək müxtəlif növ potensial təhrifləri nəzərdən keçirmək üçün mütəxəssis-
praktik təsdiqləmələri ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqda və məhdud təsdiqləmə 
tapşırığında istifadə edə bilər.  

   
A82. İEQ hesabatının tətbiq edilə bilən meyarlara uyğun olmasını təqdim etməklə müəssisə  
bilavasitə və ya dolayısı ilə tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi, təqdim edilməsi və 
açıqlanması ilə bağlı təsdiqləmələr edir. Təsdiqləmələr aşağıdakı kateqoriyalara bölünür və 
aşağıdakı formalarda ola bilər: 

 
(a) əminliyin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan dövr ərzindəki tullantıların 

kəmiyyətinin müəyyən edilməsi haqqında təsdiqləmələr: 
 

(i)        Başvermə - uçota alınmış tullantılar baş vermiş və müəssisəyə aiddir. 
 

(ii) Tamlıq - uçota alınmalı olan bütün tullantılar uçota alınmışdır (müxtəlif dərəcələr ilə 
əlaqəli tamlığın müzakirəsi üçün A30–A34 paraqraflarına baxın). 

 
(iii) Dəqiqlik – tullantıların kəmiyyəti müvafiq olaraq uçota   alınmışdır.  

 
(iv) Dövrün sonu - tullantılar düzgün hesabat dövründə uçota alınmışdır. 

 
(v)  Təsnifat - tullantılar müvafiq növlərə görə uçota alınmışdır. 
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(b)  təqdimat və açıqlama haqqında təsdiqləmələr: 
 

(i) Başvermə və cavabdehlik – açıqlanan tullantılar və digər məsələlər baş vermiş 
və müəssisəyə aiddir. 

    
(ii) Tamlıq - İEQ hesabatına daxil edilməli olan bütün açıqlamalar hesabata daxil 

edilmişdir. 
 

(iii) Təsnifat və anlaşıqlıq – tullantılar haqqında məlumatlar müvafiq olaraq təqdim 
və təsvir edilmiş və açıqlamalar aydın şəkildə ifadə edilmişdir. 

 
(iv) Dəqiqlik və kəmiyyyətin müəyyən edilməsi - İEQ hesabatına daxil edilən 

tullantıların kəmiyyətinin  müəyyən edilməsi və aidiyyatı məlumatlar müvafiq 
olaraq açıqlanmışdır. 

 
(v) Müvafiqlik – kəmiyyətin müəyyən eedilməsi strategiyası əvvəlki dövrlərdə 

tətbiq edilənlər ilə müvafiqdir, yaxud  dəyişikliklər əsaslandırılmış, müvafiq 
olaraq tətbiq edilmiş və açıqlanmışdır; əgər varsa müqayisə məlumatları 
əvvəlki dövrdə olduğu kimi müvafiq olaraq yenidən ifadə edilmişdir.   

 
Daxili nəzarətə etibar (İst: Paraq. 33A) 

 
A83. Əgər mütəxəssis-praktikin təsdiqləmə səviyyəsində əhəmiyyətli təhrif risklərini 
qiymətləndirməsinə  nəzarət vasitələrinin səmərəli olması haqqında (yəni, digər prosedurların 
xüsusiyyəti, müddəti və həcmini müəyyən edərkən mütəxəssis-praktikin nəzarət vasitələrinin 
səmərəliliyinə etibar etməsi)  ehtimallar daxildirsə mütəxəssis-praktikdən 38A paraqrafına 
əsasən bu nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi ilə bağlı testləri hazırlayıb yerinə yetirməsi tələb 
olunur.     

 
Əhəmiyyətli təhrif risklərinin səbəbləri (İst: Paraq. 34) 

 
Dələduzluq (İst: Paraq. 28, 34(a)) 

 
A84. İEQ hesabatında təhriflər səhv və ya dələduzluq nəticəsində yarana bilər. Dələduzluq və 
səhv arasında fərqləndirici amil İEQ hesabatında olan təhrifdən nəticələnən hərəkətin qəsdən 
edilib-edilməməsidir. 

   
A85. Məsələn, tullantılar haqqında hesabatvermə prosesində birbaşa iştirak edən və ya buna 
təsir göstərmə imkanı olan şəxslərin mükafatlandırılmasının əhəmiyyətli hissəsi İEQ 
tullantıları üzrə həddən artıq optimistik hədəf nəticələrinin əldə edilməsindən asılı olduğu 
halda İEQ hesabatlarının qəsdlə təhrif olunması üçün stimul yarana bilər. A61 paraqrafında 
qeyd edildiyi kimi tullantıların miqdarını olduğundan az və ya çox göstərmək üçün digər 
stimullar müəssisənin iqlim dəyişmə strategiyasından (əgər vasra) və əlaqəli iqtisadi, 
tənzimləyici, fiziki və imic risklərindən qaynaqlana bilər. 

   
A86. Dələduzluğun geniş hüquqi anlayış olmasına baxmayaraq bu TBS-nın məqsədləri üçün  
mütəxəssis-praktik yalnız İEQ hesabatında əhəmiyyətli təhrifə səbəb olan dələduzluq ilə 
maraqlanır. Mütəxəssis-praktikin dələduzluğun olmasından şübhələnməsinə və ya bəzi 
hallarda dələduzluq faktını aşkar etməsinə baxmayaraq, o, dələduzluğun həqiqətən baş 
verməsi ilə bağlı hüquqi qərarlar qəbul etmir.   

 
Qanun və qaydalara riayətetməmə (İst: Paraq. 34(b), 78(c)) 

 
A87. Bu TBS-da qanun və qaydaların iki müxtəlif kateqoriyaları ilə bağlı  mütəxəssis-
praktikin məsuliyyətləri müəyyən edilir: 

 
(a) əhəmiyyətli göstəricilərin və açıqlanan məlumatların müəyyən edilməsinə bilavasitə 

təsir göstərən və bununla da müəssisənin İEQ hesabatında əks etdirilən göstəriciləri 
və açıqlanan məlumatları müəyyən edən qanun və ya qaydaların müddəaları. 34(b) 
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paraqrafına uyğun olaraq mütəxəssis-praktikdən 33M və ya 33A paraqraflarında 
göstərilən prosedurları yerinə yetirərkən bu cür qanun və ya qaydaların müddəalarına 
riayət etməmə nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhrif ehtimalını nəzərdən keçirməsi 
tələb edilir; habelə 

  
(b) İEQ hesabatında göstəricilər və ya açıqlanan məlumatların müəyyən edilməsinə 

bilavasitə təsir göstərməyən, lakin riayət edildiyi təqdirdə kommersiya fəaliyyəti, 
müəssisənin fəaliyyətini davam etdirmək, yaxud əhəmiyyətli cəzalardan yayınmaq 
üçün təməl ola bilən digər qanun və ya qaydalar. 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-
da21 tələb olunduğuna əsasən tapşırığın planlaşdırılmasında və yerinə yetirilməsində 
peşəkar inamsızlığın tətbiq edilməsi İEQ hesabatna dair nəticənin formalaşdırılması  
məqsədilə prosedurların tətbiq edilməsi nəticəsində aşkar edilən və ya ehtimal edilən 
bu cür qanun və ya qaydalara riayət etməmə hallarının mütəxəssis-praktikin diqqətini 
cəlb edə biləcəyini daim yadda saxlamağın zəruri olması baxımından vacibdir.  

 
Əhəmiyyətli təhrif risklərinin digər səbəbləri (İst: Paraq. 34) 
 
A88. 34 (c)-(k) paraqraflarında qeyd edilən amillərə dair aşağıdakı misallar verilə bilər: 
 

(a) Bir  və ya daha artıq tullantı mənbəyinin göstərilməməsi nəzarət edilməyən tullantılar 
kimi nəzərdən qaçan və ya aydın şəkildə bilinməyən mənbələr üçün baş verə bilər. 

 
(b) Əhəmiyyətli iqtisadi, yaxud qayda və ya qanunlarda edilən dəyişikliklərə, məsələn, 

elektrik generatorunda mənbələrin düzgün təsnifatlandırılmaması riskinin artması ilə 
nəticələnən bərpa edilə bilən enerjinin istifadəsi üzrə hədəf göstəricilərinin artması və 
ya tullantılarla ticarət sxemi üzrə əhəmiyyətli qiymət dəyişiklikləri daxil ola bilər. 

 
(c)  Müəssisənin fəaliyyəti mürəkkəb (məsələn, çoxlu və fərqli obyektlər və proseslər ola 

bilər), qeyri-müntəzəm (məsələn, enerji istehsalı zamanı ən yüksək yüklənmə) ola 
bilər, yaxud obyektin tullantıları ilə ölçülə bilən digər fəaliyyət növlərinin səviyyəsi 
(məsələn, kobalt-nikel zavodu) arasında əlaqənin az və ya zəif olması ilə nəticələnə 
bilər. Belə hallarda tam həcmli analitik prosedurların tətbiq edilməsi imkanı 
əhəmiyyətli dərəcədə azala bilər. 

 
Fəaliyyətdə və ya təşkilati sərhədlərdə dəyişiklik (məsələn, yeni proseslərin tətbiq 
edilməsi, yaxud tullantı mənbələrinin və ya təmizləyici uducu mexanizmlərin satışı, 
əldə edilməsi və ya outsorsinqi) də eyni zamanda əhəmiyyətli təhrif risklərini təqdim 
edə bilər (məsələn, kəmiyyətin müəyyən edilməsi və ya hesabatvermə proseslərini 
bilməməklə). Eyni zamanda mürəkkəb qurğularda mənbə və uducu mexanizmlərin 
müəyyən edilməsində əlaqələndirmə qeyri-müvafiq olduğuna görə tullantı mənbəyi 
və ya uducu mexanizm iki dəfə uçota alına bilər.  

  
(d) Qeyri-müvafiq kəmiyyətin müəyyən edilməsi metodunun seçilməsi (məsələn, daha 

dəqiq birbaşa ölçmə metodu mümkün olduğu halda və onun istifadəsinin daha 
müvafiq olmasına baxmayaraq 1-ci dərəcəli qaz tullantılarının tullantı əmsalı ilə 
hesablanması). Metod dəyişdirildikdə müvafiq kəmiyyətin müəyyən edilməsi 
metodunun seçilməsi xüsusi ilə əhəmiyyətlidir. Bunun səbəbi nəzərdə tutulan 
istifadəçilərin  çox vaxt uzun müddət ərzindəki, yaxud baza ili ərzindəki tullantıların 
tendensiyaları haqqında məlumatlarla maraqlanmalarıdır. Bəzi meyarlara görə 
kəmiyyətin müəyyən edilməsi metodları yalnız daha dəqiq metod istifadə edildikdə 
dəyişdirilməlidir. Kəmiyyətin müəyyən edilməsi metodların xüsusiyyətinə aid olan 
digər amillərə aşağıdakılar daxildir: 

 

                                                 
21 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 37-ci paraqraf. 
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 Kəmiyyətin müəyyən edilməsi metodunun düzgün tətbiq edilməməsi, məsələn, 
ölçmə cihazlarının kalibrasiya edilməməsi və ya onların göstəricilərinin kifayət 
qədər tez-tez götürülməməsi, yaxud tapşırıq şəraitinə uyğun olmayan tullantı 
əmsalının istifadə edilməsi. Məsələn, tullantı əmsalı davamlı istifadə müddəti 
üçün ehtimal edilə bilər və iş dayandıqdan sonra müvafiq olmaya bilər. 

 
 Əhəmiyyətli təhrif riskinin yüksək olması ehtimalının böyük olduğu kəmiyyətin 

müəyyən edilməsi metodlarında mürəkkəblik, məsələn: mənbə haqqında  
məlumatlarla edilən çoxsaylı və ya mürəkkəb riyazi dəyişikliklər (məsələn, 
mürəkkəb riyazi modellərdən istifadə etmə); vəziyyətlərin dəyişilmə amillərindən 
çox istifadə edilməsi (maye halından qaz halına dəyişiklik kimi); və ya ölçü 
vahidlərinin əmsallarından mütəmadi istifadə edilməsi (məsələn, Böyük 
Britaniyada qəbul edilmiş ölçü vahidlərini metrik sistemə çevirilməsi). 

 
 Kəmiyyətin müəyyən edilməsi metodlarında və ya daxil edilən dəyişənlərdə  

dəyişikliklər (məsələn, əgər istifadə edilən kəmiyyətin müəyyən edilməsi metodu 
biokütlənin karbon tərkibinə əsaslanırsa, istifadə edilən biokütlənin tərkibi isə 
dövr ərzində dəyişir). 

 
(e) Əhəmiyyətli şablon olmayan tullantılar və ya mühakimələrin tətbiq edilməsini tələb 

edən məsələlər müntəzəm olaraq kəmiyyəti müəyyən edilən və hesabatı verilən 
mürəkkəb olmayan tullantılar ilə müqayisədə daha yüksək əhəmiyyətli təhrif riskinin 
mənbəyidir. Şablon olmayan tullantılar ölçü və xüsusiyyətinə görə qeyri-adi olan və 
buna görə də tez-tez baş verməyən tullantılardır (məsələn, zavodun fəaliyyətinin 
dayanması və ya böyük sızıntı kimi bir dəfə baş verən hadisələr). Mühakimələrin 
tətbiq edilməsini tələb edən məsələlərə subyektiv qiymətləndirmələrin 
formalaşdırılması daxil ola bilər. Aşağıdakı məsələlərə görə əhəmiyyətli təhrif riskləri 
daha yüksək ola bilər: 
 
 kəmiyyətin müəyyən edilməsi metodların və ya hesabatvermə prosesinə 

rəhbərliyin geniş müdaxiləsi; 
 
 məlumatların toplanması və emal olunması prosesində avtomatlaşdırılmamaış 

vasitələrin daha geniş istifadəsi; 
 
 mürəkkəb hesablama, kləmiyyətin müəyyən edilməsi metodları və hesabatvermə 

prinsipləri; 
 
 müəssisə üçün risklərə səmərəli nəzarət vasitələrinin tətbiq edilməsini 

çətinləşdirə bilən şablon olmayan tullantıların xüsusiyyəti; 
 
 uçot qiymətləndirmələri üçün kəmiyyətin müəyyən edilməsi metodları və 

hesabatvermə prinsipləri müxtəlif şərh edilə bilər; 
 
 tələb olunan mühakimələr subyektiv və ya mürəkkəb ola bilər. 

 
(f) Kəmiyyətin müəyyən edilməsində istifadə olunan mənbə haqqında məlumatların 

müəssisə tərəfindən saxlanılmadığı, yaxud bir qayda olaraq istifadə olunan 
kəmiyyətin müəyyən edilməsi metodlarının dəqiq olmadığı və ya hesabatı verilən 
tullantılarda böyük fərqlərə yol verən 3-cü dərəcəli qaz tullantılarının daxil edilməsi 
(bax: A31–A34 paraqrafları). 
 

(g) Müəssisənin əhəmiyyətli ilkin qiymətləndirmələri necə etməsi və hansı məlumatlara 
əsaslanması haqqında anlayış əldə etmək üçün mütəxəssis-praktik aşağıdakıları 
nəzərə ala bilər: 
 



İSTİXANA QAZLARI HAQQINDA HESABATLARA DAİR TƏSDİQLƏMƏ 
TAPŞIRIQLARI 

280                                             3410 saylı TBS 

 ilkin qiymətləndirmələrin əsaslandığı məlumatlar haqqında anlayış; 
 

 ilkin qiymətləndirmələrdə istifadə olunan metod, o cümlədən müvafiq hallarda 
model; 
 

 nəzarət mühiti və informasiya sisteminin müvafiq aspektləri; 
 

 müəssisənin ekspertdən istifadə edib-etməməsi; 
 

 ilkin qiymətləndirmənin əsaslandığı ehtimallar; 
 

 
 ilkin qiymətləndirmənin edilməsi ilə bağlı əvvəlki dövrdəki metodlarda 

dəyişikliklərin edilib-edilməməsi və dəyişikliklərin edilməsinə ehtiyacın olub-
olmaması və əgər ehtiyac olarsa səbəbləri; habelə 
 

 aşağıdakılar da daxil olmaqla müəssisənin ilkin qiymətləndirmə qeyri-
müəyyənliklərinin İEQ hesabatına olan təsirini qiymətləndirib-
qiymətləndirməməsi: 
 

o müəssisənin ehtimallardakı dəyişikliklərin ilkin qiymətləndirməyə olan təsirini 
müəyyən etmək üçün təsiri təhlil etməklə alternativ ehtimalları nəzərdən 
keçirib-keçirməməsi, keçirdiyi halda isə bunu necə etməsi; 

 
o təhlillər nəticəsində bir sıra fərqli ssenarilər ortaya çıxdıqda müəssisənin ilkin 

qiymətləndirməni necə müəyyən etməsi; habelə 
 

o müəssisənin əvvəlki dövrlərdə edilmiş ilkin qiymətləndirmələrin nəticələrini 
monitorinq edib-etməməsi və bu monitorinq prosedurunun nəticələrinə uyğun 
olaraq müvafiq addımlar atıb-atmaması. 

 
A89. Əhəmiyyətli təhrif riskləri ilə nəticələnən digər amillərin nümunələrinə aşağıdakılar 
daxil ola bilər: 

 
 İşçilərin tullantı prosesi və ya məlumatları qeydetmə haqqında məlumatlı olmadıqda 

və ya bu sahədə yaxşı təlim keçmədikdə başvermə ehtimalı daha çox olan tullantıların 
kəmiyyətinin müəyyən edilməsində baş verən insan səhvləri. 

 
 Səmərəli nəzarət vasitələri çox az olan pis təşkil olunmuş informasiya sisteminə 

həddən artıq etibarın olması - məsələn, müvafiq nəzarət vasitələri olmadan elektron 
cədvəllərdən istifadə edilməsi. 

 
 Əsasən avtomatlaşdırılmış rejimdə yerinə yetirilən fəaliyyət səviyyələri haqqında 

qeydə düzəlişlərin əl ilə edilməsi, məsələn, məşəl xəttindəki sərfiyyat datçiki həddən 
artıq yükləndikdə qeydlərin əl ilə edilməsi tələb oluna bilər. 

 
 Əhəmiyyətli kənar hadisələr, məsələn, müəyyən bir obyektə ictimaiyyətin həddən artıq 

diqqəti.  
 

Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinə qarşı ümumi cavab tədbirləri  və əlavə 
prosedurlar 

 
Məhdud təsdiqləmə və ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqlar (İst: Paraq. 8, 35–41A, 
42M–43A, 46) 

 
A90. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında əldə edilən əminlik səviyyəsi ağlabatan əminliyi təmin 
edən tapşırıqda əldə edilən əminlik səviyyəsindən aşağı olduğuna görə məhdud təsdiqləmə 
tapşırıqlarında mütəxəssis-praktikin yerinə yetirdiyi prosedurların xüsusiyyəti və müddəti 
ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqlardakından fərqli, həcmi isə daha azdır. İEQ hesabatı 
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ilə bağlı ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqda və təsdiqləmə tapşırığında 
qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinə və əlavə prosedurlara müvafiq olaraq 
mütəxəssis-praktikin ümumi cavab tədbirləri arasındakı əsas fərqlər aşağıdakı kimidir: 

 
(a) Tapşırıq şəraitlərindən asılı olaraq sübutların mənbəyinin fərqli olma ehtimalına 

görə müxtəlif prosedurların xüsusiyyətinə verilən əhəmiyyət. Məsələn:  
 

 mütəxəssis-praktik müəyyən bir məhdud təsdiqləmə tapşırığında müəssisənin 
işçiləri ilə sorğunun aparılmasına və analitik prosedurlara nisbətən daha böyük 
diqqət yetirməyi, ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqda xarici mənbələrdən 
sübutların əldə edilməsinə və ya nəzarət testlərinə nisbətən az diqqətin 
yetirilməsini məqsədəuyğun hesab edə bilər.    

 
 tullantı axınlarının kəmiyyətini müəyyən etmək məqsədilə müəssisə davamlı 

ölçmə avadanlığından istifadə etdiyi hallarda məhdud təsdiqləmə tapşırığında 
mütəxəssis-praktik qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif riskinə cavab vermək 
üçün avadanlığın kalibrasiya olunduğu tezliyi haqqında sorğu göndərmək 
qərarına gələ bilər. Eyni şəraitlərdə ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıq üçün  
mütəxəssis-praktik avadanlığın kalibrasiyasına dair müəssisənin uçot sənədlərini 
nəzərdən keçirmək və ya müstəqil olaraq kalibrasiyanı yoxlamaq qərarı verə 
bilər.  

 
 müəssisə kömür yandırdığı hallarda ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıq üçün 

mütəxəssis-praktik müstəqil olaraq kömürün xüsusiyyətlərini təhlil etmək qərarı 
verə bilər, lakin məhdud təsdiqləmə tapşırığında mütəxəssis-praktik qərara gələ 
bilər ki, müəssisənin laboratoriya test nəticələrinin təhlili qiymətləndirilmiş 
əhəmiyyətli təhrif riskinə müvafiq cavab tədbiridir. 

 
(b) Ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqlar ilə müqayisədə məhdud təsdiqləmə 

tapşırığında yerinə yetirilən əlavə prosedurlar daha az olur. Bura aşağıdakılar aid ola 
bilər: 

 
 nəzərdən keçirmək üçün daha az nümunə seçmək; 

 
 daha az prosedur yerinə yetirmək (məsələn,  ağlabatan əminliyi təmin edən 

tapşırıqda həm analitik prosedurlar, həm də təfərrüatlı testlər yerinə yetirilməli 
olduğu şəraitlərdə yalnız analitik prosedurları yerinə yetirmək); yaxud 

  
 daha az obyektdə yerləşən sahələrdə prosedurları yerinə yetirmək. 

  
(c) Ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqda qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif 

risklərinə cavab olaraq yerinə yetirilən analitik prosedurlara əhəmiyyətli təhrifləri 
müəyyən etmək üçün kifayət qədər dəqiq olan miqdar və ya nisbətlər haqqında 
ehtimalların hazılrlanması daxildir. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında analitik 
prosedurlar ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıq üçün ehtimal edilən dəqiqliklə 
tendensiyaların istiqaməti, əlaqələr və nisbətlər ilə bağlı ehtimalları əsaslandırmaq 
üçün nəzərdə tutula bilər22. 
    

Bundan əlavə,  əhəmiyyətli qərarsızlıq, əlaqə və fərqlər aşkar edildikdə məhdud təsdiqləmə 
tapşırığında müvafiq sübutlar çox vaxt müəssisəyə sorğu göndərməklə və alınan cavabların 
tapşırıq şəraitləri baxımından nəzərdən keçirməklə əldə edilə bilər.  Ağlabatan əminliyi təmin 
edən tapşırıq nümunəsində 43A(a) paraqrafın tələbinə uyğun olaraq əlavə sübut əldə edilmir.   

 

                                                 
22 Bu həmişə belə olmaya da bilər; məsələn, bəzi şəraitlərdə mütəxəssis-praktik  hətta məhdud təsdiqləmə 
tapşırığında belə təsbit edilmiş fiziki və kimyəvi əlaqələr əsasında dəqiq ehtimal hazırlaya bilər.   
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Əlavə olaraq məhdud təsdiqləmə tapşırığında analitik prosedurları yerinə yetirərkən 
mütəxəssis-praktik, məsələn, aşağıdakıları edə bilər: 

 
 Daha yüksək səviyyədə toplanmış məlumatlardan istifadə edə bilər, məsələn, 

obyektdəki məlumatlardan deyil, regional məlumatlardan, yaxud həftəlik 
məlumatlardan deyil, aylıq məlumatlardan istifadə etmək. 

  
 Ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqdakı etibarlılıqla eyni həcmdə olan etibarlılığa 

dair ayrıca test prosedurlarının tətbiq edilmədiyi  məlumatlardan istifadə etmək.   
 

Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinə qarşı ümumi cavab tədbirləri (İst:Paraq. 35) 
 

A91. İEQ hesabatı səviyyəsində qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinə qarşı ümumi 
tədbirlərə aşağıdakılar daxil ola bilər: 

 
 əminliyin təmin edilməsi üzrə tapşırıqda iştirak edən işçilərin peşəkar inamsızlığın 

tətbiq edilməsi zərurətinə diqqətlərinin cəlb edilməsi;  
 

 daha təcrübəli heyətin və ya xüsusi bacarıqları olan şəxslərin təyin edilməsi və ya 
ekspertlərdən istifadə edilməsi; 

 
 daha artıq nəzarətin təmin edilməsi; 

 
 yerinə yetirilməli olan əlavə prosedurların seçimində əlavə qeyri-müəyyənlik 

elementlərinin əlavə edilməsi;  
 

 prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcminə ümumi dəyişikliklərin edilməsi, 
məsələn: aralıq tarixi əvəzinə prosedurların dövrün sonunda yerinə yetirilməsi; yaxud 
daha inandırıcı sübutlar əldə etmək üçün prosedurların xüsusiyyətinin dəyişdirilməsi. 

 
A92. İEQ hesabatı səviyyəsində əhəmiyyətli təhrif risklərinin qiymətləndirilməsinə, bununla 
da mütəxəssis-praktikin ümumi cavab tədbirlərinə mütəxəssis-praktikin nəzarət mühitini başa 
düşməsi təsir göstərir. Səmərəli nəzarət mühiti mütəxəssis-praktikə daxili nəzarətə və obyekt 
daxilində əldə edilən sübutlara daha çox etibar etmək imkanını təmin edə bilər və bununla da, 
məsələn, mütəxəssis-praktikə bəzi prosedurları dövrün sonunda deyil, aralıq tarixdə tətbiq 
etmək imkanı verə bilər.  Bununla belə nəzarət mühitində çatışmamazlıqlar əks təsir də 
göstərə bilər. Məsələn, qeyri-qənaətbəxş nəzarət mühitinə qarşı mütəxəssis aşağıdakıları 
etməklə cavab verə bilər: 

 
 aralıq tarixi əvəzinə dövrün sonunda daha çox prosedur yerinə yetirməklə;  

 
 nəzarət testləri əvəzinə prosedurlardan daha çox sübutlar əldə etməklə; 

 
 seçmələrin ölçüsünü və prosedurların sayını, məsələn, prosedurların yerinə yetirildiyi 

obyektlərin sayını artırmaqla. 
 

A93. Bu səbəbdən belə mülahizələr başqa prosedurlar ilə müqayisədə mütəxəssis-praktikin 
nəzarət testlərinə ümumi yanaşmasına xüsusi əhəmiyyət verməsində rol oynayır. (bax 
həmçinin: A70–A72 və A96 paraqrafları). 

 
Əlavə prosedurların nümunələri (İst: Paraq. 37M–37A, 40A) 

 
A94. Əlavə prosedurlara aşağıdakılar daxil ola bilər, məsələn: 

 
 satın alınan elektrikin kilovat saat kimi fəaliyyəti haqqında məlumatların toplanması 

və qeyd olunması ilə bağlı nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinin test edilməsi;  
 

 tullantı əmsallarının müvafiq mənbələrə (məsələn, hökumət nəşrlərinə) 
uyğunlaşdırılması  və onların tapşırıq şəraitlərində tətbiq edilə bilməsinin nəzərə 
alınması;  
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 birgə müəssisə müqavilələri və müəssisənin təşkilati sərhədinin müəyyən edilməsi ilə 

bağlı sənədlərin təhlili;   
 

 qeyd olunan məlumatların müəssisənin mülkündə olan, məsələn, nəqliyyat 
vasitələrindəki məsafə ölçən cihazları ilə müqayisə edilməsi;  

 
 yenidən hesablamalar aparmaqla (məsələn, kütlə və enerji balansı hesablanması), və 

qeyd edilən fərqlərin müqayisə edilməsi; 
 

 davamlı monitorinq avadanlıqlarından göstəricilərin götürülməsi;  
 

 fiziki ölçmələrin (məsələn, neft çəninin səviyyəsinin ölçülməsi) müşahidə edilməsi və 
ya yenidən tətbiq edilməsi; 

 
 vahid ölçü və ya kəmiyyətin müəyyən edilməsi texnikalarının, xüsusilə, təkrar emal 

xətləri və ya əks əlaqə dövrələri ilə bağlı mürəkkəb metodların düzgünlüyünün və 
müvafiqliyinin təhlil edilməsi.  

 
 kömür kimi materiallardan seçmələrin götürülməsi və onların xüsusiyyətlərinin 

müstəqil olaraq təhlil edilməsi, yaxud müəssisənin seçmə metodlarının müşahidəsi və 
laboratoriya sınaq nəticələrinin təhlili; 

 
 hesablamaların dəqiqliyinin və istifadə edilən hesablama metodlarının müvafiqiyinin 

yoxlanılması (məsələn, daxil edilən ölçü vahidlərinin dəyişdirilməsi və toplanması). 
 

 qeydiyyata alınmış məlumatların mənbə haqqında sənədlərlə uzlaşdırılması, məsələn, 
istehsal haqqında qeydlər, yanacaqdan istifadə haqqında qeydlər və satın alınmış enerji 
üçün invoyslar ilə uzlaşdırılması. 

 
Əhəmiyyətli təhrifin qiymətləndirilmiş risklərinə təsir edə bilən amillər (İst: Paraq. 
37M(a)–37A(a)) 

 
A95. Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinə təsir edə bilən amillərə aşağıdakılar 
daxildir: 

 
 ölçü cihazlarının imkanlarına və onların kalibrasiya tezliyinə xas olan məhdudiyyətlər;   

 
 məlumatların toplandığı obyektlərin sayı, xüsusiyyəti, coğrafi yerləşmə yerləri, 

sahibkarlıq xüsusiyyətləri; 
 

 İEQ hesabatına daxil edilən müxtəlif qaz və tullantı mənbələrinin sayı və xüsusiyyəti;  
 

 tullantıların əlaqəli olduğu proseslərin davamlı və ya təkrarlanan olması və bu 
proseslərə maneələrin olma riski; 

 
 fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və tullantıların hesablanması üçün metodların 

mürəkkəbliyi, məsələn, bəzi proseslər üçün özünəməxsus qiymətləndirmə və 
hesablama metodları tələb edilir;  

 
 nəzarətsiz tullantıların aşkarlanmama riski; 

 
 tullantıların miqdarı ilə mövcud olan daxil edilən məlumatların uyğunluq dərəcəsi;  

 
 məlumatları toplayan işçilərin müvafiq metodlar üzrə təlim keçib-keçməməsi və bu 

cür işçilərin axıcılıq tezliyi; 
 

 məlumatların əldə edilməsində və emal olunmasında avtomatlaşdırmanın xüsusiyyəti 
və səviyyəsi;  
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 keyfiyyətə nəzarət üzrə strategiyalar və test laboratoriyalarında yerinə yetirilən daxili 
və xarici prosedurlar;   

 
 təşkilati sərhədin necə müəyyən edilməsi də daxil olmaqla meyarların, kəmiyyətin 

müəyyən edilməsi və hesabatvermə strategiyalarının mürəkkəbliyi.   
 

Nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi (İst: Paraq. 37R(a)(ii), 38R(a)) 
 

A96. Çox kiçik müəssisə və ya təkmilləşdirilməmiş informasiya sistemləri olduğu halda 
mütəxəssis-praktik tərəfindən müəyyən edilə bilən nəzarət fəaliyyətləri çox olmaya bilər, 
yaxud onların mövcudluğunun və ya əməliyyatlarının müəssisə tərəfindən 
sənədləşdirilməsində məhdudiyyətlər ola bilər. Bu cür hallarda mütəxəssis-praktik üçün 
əsasən nəzarət testlərindən başqa prosedurlar yerinə yetirmək daha səmərəli ola bilər. Bununla 
belə bəzi nadir hallarda nəzarət fəaliyyətlərinin və ya başqa nəzarət komponentlərinin yoxluğu 
yetərli müvafiq sübutların əldə edilməsini mümkünsüz edə bilər.  (həmçinin bax: A70–A72 və 
A92–A93 paraqrafları). 

 
Sübutların nüfuzedici olması (İst: Paraq. 37M(b)–37A(b)) 

 
A97. Əhəmiyyətli təhrif riskinin yüksək qiymətləndirilməsinə görə daha çox nüfusedici 
sübutların əldə edilməsi üçün mütəxəssis-praktik sübutların miqdarını artıra bilər, yaxud, 
məsələn, bir neçə müstəqil mənbələrdən sübutların əsaslandırılmasını əldə etməklə daha 
müvafiq və ya daha etibarlı sübut əldə edə bilər.  

 
Yetərli müvafiq sübutların təmin edilməsi üçün nəzarət testlərinin zəruri olduğu risklər (İst: 
Paraq. 38A(b)) 

 
A98. Tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi az və ya heç bir əl işinin müdaxiləsi 
olmadan avtomatlaşdırılmış proseslər ilə icra edilir, məsələn, davamlı monitorinq sistemində 
və ya fəaliyyət haqqında məlumatların emal olunması informasiya texnologiyaları əsaslı 
əməlyyatlar və ya maliyyə haqqında hesabatvermə sisteminə daxil edildikdə müvafiq 
məlumatlar ancaq elektron formada qeyd edilir, emal  olunur və ya hesabatda əks etdirilir. Bu 
cür hallarda: 

 
 sübutlar ancaq elektron formada ola bilər, habelə onların yetərliliyi və müvafiqliyi 

dəqiqlik və tamlıq ilə əlaqədar nəzarət səmərəliliyindən asılıdır;  
 

 əgər müvafiq nəzarət vasitələri səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərmirsə baş verən və 
aşkar edilməyən məlumatların qeyri-müvafiq qəbul edilməsi və ya dəyişilməsi 
ehtimalı daha böyük ola bilər.   

 
Təsdiqləmə prosedurları (İst: Paraq. 41A) 

 
A99. Kənar mənbələrdən təsdiqləmə prosedurları aşağıdakı kimi məlumatlar haqqında 
müvafiq sübutları təmin edə bilər: 

 
 üçüncü tərəf vasitəsi ilə fəaliyyət haqqında toplanan məlumatlar, məsələn, aşağıdakılar 

haqqında məlumatlar: səyahət agenti tərəfindən hazırlanmış işçinin hava nəqliyyatı ilə 
səyahəti; təchizatçı tərəfindən ölçülən obyektə verilən enerji; yaxud kənar avtopark 
meneceri tərəfindən qeydə alınan iqtisadi subyektə məxsus nəqliyyat vasitələrinin 
keçdiyi məsafələr;   

 
 tullantı əmsalının hesablanması üçün istifadə edilən sənaye sahəsindəki müqayisə 

bazası; 
 

 müəssisə və digər tərəflər arasında olan sazişlər, müqavilələr və ya əməliyyatların 
razılaşma şərtləri, yaxud müəssisənin təşkilati sərhədini müəyyən edərkən digər 
tərəflərin İEQ hesabatına məlumat daxil edib-etməməsi haqqında məlumat;   
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 nümunələrin laboratoriya təhlillərinin nəticələri (məsələn, nümunələrin kalori 

dəyərləri). 
 

Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinə qarşı yerinə yetirilən analitik prosedurlar (İst: 
Paraq. 42M–42A) 

 
A100. Bir çox hallarda müəyyən tullantı və digər hesablana bilən hadisələr arasında fiziki və 
ya kimyəvi əlaqələrin sabit xüsusiyyəti güclü analitik prosedurların təşkil edilməsinə imkan 
verir (məsələn, yanacaq istehlakı ilə karbon dioksid və azot oksidinin tullantısı arasında 
əlaqə). 
 
A101. Eyni qaydada tullantı ilə maliyyə və ya əməliyyatlar haqqında məlumatlar arasında 
ağlabatan dərəcədə proqnozlaşdırıla bilən əlaqə mövcud ola bilər (məsələn, elektrikdən 
yaranan 2-ci dərəcəli qaz tullantıları və elektrikin və ya istismar saatlarının satın alınması 
üçün baş kitabdakı balans arasında əlaqə). Digər analitik prosedurlara sənaye sahəsinin 
ortalaması kimi kənar mənbədən əldə edilən məlumatlar ilə müəssisənin tullantıları haqqında 
məlumatların müqayisəsi, yaxud əlavə araşdırmalar üçün qeyri-normal vəziyyətlərin müəyyən 
edilməsi məqsədilə dövr ərzindəki tendensiyaların, habelə obyektlərin əldə edilməsi və ya  
çıxarılması kimi digər şəraitlərə uyğunluğu müəyyən etmək üçün bir neçə dövr ərzindəki 
tendensiyaların təhlili daxil ola bilər.  

  
A102. Toplanmamış məlumatların asanlıqla əldə edilməsi mümkün olduqda və ya mütəxəssis-
praktikin istifadə olunacaq məlumatları etibarlı hesab etməyə səbəbi (məsələn, məlumatlar 
yazşı nəzarət edilən mənbədən əldə edildikdə) olduqda analitik prosedurlar xüsusilə səmərəli 
ola bilər. Bəzi hallarda istifadə olunacaq məlumatlar maliyyə hesabatlarının informasiya 
sistemində və ya paralel olan başqa informasiya sistemində istifadə oluna bilər  və daxil 
edilən məlumatlara nəzarət edən bəzi ortaq vasitələr tətbiq edilə bilər. Məsələn, təchizatçıların 
qaimələrində qeyd olunan alınmış yanacağın miqdarı müvafiq qaimələrin ödəniləcək hesablar 
sisteminə daxil edildiyi kimi şərtlərlə daxil edilə bilər. Bəzi hallarda istifadə olunacaq 
məlumatlar əməliyyatlarla bağlı qərarların qəbul edilmə prosesinin tərkib hissəsi ola bilər və 
bu səbəbdən əməliyyatları yerinə yetirən işçilər tərəfindən ciddi nəzərdən keçirilə bilər və ya 
onlara dair ayrıca kənar audit prosedurları tətbiq oluna bilər (məsələn, birgə müəssisə 
haqqında müqaviləsinin və ya tənzimləyici orqan tərəfindən nəzarətin tərkibində). 

 
İlkin qiymətləndirmə ilə bağlı prosedurlar (İst: Paraq. 44M–45A) 

 
A103. Bəzi hallarda mütəxəssis-praktik tərəfindən müəssisənin alternativ ehtimalları və ya 
nəticələri necə nəzərdən keçirməsinin və onlardan imtina etməsinin səbəblərinin 
qiymətləndirilməsi məqsədəuyğun ola bilər.  

 
A104. Bəzi məhdud təsdiqləmə tapşırıqlarında mütəxəssis-praktikin 45A paraqrafında 
müəyyən edilən bir və ya daha artıq proseduru yerinə yetirməsi məqsədəuyğun ola bilər.   

 
Seçmə (İst: Paraq. 46) 

 
A105. Seçməyə aşağıdakılar daxildir: 

 
(a) Seçmə riskini qəbul edilə bilən ən aşağı səviyyəyə salmaq üçün seçmənin yetərli 

həcminin müəyyən edilməsi. Təsdiqləmə tapşırığı riskinin qəbul edilə bilən 
səviyyəsinin ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıq üçün məhdud təsdiqləmə 
tapşırıqdakından daha az olmasına görə təfərrüatlı testlər üçün qəbul edilə bilən 
seçmə riskinin səviyyəsi də aşağı ola bilər. Bu səbəbdən ağlabatan əminliyi təmin 
edən tapşırıqda təfərrüatlı testlər üçün seçmə istifadə edildikdə seçmənin həcmi eyni 
şəraitlərdə məhdud təsdiqləmə tapşırığı üçün istifadə olunandan böyük ola bilər. 
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(b) Əsas məcmudakı hər bir seçmə vahidinin seçilmə imkanının olması təmin edilməklə 
seçmə üçün vahidlərin seçilməsi və hər bir seçilmiş vahidlərə dair məqsədlərə 
müvafiq olaraq prosedurların yerinə yetirilməsi.  Əgər mütəxəssis-praktik nəzərdə 
tutulan prosedurları və ya müvafiq alternativ prosedurları seçilən vahidlərə tətbiq edə 
bilmirsə nəzarət testlərində bu vahid müəyyən edilmiş nəzarətdən kənara çıxma, 
təfərrüatlı testlərdə isə təhrif hesab edilir.   

(c) müəyyən edilən kənara çıxma və ya təhriflərin səbəb və xüsusiyyətlərinin 
araşdırılması, onların prosedurların məqsədlərinə və tapşırığın digər sahələrinə 
mümkün təsirinin qiymətləndirilməsi. 
 

(d) Aşağıdakıların qiymətləndirilməsi: 
 
(i) Seçmədə aşkar edilən təhrifləri əsas məcmuya aid etməklə, seçmənin 

nəticələrinin, o cümlədən təfərrüatlı testlər üçün; habelə 
 
(ii) Seçmələrin istifadə edilməsinin test edilən əsas məcmu haqqında nəticəyə gəlmək 

üçün müvafiq əsası təmin edib-etməməsi. 
 

Dələduzluq, qanun və qaydalar (İst: Paraq. 47) 
 

A106. Tapşırıq zamanı aşkar edilən dələduzluq faktı və ya ehtimalı ilə bağlı mütəxəssis-
praktikin aşağıdakı cavab tədbirlərini yerinə yetirməsi müvafiq ola bilər: 

 
 məsələni müəssisə ilə müzakirə etmək; 

 
 müəssisədən müvafiq ixtisaslı üçüncü tərəflə, məsələn, hüquq məsləhətçisi və ya 

tənzimləyici şəxs ilə məsləhətləşmələrin aparılmasını tələb etmək;  
 

 mütəxəssis-praktikin riski qiymətləndirmə və müəssisədən əldə edilən yazılı 
təqdimatların etibarlılığı da daxil olmaqla məsələnin tapşırığın digər aspektləri ilə 
əlaqəsini nəzərdən keçirmək; 
 

 fəaliyyətin müxtəlif gedişlərinin nəticələri haqqında hüquq məsləhətini əldə etmək; 
 

 üçüncü tərəflərlə (məsələn, tənzimləyici şəxs) məlumat mübadiləsini təmin etmək; 
 

 təsdiqləmə hesabatını verməmək; 
 

 tapşırıqdan imtina etmək. 
 

A107. A106 paraqrafında qeyd edilən tədbirlər eyni zamanda tapşırıq zamanı aşkar edilmiş 
qanun və qaydalara riayət etməmə faktlarına və ya ehtimallarına qarşı cavab tədbirlərinin 
görülməsi üçün müvafiq ola bilər. Aşağıdakılar baş vermədiyi halda, bu TBS-nın 77-ci 
paraqrafının tələblərinə uyğun olaraq məsələnin təsdiqləmə hesabatındakı “Digər məsələlər 
paraqrafı”nda izah edilməsi məqsədəuyğun ola bilər: 

 
(a) mütəxəssis-praktik qanun və qaydalara riayət etməmənin İEQ hesabatına əhəmiyyətli 

təsir göstərməsi və İEQ hesabatında müvafiq şəkildə əks etdirilməməsi ilə bağlı 
nəticəyə gələrsə; yaxud 
 

(b) İEQ hesabatı üçün əhəmiyyətli ola bilən qanun və qaydalara riayət etməmə faktının 
və ya ehtimalının olub-olmamasını  qiymətləndirmək məqsədilə mütəxəssis-praktikin 
yetərli müvafiq sübutların əldə etməsinə müəssisə mane olarsa, bu halda 3000 saylı 
(düzəliş edilmiş) TBS-nın 66-cı paraqrafı tətbiq edilir.  
 

İEQ hesabatını ümumiləşdirmə prosesi ilə bağlı prosedurlar (İst: Paraq. 48M–48A) 
 

A108. A71 paraqrafında qeyd edildiyinə əsasən tullantılar haqqında hesabatvermə sistemi 
inkişaf etdikcə ehtimal etmək olar ki, tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi və 
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hesabatının verilməsi ilə əlaqəli informasiya sistemlərinin mürəkkəblik, sənədləşdirilmə və 
rəsmiləşdirilmə səviyyəsi də artacaq. Təkmilləşdirilməmiş informasiya sistemlərində 
ümumiləşdirmə prosesi çox qeyri-rəsmi ola bilər. Daha mürəkkəb sistemlərdə bu proses daha 
sistematik olur və rəsmi olaraq sənədləşdirilir. Düzəlişlərlə bağlı mütəxəssis-praktikin 
prosedurlarının xüsusiyyəti, habelə həcmi və mütəxəssis-praktikin İEQ hesabatının müvafiq 
uçot qeydləri ilə uyğunlaşdırdığı və ya üzləşdirdiyi üsul müəssisənin kəmiyyətin müəyyən 
edilməsi və hesabat verilmə prosesinin xüsusiyyətindən və mürəkkəbliyindən, habelə 
əhəmiyyətli təhrif risklərindən asılıdır.   
 
Əlavə prosedurlar (İst: Paraq. 49M–49A) 
 
A109. Təsdiqləmə tapşırığı təkrarlanan prosesdir və  mütəxəssis-praktikin diqqətini cəlb edən 
məlumatlar əhəmiyyətli dərəcədə planlaşdırılmış prosedurların əsaslandığı məlumatlardan 
fərqlənə bilər. Mütəxəssis-praktik planlaşdırılmış prosedurları yerinə yetirdikcə əldə edilmiş 
sübutlar onu əlavə prosedurları yerinə yetirməyə təhrik edə bilər. Bu cür prosedurlara 
mütəxəssis-praktik tərəfindən müəyyən edilən məsələnin (məsələlərin) nəzərdən keçirməsini, 
müvafiq hallarda isə İEQ hesabatına düzəlişlər etməsini müəssisədən xahiş edilməsi daxil ola 
bilər.  
 
Məhdud təsdiqləmə tapşırığında əlavə prosedurların zəruri olub-olmamasının müəyyən 
edilməsi  (İst: Paraq. 49M, 49M(b)) 
 
A110. Mütəxəssis-praktikin İEQ hesabatının əhəmiyyətli təhrif olunmasını ehtimal etməsinə 
səbəb olan məsələ(lər) ona məlum ola bilər. Məsələn, sahələrə səfər edərkən mütəxəssis-
praktik İEQ hesabatına daxil edilməməsi ehtimal edilən potensial tullantı mənbəyini aşkar edə 
bilər. Belə hallarda mütəxəssis-praktik potensial mənbənin İEQ hesabatına daxil edilib-
edilməməsi haqqında əlavə sorğular keçirir. 49M paraqrafında əsasən yerinə yetirilən əlavə 
prosedurların həcminə dair peşəkar mühakimə tətbiq edilir. Əhəmiyyətli təhrif ehtimalı nə 
qədər böyük olarsa mütəxəssis-praktikin əldə etdiyi sübutlar da o qədər inandırıcı olar. 
   
A111. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında əgər mütəxəssis-praktikin İEQ hesabatının 
əhəmiyyətli təhrif olunmasını ehtimal etməsinə səbəb olan məsələ(lər) mütəxəssis-praktikin 
diqqətini cəlb edərsə, 49M paraqrafına əsasən mütəxəssis-praktik əlavə prosedurlar hazırlayıb 
yerinə yetirməlidir. Bununla belə, bunları etdikdən sonra həmin məsələnin (məsələlərin) İEQ 
hesabatının əhəmiyyətli təhrif olunmasına səbəb olmasının ehtimal edilməməsi haqqında 
nəticə çıxarmaq və ya onun İEQ hesabatının əhəmiyyətli təhrif olunmasına səbəb olmasını 
müəyyən etmək üçün mütəxəssis-praktik yetərli müvafiq sübutlar əldə edə bilmədiyi halda, 
tapşırığın əhatə dairəsinə məhdudiyyət qoyulur.    
 
Aşkar edilən təhriflərin toplanması (İst: Paraq. 50) 
 
A112. Mütəxəssis-praktik elə bir məbləğ təyin edə bilər ki, ondan aşağı olduqda təhriflər 
aydın şəkildə cüzi hesab edilir və onların toplanmasına ehtiyac olmur, çünki mütəxəssis-
praktik ehtimal edir ki, belə məbləğlərin toplanmasının İEQ hesabatına əhəmiyyətli təsir 
göstərməyəcəyi aydındır. “Aydın şəkildə cüzi” dedikdə “əhəmiyyətsiz” sözünün başqa cür 
ifadə olunması deyil. Aydın şəkildə cüzi olan məsələlərin böyümə qaydası bu TBS-ya uyğun 
olaraq müəyyən edilən əhəmiyyətlilik səviyyəsindən tam fərqli (daha az) olacaq, habelə 
ayrılıqda və ya ümumilikdə götürüldükdə və ölçü, xüsusiyyət və ya şəraitlər kimi hər hansı 
meyatra əsasən mühakimə edilməsindən asılı olmayarq aydın şəkildə ardıcıl olmayan 
məsələlər olacaq. Bir və ya bir neçə bəndin aydın şəkildə cüzi olub-olmamasına dair hər hansı 
bir qeyri-müəyyənlik olduqda məsələ aydın şəkildə cüzi sayılmır.  
 
Digər mütəxəssis-praktikin işindən istifadə edilməsi  
 
Digər mütəxəssis-praktikə məlumatvermə (İst: Paraq. 57(a)) 
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A113. Tapşırıq qrupunun yerinə yetiriləcək iş ilə bağlı başqa mütəxəssis-praktikə məlumat 
verə biləcəyi müvafiq məsələlər, həmin işin tətbiq edilməsi, habelə başqa mütəxəssis-praktik 
ilə tapşırıq qrupu arasındakı ünsiyyətin forma və məzmununa aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 

 tapşırıq qrupunun onun hansı işindən istifadə edəcəyi kontekstini bilərək digər 
mütəxəssis-praktikə özünün tapşırıq qrupu ilə işləmək haqqında razılıq vermək üçün 
müraciətin edilməsi;  
 

 İEQ hesabatı üçün (və müvafiq hallarda tullanı və ya açıqlamaların müəyyən növləri 
üçün əhəmiyyətliliyin səviyyəsi və ya səviyyələri) audit prosedurlarının 
əhəmiyyətliliyindən aşağı ola bilən digər mütəxəssis-praktikin işi üçün audit 
prosedurlarının əhəmiyyətliliyi və ondan yuxarı olduqda təhriflərin İEQ hesabatı üçün 
cüzi hesab edilməyən hədd; 
 

 digər mütəxəssis-praktikin işi ilə əlaqəli olan İEQ hesabatının aşkar edilən əhəmiyyətli 
təhrif riskləri; tapşırıq müddətində aşkar edilən və İEQ hesabatı üçün əhəmiyyətli ola  
bilən risklər haqqında digər mütəxəssis-praktikin vaxtı-vaxtında məlumat verməsi 
üçün müraciət.  
 

Digər mütəxəssis-praktik tərəfindən məlumatvermə (İst: Paraq. 57(a)) 
 

A114. Tapşırıq qrupunun digər mütəxəssis-praktikdən məlumat verilməsi tələb olunan 
müvafiq məsələlərə aşağıdakılar daxildir: 

 
 müstəqillik və peşəkar səriştə də daxil olmaqla digər mütəxəssis-praktikin qrup 

tapşırığı ilə əlaqədar etik normalara riayət edib-etməməsi; 
 

 digər mütəxəssis-praktikin qrup tapşırığının qrupa dair tələblərinə riayət edib-
etməməsi; 
 

 İEQ hesabatının əhəmiyyətli təhrif olmasına yol verə bilən qanun və ya qaydalara 
riqyət etməmə hallarına dair məlumatlar; 
 

 tapşırıq zamanı digər mütəxəssis-praktik tərəfindən aşkar edilən və düzəliş edilməyən 
aydın şəkildə cüzi olmayan təhriflərin siyahısı; 
 

 müvafiq məlumatların hazırlanmasında mümkün qeyri-obyektivliyin göstəriciləri;  
 

 tapşırıq zamanı daxili nəzarətdə digər mütəxəssis-praktik tərəfindən aşkar edilən 
əhəmiyyətli çatışmamazlıqların təsviri; 
 

 dələduzluq faktı və ya ehtimalı da daxil olmaqla digər mütəxəssis-praktikin 
müəssisəyə məlumat verdiyi və ya məlumat verəcəyi ehtimal edilən digər əhəmiyyətli 
məsələlər; 
 

 digər mütəxəssis-praktikin müəssisədən tələb etdiyi yazılı təqdimatlarda qeyd edilən 
istisnalar da daxil olmaqla İEQ hesabatına aid ola bilən, yaxud digər mütəxəssis-
praktikin tapşırıq qrupunun diqqətini cəlb etmək istədiyi  hər hansı digər məsələlər; 
 

  digər mütəxəssis-praktikin əldə etdiyi ümumi təsbitlər, nəticə və ya rəy.   
 

Sübutlar (İst: Paraq. 57(b)) 
 

A115. Digər mütəxəssis-praktikin işi ilə bağlı sübutlar əldə edərkən aşağıdakılar nəzərə alına 
bilər: 

 
 İEQ hesabatı üçün əhəmiyyətli olan digər mütəxəssis-praktikin işi ilə əlaqədar 

kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı digər mütəxəssis-praktik ilə müzakirələr; 
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 müvafiq məlumatların əhəmiyyətli təhriflərə məruzqalma imkanı ilə bağlı digər 
əhəmiyyətli təhrif ilə bağlı məlumatın həssaslığı ilə əlaqədar digər mütəxəssis-praktik 
ilə müzakirələr; 
 

 müəyyən edilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinin, həmin risklərə qarşı cavab 
tədbirlərinin və nəticələrin digər mütəxəssis-praktik tərəfindən sənədləşdirilməsinin 
təhlili. Bu cür sənədləşdirmə müəyyən edilən risklərlə bağlı digər mütəxəssis-praktikin 
nəticəsini əks etdirən memorandum formasında ola bilər.   

 
Yazılı təqdimatlar (İst: Paraq. 58) 
 
A116. 58-ci paraqrafda tələb olunan yazılı təqdimatlardan əlavə mütəxəssis-praktik başqa 
yazılı təqdimatları tələb etməyi zəruri hesab edə bilər. Mütəxəssis-praktikin yazılı təqdimat 
tələb etdiyi şəxs(lər)  bir qayda olaraq yüksək  rəhbər və ya idarəetməyə məsul şəxslər olur.  
Bununla belə rəhbərliyin və idarəetmə strukturlarının müxtəlif mədəniyyət və hüquq 
sistemləri, habelə ölçü və sahiblik xüsusiyyətlərini əks etdirərək yurisdiksiya və müəssisəyə 
görə fərqli ola biləcəyinə görə bu TBS-da bütün tapşırıqlar üçün yazılı təqdimatların tələb 
ediləcəyi müvafiq şəxsi (şəxsləri) qeyd etmək mümkün deyil. Məsələn, müəssisə öz hüquqları 
olan ayrı bir hüquqi şəxs olmayan obyekt ola bilər. Bu cür hallarda yazılı təqdimatların tələb 
ediləcəyi müvafiq rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin seçilməsində peşəkar 
mühakimə tələb edilə bilər.   
 
Sonrakı hadisələr (İst: Paraq. 61) 
 
A117. Sonrakı hadisələrə, məsələn, dövlət agentliyi kimi orqan tərəfindən düzəliş edilmiş 
tullantı əmsallarının nəşr edilməsi, müvafiq qanun və qaydalara dəyişikliklərin edilməsi, elmi 
bazanın təkmilləşdirilməsi, müəssisədə əhəmiyyətli struktur dəyişikliklərinin edilməsi, 
kəmiyyətin daha dəqiq müəyyən edilməsi metodlarının mövcud olması, yaxud və əhəmiyyətli 
səhvlərin müəyyən edilməsi daxil ola bilər.   
 
Müqayisəli məlumatlar (İst: Paraq. 62–63, 76(c)) 
 
A118. Qanun və ya qaydalarda, yaxud tapşırığın şərtlərində müqayisəli məlumatların İEQ 
hesabatında təqdim edilməsi, hesabatının verilməsi və əminliyi ilə bağlı tələblər müəyyən 
edilə bilər. Maliyyə hesabatları ilə İEQ hesabatı arasında əsas fərq İEQ hesabatında əks 
etdirilən məbləğlər ümumi müddət ərzində tullantıların toplanan məbləğləri əsasında deyil, bir 
müddət üçün toplanmasından ibarətdir. Nəticədə tullantılar yanlış dövrdə uçota alınmadığı və 
bu səbəbdən məbləğlərin ölçmə üçün yanlış başlanğıc dövrünə əsaslanmadığı halda təqdim 
edilən müqayisəli məlumatlar cari ilə aid olan məlumatlara təsir göstərmir. 
   
A119. İEQ hesabatına tullantılarda faiz nisbətlərinin azalmasına edilmiş istinadlar yaxud 
keçmiş dövr oxşar müqayisə daxil olduğu hallarda mütəxəssis-praktikin müqayisələrin 
müvafiqliyini nəzərə alması çox vacibdir. Aşağıdakı səbəblərdən bu qeyri-müvafiq ola bilər: 
 

(a) əvvəlki dövrdən sonra əməliyyatlarda əhəmiyyətli dəyişikliklər; 
 

(b) çevirmə əmsallarında əhəmiyyətli dəyişikliklər; habelə 
 

(c) mənbə və ölçmə metodlarının zidd olması. 
 
A120. Müqayisəli məlumatlar cari tullantılar haqqında məlumatlar ilə təqdim edildikdə, lakin 
həmin müqayisəli məlumatların hamısı və ya bir qismi mütəxəssis-praktikin nəticəsində əks 
olunmadıqda bu cür məlumatların statusunun həm İEQ hesabatında, həm də təsdiqləmə 
hesabatında müəyyən edilməsi çox vacibdir.   
 
Yenidən ifadə edilmə (İst: Paraq. 62(a)) 
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A121.  Məsələn, elmi bazanın təkmilləşdirilməsi, müəssisədə əhəmiyyətli struktur 
dəyişiklikləri, kəmiyyətin daha dəqiq müəyyən edilməsi metodlarının mövcud olması, yaxud 
əhəmiyyətli səhvlərin aşkar edilməsi səbəbindən əvvəlki dövrdə hesabatı verilmiş İEQ 
miqdarları qanun və ya qaydalara, yaxud tətbiq edilə bilən meyarlara müvafiq olaraq yenidən 
ifadə edilə bilər.    
 
Müqayisəli məlumatlar ilə bağlı prosedurların yerinə yetirilməsi  (İst: Paraq. 63(a)) 
 
A122. Müqayisəli məlumatlara dair əminliyin daxil olduğu məhdud təsdiqləmə tapşırığında 
mütəxəssis-praktikə təqdim edilən müqayisəli məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin ola biləcəyi 
məlum olduğu halda yerinə yetiriləcək prosedurlar 49M paraqrafının tələblərinə uyğun olaraq 
yerinə yetirilməlidir. Ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqda yerinə yetiriləcək prosedurlar 
müqayisəli məlumatlara dair rəy formalaşdırmaq üçün yetərli olmalıdır.  
 
A123. Əgər tapşırıqda müqayisəli məlumat ilə bağlı əminlik yoxdursa 63(a) paraqrafında 
qeyd edilən şəraitlərdə prosedurların yerinə yetirilməsinə dair tələb bilmədən əhəmiyyətli 
səhv və ya yanlış məlumat ilə əlaqəli olmaması ilə bağlı mütəxəssis-praktikin etikaya dair 
öhdəliyini təmin etməlidir.   
 
Digər məlumatlar (İst: Paraq. 64) 
 
A124. İEQ hesabatı mütəxəssis-praktikin nəticəsində əhatə olunmayan digər məlumatlar ilə 
dərc edilə bilər. Məsələn, İEQ hesabatı müəssisənin illik hesabatının və ya davamlılıq 
hesabatının tərkib hissəsi kimi təqdim edilə bilər, yaxud aşağıdakılar kimi iqlim dəyişikliyi ilə 
bağlı xüsusi məlumatlara daxil edilə bilər: 
 
• iqlim dəyişikliyinin müəssisənin strateji məqsədlərinə təsiri haqqında hesabat da daxil 
olmaqla strategiya təhlili; 
 
• iqlim dəyişikliyi ilə əlaqəli cari və gözlənilən əhəmiyyətli risklərin və imkanların izahı və 
keyfiyyət qiymətləndirilməsi;   
 
• iqlim dəyişikliyi ilə bağlı risklər, imkanlar və təsirlər ilə əlaqədar uzun və qısa müddətli 
planlar da daxil olmaqla müəssisənin fəaliyyəti haqqında açıqlamalar; 
 
• müəssisənin strategiyasına və ya strategiyanın müvəffəqiyyət qazanması üçün nəzərdə 
tutulan vaxta təsir göstərən iqlim dəyişikliyi ilə əlaqəli tendensiyalar və amillər də daxil 
olmaqla gələcək perspektivlər haqqında açıqlamalar;  
 
• idarəetmə proseslərinin və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı məsələlərin müəyyən edilməsi, idarə 
olunması və nəzarət edilməsi üçün ayrılmış müəssisənin ehtiyatlarının təsviri.   
 
A125. Bəzi hallarda  müəssisə İEQ hesabatının hazırlanaması üçün istifadə edildiyindən fərqli 
əsasda hesablanan tullantılar haqqında məlumatları dərc edə bilər. Məsələn, digər məlumatlar 
tullantılar yeni zavodun istismara verilməsi və ya müəssisənin bağlanması kimi təkrar 
olunmayan hadisələrin təsirini göstərməmək üçün yenidən hesablanan “bunun kimi” əsasında 
hazırlana bilər. İEQ hesabatının hazırlanması üçün istifadə edilən meyarlar bu cür 
məlumatların hazırlanmasında istifadə olunan metodlara imkan vermədiyi halda mütəxəssis-
praktik bu cür məlumatları ləğv etməyə çalışa bilər. Mütəxəssis-praktik eyni zamanda İEQ 
hesabatına daxil edilən miqdar ilə bağlı məlumatlar ilə ziddiyyət təşkil edən və ya 
əsaslandırıla bilməyən məlumatları da ləğv edə bilər (məsələn, mücərrəd layihələr və ya 
gələcək fəaliyyət ilə bağlı iddialar). 
 
A126. Digər məlumatlar İEQ və təsdiqləmə hesabatlarının doğruluğunu şübhə altına 
qoyduqda müvafiq hesab edilən əlavə hadisələrə bunlar misal ola bilər: 
 

 müəssisədən hüquq məsləhətçisi kimi ixtisaslı üçüncü tərəf ilə məsləhətləşmələrin 
aparılmasını xahiş etmək; 
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 müxtəlif fəaliyyət planlarının nəticələri haqqında hüquqi məsləhət almaq; 

 
 üçüncü tərəflər, məsələn, tənzimləyici orqan ilə məlumat mübadiləsi aparmaq; 

 
 təsdiqləmə hesabatını verməmək; 

 
 tətbiq edilən qanun və və ya qaydalara müvafiq olaraq mümkün olduqda tapşırıqdan 

imtina etmək; 
 

 təsdiqləmə hesabatında məsələni təsvir etmək. 
 
Sənədləşdirmə  
 
Yerinə yetirilən prosedurların və əldə edilən sübutların sənədləşdirilməsi (İst: Paraq. 15, 65–
66) 
 
A127. 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın tələblərinə görə mütəxəssis-praktik təsdiqləmə 
hesabatını əsaslandıran tapşırıq sənədlərini vaxtlı-vaxtında hazırlamalıdır23. Tapşırıq 
sənədlərinə daxil edilməsi məqsədəuyğun ola bilən məsələlərin nümunələri aşağıda 
verilmişdir: 
 

 dələduzluq: əhəmiyyətli təhrif riskləri və dələduzluq ilə bağlı prosedurların 
xüsusiyyəti, müddəti və həcmi; müəssisə, tənzimləyici orqanlar və digər şəxslərə 
dələduzluq haqqında məlumatvermə; 

 
 qanun və ya qaydalar: qanun və ya qaydalara riayətetməmə faktı və ya ehtimalı və 

müəssisə və onun xaricindəki digər tərəflər ilə aparılan müzakirələrin nəticələri;  
 

 planlaşdırma: ümumi tapşırıq strategiyası, tapşırıq planı, tapşırıq müddətində edilən 
əhəmiyyətli dəyişikliklər, habelə bu dəyişikliklərin səbəbləri; 

 
 əhəmiyyətlilik: aşağıdakı məbləğlər və onların müəyyən edilməsində nəzərə alınan 

amillər: İEQ hesabatı üçün əhəmiyyətlilik; müvafiq hallarda müəyyən tullantı və ya 
açıqlama növləri üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələri; fəaliyyət 
göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi; habelə tapşırıq müddətində əhəmiyyətliliyə düzəlişin 
edilməsi;  

 
 əhəmiyyətli təhrif riskləri: 29-cu paraqrafa əsasən tələb olunan müzakirələr və qəbul 

edilən əhəmiyyətli qərarlar, müəssisənin hər bir aspekti və 23-cü paraqrafda qeyd 
olunan mühiti ilə bağlı əldə olunan anlayışın əsas elementləri və mütəxəssis-praktikin 
peşəkar mühakiməsinə görə əlavə prosedurların tələb olunduğu əhəmiyyətli təhrif 
riski. 

 
 əlavə prosedurlar: yerinə yetirilən əlavə prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi, 

həmin əlavə prosedurlar ilə əhəmiyyətli təhrif riskləri arasında əlaqə və bu 
prosedurların nəticələri. 

 
 təhriflərin qiymətləndirilməsi: ondan aşağı olduqda təhriflərin aydın şəkildə cüzi hesab 

edildiyi məbləğ, tapşırıq zamanı toplanmış təhriflər və onların düzəliş edilib-
edilməməsi, habelə düzəliş edilməyən təhriflərin ayrılıqda və ya məcmu halında 
əhəmiyyətli olub-olmaması haqqında mütəxəssis-praktikin nəticəsi və həmin nəticənin 
əsaslandırılması.  

 
Təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonrakı məsələlər (İst: Paraq. 68) 
 

                                                 
23 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 42-ci paraqraf. 
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A128. Müstəsna şəratlərə misal olaraq təsdiqləmə hesabatının tarixindən sonra mütəxəssis-
praktikə məlum olan faktlar verilə bilər. Həmin faktlar təsdiqləmə hesabatının tarixində 
məlum olduğu təqdirdə İEQ hesabatında düzəliş edilməsinə, yaxud mütəxəssis-praktikin 
təsdiqləmə hesabatındakı nəticəsinin dəyişdirməsinə səbəb ola bilərdi. Belə faktlara, məsələn,  
əhəmiyyətli düzəliş edilməmiş səhvin aşkar edilməsini aid etmək olar. Nəticədə tapşırıq 
sənədinə edilən dəyişikliklər 1 saylı BKNS-in tələblərinə müvafiq olaraq təhlil üzrə 
məsuliyyətlər ilə bağlı şirkətin strategiya və prosedurlarına müvafiq olaraq təhlil edilir. 
Dəyişikliklərə görə son məsuliyyəti tapşırıq üzrə tərəfdaş öz üzərinə götürür24. 
 
Yekun tapşırıq faylının toplanması (İst: Paraq. 69) 
 
A129. 1 saylı BKNS (və ya ən azı 1 saylı BKNS qədər sərt olan peşə standartları, yaxud 
qanun və ya qaydaların tələbləri) şirkətlərdən yekun tapşırıq fayllarının toplanmasının 
vaxtında tamamlanması üçün strategiya və prosedurların müəyyən olunmasını tələb edir25. 
Yekun tapşırıq qovluğunun toplanması üçün müvafiq vaxt həddi bir qayda olaraq təsdiqləmə 
hesabatının tarixindən sonra 60 gündən çox olmur26.   
 
Tapşırığın keyfiyyətinə nəzarətin təhlili  (İst: Paraq. 71) 
 
A130. Tapşırığın keyfiyyətinə nəzarətin təhlilində nəzərə alınmalı digər məsələlərə 
aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 

 tapşırıq qrupunun şirkətin tapşırıq ilə bağlı müstəqilliyinin qiymətləndirilməsi; 
 

 müxtəlif fikirlərin ortaya çıxdığı və ya digər çətin məsələlər ya da mübahisəli 
məsələlər ilə bağlı müvafiq məsləhətləşmələrin aparılıb-aparılmaması və bu 
məsləhətləşmələrdən irəli gələn nəticələr; 

 
 təhlil üçün seçilən tapşırıq sənədlərinin əhəmiyyətli mühakimələr ilə bağlı yerinə 

yetirilən işi əks etdirib-etdirməməsi və əldə edilən nəticələri əsaslandırıb-
əsaslandırmaması. 

 
Əminlik nəticəsinin formalaşdırılması    
 
Tətbiq edilə bilən meyarların təsviri (İst: Paraq. 74(d), 76(g)(iv)) 
 
A131. Müəssisə tərəfindən İEQ hesabatlarının hazırlanması üçün həmin hesabatın izahedici 
qeydlərinə tətbiq edilə bilən meyarların müvafiq təsviri daxil edilməlidir. Bu təsvirdə nəzərdə 
tutulan istifadəçilərə İEQ hesabatının əsaslandığı prinsiplər haqqında məlumat verir və İEQ 
hesabatında müəyyən məsələlərin necə həll edilməsi ilə bağlı müxtəlif meyarlar arasında 
əhəmiyyətli fərqlər olduqda xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn; hansı tullantılar üzrə 
çıxmalar (əgər varsa) daxil edilmişdir, onların miqdarı necə müəyyən edilmişdir və onlar nəyi 
əks etdirir; habelə hansı 3-cü dərəcəli qaz tullantılarının seçilməsi haqqında əsas və onların 
miqdarı necə müəyyən edilmişdir.  
 
A132. İEQ hesabatının müəyyən meyarlara müvafiq olaraq hazırlanmasının təsvir olunması 
yalnız həmin hesabatın əhatə etdiyi dövr ərzində səmərəli olan meyarların bütün tələblərinə 
cavab verdiyi halda müvafiq hesab edilir.    
 
A133. Qeyri-dəqiq izahedici və məhdudlaşdırıcı ifadələr daxil olan (məsələn, “İEQ hesabatı 
əsasən XYZ tələblərinə cavab verir”) tətbiq edilə bilən meyarın təsviri İEQ hesabatı 
istifadəçilərini çaşdırma ehtimalı olduğuna görə yetərli təsvir deyil.   
 

                                                 
24 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə      
    tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət” BKNS, 32-33-cü paraqraflar. 
25 1 saylı BKNS, 45-ci paraqraf. 
26 1 saylı BKNS, A54 paraqrafı. 
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Təsdiqləmə hesabatının məzmunu  
 
Təsdiqləmə hesabatlarının nümunələri (İst: Paraq. 76) 
 
A134. 2 saylı Əlavədı 76-cı paraqrafda qeyd olunan elementlər daxil olan İEQ hesabatlarına 
dair təsdiqləmə hesabatlarının nümunələri əks etdirilir.   
 
Mütəxəssis-praktikin nəticəsində əks olunmayan məlumatlar  (İst: Paraq. 76(c)) 
 
A135. Təsdiqlənməyən məlumatlara lazımsız dərəcədə etibar etməkdən və anlaşılmazlıqdan 
yayınmaq üçün İEQ hesabatlarında qeyd olunan, lakin mütəxəssis-praktikin nəticəsində əks 
olunmayan müqayisəli məlumatlar kimi informasiya olduqda bu məlumatlar bir qayda olaraq 
İEQ hesabatnda və mütəxəssis-praktikin təsdiqləmə hesabatında müəyyən edilir.   
 
Tullantılar üzrə çıxmalar (İst: Paraq. 76(f)) 
 
A136. İEQ hesabatına tullantılar üzrə çıxılmalar daxil edildikdə təsdiqləmə hesabatına daxil 
edilməli olan hesabatın mətni şəraitlərdən asılı olaraq xeyli fərqli ola bilər.  
  
A137. Kompensasiyalar və digər tullantılar üzrə çıxılmalar ilə əlaqəli müvafiq və etibarlı 
məlumatların mövcudluğu nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişir və ona görə də müəssisənin iddia 
edilən tullantılar üzrə çıxılmalarını əsaslandırmaq üçün mütəxəssis-praktikdə olan sübutlar da 
dəyişir.   
 
A138 Tullantılar üzrə çıxılmaların dəyişkənliyinə və mütəxəssis-praktik tərəfindən tullantılar 
üzrə çıxılmalara dair tətbiq edilə bilən prosedurların sayı və xüsusiyyətinin də çox vaxt 
azaldılmasına görə bu TBS-ya müvafiq olaraq  mütəxəssis-praktikin nəticəsində əks olunan 
tullantılar üzrə çıxılmaların (əgər varsa) və onlarla bağlı mütəxəssis-praktikin məsuliyyətinə 
dair bəyannamənin təsdiqləmə hesabatında müəyyən olunması tələb olunur.   
 
A139. Tullantılar üzrə çıxılmalar ilə bağlı mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti haqqında bəyanatı  
tullantılar üzrə kompensasiyalardan ibarət olduqda mətn aşağıdakı kimi ola bilər: “İEQ 
hesabatına il üzrə kompensasiyalar ilə bağlı yyy ton CO2 ABC-nin tullantıları üzrə çıxılmalar 
daxildir. Biz bu kompensasiyaların il ərzində əldə edilib-edilməməsi və onların İEQ 
hesabatında verilən təsvirinin müvafiq müqavilələrin və əlaqəli sənədlərin xülasəsi olub-
olmaması ilə bağlı prosedurlar tətbiq etdik. Bununla belə biz bu kompensasiyaların müəssisə 
xaricində təminatçıları ilə bağlı prosedur yerinə yetirməmişik və kompensasiya nəticəsində 
CO2-nin yyy ton azalma olması və ya olacağı ilə bağlı heç bir rəy ifadə etmirik.”   
 
Təsdiqləmə hesabatının istifadə edilməsi (İst: Paraq. 76(g)(iii)) 
 
A140. Təsdiqləmə hesabatının göndəriləcəyi ünvanı müəyyən etməklə yanaşı mütəxəssis-
praktik hesabatın kimin üçün və nə məqsədlə hazırlanması haqqında mətni təsdiqləmə 
hesabatı məzmununa daxil etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər. Məsələn, İEQ hesabatı dərc 
ediləndə İEQ hesabatının izahedici qeydlərinə və təsdiqləmə hesabatına həmin hesabatın 
yalnız İEQ ilə əlaqəli fəaliyyətlər haqqında anlayışa malik olan və İEQ hesabatındakı 
məlumatları diqqətlə oxuduqdan sonra onların müvafiq əhəmiyyətlilik səviyyəsi əsasında 
hazırlanıb təsdiqlənməsini başa düşən nəzərdə tutulan istifadəçilər üçün olması haqqında 
bəyanatın daxil edilməsi məqsədəuyğun hesab edilə bilər.   
 
A141. Əlavə olaraq mütəxəssis-praktik təsdiqləmə hesabatının nəzərdə tutulan 
istifadəçilərdən başqa hər hansı şəxslərə paylanılmasının, digər şəxslər tərəfindən istifadə 
edilməsinin və ya digər məqsədlər üçün istifadə edilməsinin qadağan olunması haqqında 
həmin hesabata mətn daxil etməyi də məqsədəuyğun hesab edə bilər.   
 
Mütəxəssis-praktikin prosedurlarının xülasəsi (İst: Paraq. 76(h)(ii)) 
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A142. Ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqlarda təsdiqləmə hesabatında adətən standart 
mətn verilir və yerinə yetirilən prosedurlar qısa şəkildə təsvir edilir. Bunun səbəbi ağlabatan 
əminliyi təmin edən tapşırıqda yerinə yetirilən xüsusi prosedurların təfsilatı izah edilsə də bu, 
oxucuların bu faktı başa düşməsinə kömək etmir: dəyişdirilməyən hesabatın hazırlandığı 
bütün hallarda mütəxəssis-praktikin rəy ifadə etməsi üçün yetərli müvafiq sübut əldə 
olunmuşdur.  
 
A143. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında yerinə yetirilən prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və 
həcmi məhdud təsdiqləmə hesabatında ifadə edilən nəticənin nəzərdə tutulan istifadəçilər 
tərəfindən başa düşülməsi üçün vacibdir. Bu səbəbdən məhdud təsdiqləmə tapşırığında 
mütəxəssis-praktikin prosedurlarının təsvir edilməsi ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqlar 
ilə müqayisədə daha təfsilatlı olur. Eyni zamanda, adətən ağlabatan əminliyi təmin edən 
tapşırıqda yerinə yetirilən, lakin yerinə yetirilməmiş prosedurların daxil edilməsi də 
məqsədəuyğun hesab edilir. Bununla belə bu cür prosedurların tam müəyyən edilməsi 
mümkün olmaya bilər, çünki mütəxəssis-praktikdən tələb edilən əhəmiyyətli təhrif risklərinin 
başa düşməsi və qiymətləndirməsi ağlabatan təsdiqləmə tapşırıqlarında tələb olunandan azdır.  
 
Bunları müəyyən edərkən nəzərə alınmalı amillərə və təmin ediləsəck təfərrüatlar səviyyəsinə 
aşağıdakılar daxildir: 
 

 müəssisəyə məxsus şəraitlər (məs, sektordakı səciyyəci fəaliyyətlər ilə müqayisədə 
müəssisənin fəaliyyətlərinin fərqli xüsusiyyəti); 

 
 yerinə yetirilən prosedurların xüsusiyyəti və həcminə təsir göstərən xüsusi tapşırıq 

şəraitləri; 
 

 bazar təcrübəsi, yaxud tətbiq edilən qanun və ya qaydaların əsasında ehtimal etdiyi 
hesabatda təmin ediləcək təfərrüatların səviyyəsi ilə bağlı nəzərdə tutulan 
istifadəçilərin gözləntiləri.  

 
A144. Məhdud təsdiqləmə tapşırığında yerinə yetirilən prosedurları təsvir edilərkən onların 
obyektiv nöqteyi-nəzərdən yazılması çox vacibdir və onlar elə xülasə halında təqdim 
edilməlidir ki, ikimənalı anlaşılmasın və ağlabatan əminliyin əldə edilməsi mənasına gələn 
formada yazılmamalıdır. Eyni zamanda prosedurların təsvirinin prosedurlar əsasında 
razılaşdırılmış tapşırığın öhdəlik olaraq götürülməsi təəssüratı yaratmaması və əksər hallarda 
tam iş planının təfərrüatlı verilməməsi vacibdir.   
 
Mütəxəssis-praktikin imzası (İst: Paraq. 76(k)) 
 
A145. Mütəxəssis-praktikin imzası ya onun şirkəti, ya da şəxsi adından olur və ya müvafiq 
yurisdiksiya üçün müvafiq olduqda hər ikisinin adından da ola bilər. Müəyyən 
yurisdiksiyalarda mütəxəssis-praktikin imzasından əlavə ondan tələb oluna bilər ki,  
təsdiqləmə hesabatında özünün peşəkar attestasiyasını və ya müvafiq hallarda mütəxəssis-
praktikin və ya şirkətin həmin yurisdiksiyada nəzərdə tutulan müvafiq sertifikatlaşdırma 
orqanı tərəfindən tanınmasının bəyan edilməsinin tanınması tələb oluna bilər. 
 
İzahedici paraqraflar və digər məsələlər paraqrafları (İst: Paraq. 77) 
 
A146. Geniş istifadə olunan İzahedici və Digər məsələlər paraqrafları bu cür məsələlər 
haqqında mütəxəssis-praktikin məlumat verməsinin səmərəliliyini azaldır.  
 
A147. İzahedici paraqraf ağıdakı hallarda məqsədəuyğun ola bilər: məsələn, fərqli meyarlar 
istifadə edildikdə və ya meyarlara düzəlişlər edildikdə, onlar yeniləndikdə və ya əvvəlki 
dövrlər ilə müqayisədə fərqli şərh edildikdə və bunun hesabatı verilən tullantılara ciddi təsir 
göstərdikdə, yaxud uçota alınan dövrün hissəsində sistemin sıradan çıxması həmən vaxt 
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tullantıları qiymətləndirmək üçün ekstrapolyasiyanın istifadə edilməsini bildirdikdə və bunun 
İEQ hesabatında əks etdirildikdə.   
 
A148. Tapşırığın həcmi əvvəlki dövrlər ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdikdə və 
bu, İEQ hesabatında qeyd edilmədikdə Digər məsələ bəndi məqsədəuyğun ola bilər.   
 
A149. İzahedici paraqrafın məzmununa izah edilən məsələyə aydın şəkildə istinad edilmə və 
məsələni tam açıqlayan müvafiq məlumatların İEQ hesabatındakı dəqiq yeri daxildir. Burada 
eyni zamanda izah edilən məsələ ilə əlaqədar mütəxəssis-praktikin nəticəsinin fərqli olmadığı 
qeyd olunur. (həmçinin bax: A125 paraqrafı). 
 
A150. Digər Məsələlər paarqrafının məzmununda bu cür başqa məsələlərin İEQ hesabatında 
təqdim olunması və açıqlanmasının tələb olunmaması qeyd olunur. 77-ci paraqrafda Digər 
məsələlər paraqrafı istifadəçilərin tapşırığı başa düşməsi, mütəxəssis-praktikin məsuliyyətləri 
və ya təsdiqləmə hesabatı ilə əlaqədar istifadə olunması ilə məhdudlaşdırır. (həmçinin bax: 
paraqraf A124). 
 
A151. Müəssisənin informasiya sisteminin təkimilləşdirilməsi kimi məsələlərə dair 
mütəxəssis-praktikin məsləhətlərinin təsdiqləmə hesabatına daxil edilməsi bu məsələlərin İEQ 
hesabatının hazırlanmasında müvafiq olaraq nəzərə alınmamasını bildirə bilər. Bu cür 
məsləhətlər haqqında, məsələn, rəhbərliyin məktubları və ya idarəetməyə məsul şəxslər ilə 
müzakirələr vasitəsi ilə məlumat verilə bilər. Məsləhətlərin təsdiqləmə hesabatına daxil edilib-
edilməməsi ilə bağlı mülahizələrə aşağıdakılar daxildir: onların xüsusiyyətinin nəzərdə tutulan 
istifadəçilərin məlumat ehtiyacları üçün müvafiq olub-olmaması və həmin məsləhətlərin İEQ 
hesabatında mütəxəssis-praktikin nəticəsinə edilən qeyd-şərt kimi yanlış anlaşılmamasını 
təmin etmək üçün düzgün ifadə olunub-olunmaması.     
 
A152. Digər məsələlər paraqrafında qanun, qaydalar və digər peşə standartları, məsələn, 
məlumatların məxfiliyinə aid etik normalar ilə mütəxəssis-praktikin təmin etməsinə qadağa 
qoyulan məlumatlar daxil deyil.  Digər məsələlər paraqrafına rəhbərlik tərəfindən təmin 
edilməsi tələb olunan məlumat daxil edilmir.  
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Əlavə 1 
(İst: Paraq. A8–A14) 

 
Tullantılar, təmizləmə və tullantılar üzrə çıxılmalar 
 

 
 
A = birbaşa və ya 1-ci dərəcəli qaz tullantıları (bax: A8 paraqrafı). 
 
B = təmizləmələr (müəssisənin sərhədləri daxilində yaranan, lakin atmosferə buraxılmayıb 
saxlanılan tullantılar). Onlar bir qayda olaraq ümumi əsasda, yəni 1-ci dərəcəli qaz tullantıları 
və təmizləmə kimi uçota alınırlar) (bax: paraqraf A14). 
 
C = təmizləmələr (müəssisənin atmosferdən təmizlədiyi İEQ-lar) (bax: A14 paraqrafı).  
 
D = tullantıları azaltmaq üçün müəssisənin gördüyü tədbirlər. Bu cür tədbirlər 1-ci dərəcəli 
qaz tullantılarını (məsələn, daha az yanacaq istifadə edən nəqliyyat vasitələrinin istifadə 
edilməsi), 2-ci dərəcəli qaz tullantılarını (məsələn, satın alınan elektrikin miqdarının 
azadılması məqsədi ilə günəş panellərinin quraşdırılması), habelə 3-cü dərəcəli qaz 
tullantılarını (məsələn, işgüzar səfərlərin azaldılması və ya az enerji istifadəsi tələb edən 
məhsulların satışı) azalda bilər. Müəssisə bu cür tədbirləri İEQ hesabatlarının izahedici 
qeydlərində müzakirə edə bilər, lakin onlar müəssisənin İEQ hesabatının mətnində verilən 
tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsinə yalnız o zaman təsir göstərə bilər ki, hesabatda 
əks etdirilən tullantılar belə tədbirlər görülmədiyi təqdirdə olduğundan aşağı olsun və ya onlar 
tətbiq edilə bilən meyarlara uyğun olaraq tullantılar üzrə çıxılma təşkil etsin. (bax: A11 
paraqrafı). 
 
E = 2-ci dərəcəli qaz tullantıları (bax: A9 paraqrafı). 
 
F = 3-ci dərəcəli qaz tullantıları (bax: A10 paraqrafı). 
 
G = Satın alınmış kompensasiyalar də daxil olmaqla tullantılar üzrə çıxılmalar (bax: A11–
A13 paraqrafları). 
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Əlavə 2 
(İst: Paraq. A134) 

İEQ hesabatlarına dair təsdiqləmə hesabatlarının nümunələri   
 
Nümunə 1: 
 
Şəraitlərə aşağıdakılar daxildir: 
 

 ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıq; 
 

 müəssisənin İEQ hesabatına 3-cü dərəcəli qaz tullantıları daxil deyil;  
 

 müəssisənin İEQ hesabatına tullantılar üzrə çıxılmalar daxil deyil;   
 

 İEQ hesabatına heç bir müqayisəli məlumat daxil deyil.   
 
 
Aşağıdakı hesabat nümunəsi yalnız təlimat üçündür və bütün vəziyyətlər üçün tətbiq edilməsi 
nəzərdə tutulmur.   
 
MÜSTƏQİL MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN ABC-NİN İSTİXANA EFFEKTLİ QAZLAR 
(İEQ) HAQQINDA HESABATINA DAİR AĞLABATAN ƏMİNLİK HESABATI 
 
[müvafiq ünvan sahibi] 
 
İEQ hesabatına dair hesabat (əgər bir hissə olarsa, onda bu başlığa ehtiyac yoxdur) 
 
Biz xx-yy səhifələrində verilən tullantıların siyahısı və izahedici qeydlərdən ibarət olan əlavə 
edilmiş 31dekabr 20X1 il tarixində başa çatan il üçün ABC-nin İEQ hesabatı üçün ağlabatan 
əminliyi təmin edən tapşırıq üzrə öhdəliyi üzərimizə götürdük. [Bu tapşırıq təsdiqləmə üzrə 
mütəxəssis-praktiklər, mühəndislər və ətraf mühit üzrə alimlərin də daxil olduğu çoxsahəli 
qrup tərəfindən yerinə yetirilmişdir]1  
 
İEQ hesabatı üzrə ABC-nın məsuliyyətləri 
 
İEQ hesabatının 1 saylı qeydində izah edildiyi kimi ABC tətbiq edilə bilən meyarlara2 uyğun 
olaraq İEQ hesabatının hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə dələduzluq və 
səhv nəticəsində baş verən əhəmiyyətli təhrifdən azad olan İEQ hesabatının hazırlanması ilə 
bağlı daxili nəzarətin təşkil olunması, yerinə yetirilməsi və davam etdirilməsi daxildir.   
   
[İEQ hesabatının 1 saylı Qeydində müzakirə olunduğu kimi]3 tullantı əmsallarını və fərqli 
qazların tullantılarını birləşdirmək üçün lazım olan dəyərləri müəyyən etmək məqsədilə 
istifadə olunan elmi biliklərin tam olmaması səbəbindən İEQ kəmiyyətinin müəyyən 
edilməsində tərkibi qeyri-müəyyənlik var.   
 
Bizim müstəqilliyimiz və keyfiyyətə nəzarət   
 
Biz dürüstlük, obyektivlik, peşəkar səriştəlilik və lazımı ehtiyatlılıq, məxfilik, habelə peşəkar 
davranış təməl prinsiplərinə əsaslanan Mühasiblərin Etika Standartları üzrə Beynəlxalq İdarə 
Heyəti tərəfindən hazırlanan “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nin müstəqillik və digər 
etik normalarına riayət etdik.     
 

                                                 
1 Əgər tapşırıq üçün tətbiq edilən deyilsə bu cümlə silinə bilər  (məsələn, əgər tapşırıq ancaq 2-ci dərəcəli qaz 
atılmaları haqqında hesabat verirsə və başqa ekspertdən istifadə edilməmişdirsə). 
2 [tətbiq edilə bilən meyarlar] www.######.org. saytından pulsuz yüklənilə bilər.   
3 İEQ hesabatının 1 saylı Qeydində tərkibi qeyri-müəyyənlik olmadığı təqdirdə, bu silinməlidir.   
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Şirkət 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartını4 tətbiq edir və müvafiq olaraq etik 
normalar, peşə standartları və tətbiq edilən qanun və qaydaların tələbəlrinə riayət etmə ilə 
bağlı sənədləşdirilmiş strategiyaları və prosedurları da daxil olmaqla müfəssəl keyfiyyətə 
nəzarət sisteminə malikdir.   
 
Bizim məsuliyyətimiz 
 
Bizim məsuliyyətimiz əldə etdiyimiz sübutlar əsasında İEQ hesabatına dair rəy ifadə 
etməkdən ibarətdir. Biz ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırığımızı Beynəlxalq Audit və 
Əminlik Standartları Şurası tərəfindən hazırlanan 3410 saylı “İstixana effektli qazların 
atılması haqqında hesabatlara dair təsdiqləmə tapşırıqları” Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə 
Beynəlxalq Standarta (“3410 saylı TBS”)  uyğun olaraq yerinə yetirdik. Bu standarta uyğun 
olaraq biz İEQ hesabatının əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmaması ilə bağlı ağlabatan 
əminlik əldə etmək üçün tapşırığı planlaşdırıb yerinə yetirməliyik. 
   
3410 saylı TBS-ya müvafiq olaraq təsdiqləmə tapşırığı ABC tərəfindən istifadə edilməsi 
şəraitlərində [tətbiq edilə bilən meyarların] İEQ hesabatının hazırlanması üçün əsas qismində 
müvafiqliyin qiymətləndirilməsi, İEQ hesabatında dələduzluq və ya səhv nəticəsində 
yaranmış əhəmiyyətli təhrif risklərinin qiymətləndirilməsi, müvafiq hallarda şəraitlərdə 
qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirlərinin görülməsi, habelə İEQ hesabatının ümumi 
təqdimatının qiymətləndirilməsi daxildir. Həm riski qiymətləndirmə prosedurları, o cümlədən 
daxili nəzarətin öyrənilməsi, həm də qiymətləndirilmiş risklərə cavab olaraq yerinə yetirilmiş 
prosedurlar ilə bağlı məhdud təsdiqləmə tapşırığının həcmi ağlabatan əminliyi təmin edən 
tapşırığın həcmindən xeyli azdır.  
 
 Seçilmiş prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi mütəxəssis-praktikin mühakiməsindən, 
o cümlədən İEQ hesabatında dələduzluq və ya səhv nəticəsində baş verən əhəmiyyətli təhrif 
risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırığa həmçinin 
aşağıdakılar daxildir: 
 

 İEQ hesabatının 1 saylı qeydində izah edildiyi kimi tətbiq edilən [tətbiq edilə bilən 
meyarların] ABC tərəfindən istifadə edilməsi şəraitlərində İEQ hesabatının 
hazırlanması üçün əsas qismində müvafiqliyin qiymətləndirilməsi; 

 
 kəmiyyətin müəyyən edilməsi metodlarının və istifadə edilən hesabatvermə 

strategiyalarının, habelə ABC tərəfindən edilən uçot qiymətləndirmələrinin 
müvafiqliyinin qiymətləndirilməsi; habelə 

 
 İEQ hesabatının ümumi təqdimatının qiymətləndirilməsi; 

  
Biz əldə etdiyimiz sübutların  rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiq olmasına 
inanırıq.  
 
Rəy 
 
Bizim fikrimizə görə 31 dekabr 20X1-ci il tarixində başa çatan il üzrə İEQ hesabatı bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından həmin hesabatın 1 saylı Qeydində izah edildiyi kimi tətbiq 
edilən [tətbiq edilə bilən] meyarlara müvafiq olaraq hazırlanmışdır.  
 
Digər qanun və qaydaların tələblərinə dair hesabat (yalnız bəzi tapşırıqlar üçün nəzərdə 
tutulur) 
 
[Təsdiqləmə hesabatının bu hissənin forma və məzmunu mütəxəssis-praktikin hesabatvermə 
üzrə digər məsuliyyətlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq dəyişir] 
 
                                                 
4 1 saylı “Audit və Maliyyə hesabatları təhlili yerinə yetirən şirkətlər üçün keyfiyyət təhlili  və digər Əminlik və 
Əlaqəli Xidmət tapşırıqları ” BKNS. 
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[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 
[Təsdiqləmə hesabatının tarixi] 
 
[Mütəxəssis-praktikin ünvanı] 
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Nümunə 2: 
 
Şəraitlərə aşağıdakılar daxildir: 
 

 məhdud təsdiqləmə tapşırığı; 
 

 müəssisənin İEQ hesabatına 3-cü dərəcəli qaz tullantıları daxil deyil;  
 

 müəssisənin İEQ hesabatına tullantılar üzrə çıxılmalar daxil deyil;   
 

 İEQ hesabatına heç bir müqayisəli məlumat daxil deyil.   
 
 
Aşağıdakı nümunə yalnız təlimat üçündür və bütün vəziyyətlər üçün tətbiq edilməsi nəzərdə 
tutulmur.   
 
MÜSTƏQİL MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN ABC-NİN İSTİXANA EFFEKTLİ QAZLAR 
(İEQ) HAQQINDA HESABATINA DAİR MƏHDUD TƏSDİQLƏMƏ HESABATI 
 
[müvafiq ünvan sahibi] 
 
İEQ hesabatına dair hesabat (əgər bir hissə olarsa, onda bu başlığa ehtiyac yoxdur) 
 
Biz xx-yy səhifələrində verilən tullantıların siyahısı [və izahedici qeydlərdən] ibarət olan 
əlavə edilmiş 31dekabr 20X1 il tarixində başa çatan il üçün ABC-nin İEQ hesabatı üçün 
məhdud təsdiqləmə tapşırığı üzrə öhdəliyi üzərimizə götürdük. [Bu tapşırıq təsdiqləmə üzrə 
mütəxəssis-praktiklər, mühəndislər və ətraf mühit üzrə alimlərin də daxil olduğu çoxsahəli 
qrup tərəfindən yerinə yetirilmişdir].5  
 
İEQ hesabatı üzrə ABC-nın məsuliyyəti 
 
İEQ hesabatının 1 saylı qeydində izah edildiyi kimi ABC tətbiq edilə bilən meyarlara6 uyğun 
olaraq İEQ hesabatının hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə dələduzluq və 
səhv nəticəsində baş verən əhəmiyyətli təhrifdən azad olan İEQ hesabatının hazırlanması ilə 
bağlı daxili nəzarətin təşkil olunması, yerinə yetirilməsi və davam etdirilməsi daxildir.   
   
[İEQ hesabatının 1 saylı Qeydində müzakirə olunduğu kimi]7 tullantı əmsallarını və fərqli 
qazların tullantılarını birləşdirmək üçün lazım olan dəyərləri müəyyən etmək məqsədilə 
istifadə olunan elmi biliklərin tam olmaması səbəbindən İEQ kəmiyyətinin müəyyən 
edilməsində tərkibi qeyri-müəyyənlik var.   
 
Bizim müstəqilliyimiz və keyfiyyətə nəzarət   
 
Biz dürüstlük, obyektivlik, peşəkar səriştəlilik və lazımı ehtiyatlılıq, məxfilik, habelə peşəkar 
davranış təməl prinsiplərinə əsaslanan Mühasiblərin Etika Standartları üzrə Beynəlxalq İdarə 
Heyəti tərəfindən hazırlanan “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nin müstəqillik və digər 
etik normalarına riayət etdik.     
 
Şirkət 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartını8 tətbiq edir və müvafiq olaraq etik 
normalar, peşə standartları və tətbiq edilən qanun və qaydaların tələbəlrinə riayət etmə ilə 

                                                 
5 Əgər tapşırıq üçün tətbiq edilən deyilsə bu cümlə silinməlidir  (məsələn, əgər tapşırıq ancaq 2-ci dərəcəli qaz 
atılmaları haqqında hesabat verirsə və başqa ekspertdən istifadə edilməmişsə). 
6  [tətbiq edilə bilən meyarlar] www.######.org. saytından pulsuz yüklənilə bilər.   
7 İEQ hesabatının 1 saylı Qeydində tərkibi qeyri-müəyyənlik olmadığı təqdirdə, bu silinməlidir.   
8 1 saylı “Audit və Maliyyə hesabatları təhlili yerinə yetirən şirkətlər üçün keyfiyyət təhlili  və digər Əminlik və 
Əlaqəli Xidmət tapşırıqları ” BKNS. 
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bağlı sənədləşdirilmiş strategiyalar və prosedurlar da daxil olmaqla müfəssəl keyfiyyətə 
nəzarət sisteminə malikdir.   
 
 
 
 
Bizim məsuliyyətimiz 
 
Bizim məsuliyyətimiz yerinə yetirdiyimiz prosedurlar və əldə etdiyimiz sübutlar əsasında İEQ 
hesabatına dair rəy ifadə etməkdən ibarətdir. Biz təsdiqləmə tapşırığımızı Beynəlxalq Audit 
və Əminlik Standartları Şurası tərəfindən hazırlanan 3410 saylı “İstixana effektli qazların 
atılması haqqında hesabatlara dair təsdiqləmə tapşırıqları” Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə 
Beynəlxalq Standarta (“3410 saylı TBS”)  uyğun olaraq yerinə yetirdik. Bu standarta uyğun 
olaraq biz İEQ hesabatının əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmaması ilə bağlı məhdud 
əminlik əldə etmək üçün tapşırığı planlaşdırıb yerinə yetirməliyik. 
   
Yerinə yetirdiyimiz prosedurlar bizim peşəkar mühakiməmizə əsaslanır və sorğular, yerinə 
yetirilən proseslərin müşahidə olunması, sənədlərin yoxlanılması, analitik prosedurlar, 
kəmiyyətin müəyyən edilməsi metodlarının müvafiqliyinin qiymətləndiriməsi və 
hesabatvermə strategiyaları, habelə əsaslandırıcı sənədlər ilə razılaşdırma və ya 
üzləşdirmədən ibarətdir.  
 
[Mütəxəssis-praktik özünün mühakiməsinə əsasən mütəxəssis-praktikin nəticəsi üçün 
əsaslandırmanın nəzərdə tutulan istifadəçilər tərəfindən başa düşülməsi üçün müvafiq ola 
bilən əlavə məlumatları təmin edən yerinə yetirilmiş prosedurların xüsusiyyətinin və əhatə 
dairəsinin xülasəsini daxil edə billər9. Aşağıdakı hissə yalnız təlimat üçündür və nəzərdə 
tutulan istifadəçilər tərəfindən edilən işin başa düşülməsi üçün prosedurların növü və həcmi 
ilə bağlı  təfsilatlı məlumat olaraq nəzərdə tutulmur.]10  
 
Tapşırıq şəraitlərinə uyğun olaraq yuxarıda sadalanan prosedurları yerinə yetirərkən biz 
aşağıdakıları etdik: 
 

 sorğular vasitəsi ilə tullantıların kəmiyyətinin müəyyən edilməsi və hesabatın 
verilməsi ilə bağlı ABC-nin nəzarət mühiti və informasiya sistemi haqqında anlayış 
əldə etdik, lakin müəyyən nəzarət tədbirlərinin təşkilini qiymətləndirmədik, onların 
yerinə yetirilməsi haqqında sübut əldə etmədik və ya onların yerinə yetirilməsi ilə 
bağlı səmərəliliyi test etmədik; 

 
 uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanması üçün ABC metodlarının müvafiq olub-

olmamasını və ardıcıl tətbiq edilib-edilməməsini qiymətləndirdik. Bununla belə, bizim 
prosedurlara uçot qiymətləndirmələrimizin əsaslandığı məlumatların test edilməsi və 
ya ABC-nin uçot qiymətləndirmələrini dəyərləndirmək üçün öz uçot 
qiymətləndirmələrimizin ayrıca hazırlanması daxil deyildir.   

 
 tullantı mənbələrinin tamlığı, məlumat əldə etmək metodları, mənbə haqqında 

məlumatlara və sahələra aid müvafiq ehtimalları qiymətləndirmək üçün (üç sahədə) 
sahələrə səfər etdik. Test üçün seçilmiş sahələr ümumi tullantı ilə nisbətdə onların 
tullantılarını, tullantı mənbələrini və əvvəlki dövrlərdə seçilən sahələri nəzərə almaqla 
müəyyən edilmişdir. Bizim prosedurlara obyekt haqqında məlumatların toplanması və 

                                                 
9 Prosedurların xülasəsi elə verilməlidir ki, onların ikimənalı olması və ya kafi əminliyin alınması ilə bağlı səhv 
düşüncələr formalaşmasın. Prosedurların izahının elə verilməsi lazımdır ki, razılaşdırılmış prosedur 
tapşırıqlarının öhdəlik olaraq götürülməsi təəssüratı yaranmasın.   
10 Son hesabatda bu izahedici paraqraf silinməlidir. 
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ya birləşdirilməsi üçün informasiya sistemlərinin test edilməsi (daxil edildi/ 
edilmədi)].11 

 
Məhdud təsdiqləmə tapşırığında yerinə yetirilən prosedurlar xüsusiyyəti və müddətinə görə 
ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqdakından fərqlənir, həcmi isə daha azdır. Nəticə etibarı 
ilə, məhdud təsdiqləmə tapşırığında əldə edilən əminlik səviyyəsi kafi əminliyi təmin edən 
tapşırıqda əldə edilə biləcək əminlikdən əhəmiyyətli dərəcədə azdır. Ona görə də biz ABC-nin 
İEQ hesabatının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından həmin hesabatın 1 saylı Qeydində 
izah edilən [tətbiq edilə bilən] meyarlar-a müvafiq olaraq hazırlanıb-hazırlanmaması ilə bağlı 
ağlabatan əminliyi əks etdirən rəyi ifadə etmirik.   
 
 
 
Məhdud əminlik rəyi 
 
Yerinə yetirdiyimiz prosedurlar və əldə etdiyimiz sübutlar əsasında ABC-nin 31 dekabr 
20X1-ci il tarixində başa çatan dövr üzrə İEQ hesabatının  bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından həmin hesabatın 1 saylı Qeydində izah edilən [tətbiq edilə bilən meyarlar] -a 
müvafiq olaraq hazırlanmaması ilə bağlı diqqətimizi çəkən hər hansı məsələ olmamışdır.   
 
Digər qanun və qaydaların tələblərinə dair hesabat (yalnız bəzi tapşırıqlar üçün nəzərdə 
tutulur) 
 
[Təsdiqləmə hesabatının bu hissənin forma və məzmunu mütəxəssis-praktikin hesabatvermə 
üzrə digər məsuliyyətlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq dəyişir] 
 
[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 
[Təsdiqləmə hesabatının tarixi] 
 
[Mütəxəssis-praktikin ünvanı] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Əgər mütəxəssis-praktik tapşırıq şəraitinə uyğun olaraq yerinə yetirilən prosedurlarla bağlı izahatın olmasına 
ehtiyac görməsə bu hissə silinməlidir.   
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3420 saylı “Emissiya prospektinə daxil edilmiş proforma maliyyə məlumatlarının tərtib 
edilməsi haqqında hesabat vermək üçün təsdiqləmə tapşırıqları” Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə 
Beynəlxalq Standart (TBS) “Keyfiyyətə Nəzarət, Audit, Təhlil, Digər Təsdiqləmə və Əlaqəli 
Xidmətlər Üzrə Beynəlxalq Standartlar Toplusunun” ön sözü ilə birlikdə oxunmalıdır.   
 
 
Giriş  
 
Bu TBS-nın əhatə dairəsi  
 

1. Bu Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standart (TBS) mütəxəssis-praktikin1 
məsul tərəfin2 emissiya prospektinə daxil edilmiş proforma maliyyə hesabatının tərtib 
etməsinə dair yerinə yetirdiyi ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqlar ilə bağlıdır. 
Bu TBS aşağıdakı hallarda tətbiq edilir: 

 
 Belə hesabat emissiya prospektinin hazırlanacağı yurisdiksiyadakı qiymətli kağızlar 

haqqında qanun və ya qiymətli kağızlar birjasının qaydaları (“müvafiq qayda və ya 
qanun”) ilə tələb olunduqda; yaxud 

 
 Bu hesabatvermə həmin yurisdiksiyada hamı tərəfindən qəbul edilmiş ənənə olduqda. 

(İst: Paraq. A1) 
 

Mütəxəssis-praktikin məsuliyyətinin xüsusiyyəti   
 

2. Bu TBS üzrə yerinə yetirilən tapşırıqda mütəxəssis-praktikin müəssisə üçün proforma 
maliyyə məlumatları tərtib etmək məsuliyyəti yoxdur; bu cür məsuliyyət məsul tərəfə 
aiddir. Mütəxəssis-praktikin yeganə məsuliyyəti məsul tərəfin proforma maliyyə 
məlumatlarını bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən meyarlara 
müvafiq olaraq hazırlayıb-hazırlamamasına dair hesabat verməkdir. 

 
3. Bu TBS mütəxəssis-praktikin müəssisə tərəfindən tarixi maliyyə hesabatlarının tərtib 

edilməsi üçün işə cəlb olunduğu halda əminliyi təmin etməyən tapşırıqlara aid 
deyildir.  

 
Prospektə daxil edilmiş proforma maliyyə məlumatlarının məqsədi   
 

4. Prospektə daxil edilmiş proforma maliyyə məlumatlarının məqsədi yalnız əhəmiyyətli 
hadisə və ya əməliyyatın müəssisənin düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarına 
təsirini elə əks etdirməkdir ki, sanki bu hadisə və ya əməliyyat nümunə məqsədləri ilə 
seçilmiş daha erkən bir tarixdə baş vermiş və ya yerinə yetirilmişdir. Buna nail olmaq 
üçün düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarına proforma düzəlişləri edilir. Proforma 
maliyyə məlumatları müəssisənin faktiki maliyyə vəziyyətini, maliyyə nəticələrini və 
ya pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirmir. (İst: Paraq. A2–A3) 

 
Proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsi  
 

5. Proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsinə məsul tərəfin hadisə və ya 
əməliyyatın müəssisənin düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarına sanki belə hadisə 
və ya əməliyyat seçilmiş bir tarixdə baş vermiş və ya yerinə yetirilmiş kimi təsirini 
əks etdirən maliyyə məlumatlarının toplanması, təsnifatlandırılması, 

                                                 
1 3000 saylı (düzəliş edilmiş) “Tarixi maliyyə məlumatlarının auditi və təhlilindən başqa təsdiqləmə tapşırıqları”      
TBS, 12(r) paraqrafı. 
2 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 12(v) paraqrafı. 
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yekunlaşdırılması və təqdim edilməsi daxildir. Bu prosesdə görülən tədbirlərə 
aşağıdakılar daxildir: 

 
 proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsi üçün istifadə olunacaq düzəliş 

edilməmiş maliyyə məlumatlarının mənbəyinin müəyyən edilməsi və həmin 
mənbədən düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının çıxarılması; (İst: Paraq. A4–
A5) 

 
 proforma maliyyə məlumatlarının təqdim edilməsi məqsədi ilə düzəliş edilməmiş 

maliyyə məlumatlarına proforma düzəlişlərinin edilməsi; habelə 
 

  nəticədə əldə edilən proforma maliyyə məlumatlarının müvafiq açıqlamalar ilə 
birlikdə təqdim edilməsi. 

 
Ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırığın xüsusiyyəti  
 

6. Proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsi ilə bağlı hesabat vermək üçün 
ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırığa proforma maliyyə məlumatlarının tərtib 
edilməsində məsul tərəfin istifadə etdiyi tətbiq edilə bilən meyarların hadisə və ya 
əməliyyatlara bilavasitə aid olan əhəmiyyətli təsirlərini təsvir etmək üçün ağlabatan 
əsası təmin edib-etməməsini qiymətləndirmək və aşağıdakılar haqqında yetərli 
müvafiq sübutlar əldə etmək məqsədilə bu TBS-da qeyd edilən prosedurların yerinə 
yetirilməsi daxildir: (İst: Paraq. A6) 

 
 əlaqəli proforma düzəlişləri bu meyarlara müvafiq təsir göstərir; habelə 

 
 nəticədə əldə edilən proforma sütunu (bax: 11(c) paraqrafı) bu düzəlişlərin düzəliş 

edilməmiş maliyyə məlumatlarına düzgün tətbiq edilməsini əks etdirir. 
 

Bura həmçinin proforma maliyyə məlumatlarının ümumi təqdimatının 
qiymətləndirilməsi də daxildir. Bununla belə tapşırığa mütəxəssis-praktikin proforma 
maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsində istifadə edilən hər hansı tarixi maliyyə 
məlumatlarına dair hesabatı yeniləməsi və ya yenidən təqdim etməsi, yaxud proforma 
maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsində istifadə edilən maliyyə məlumatlarının 
auditinin və ya təhlilinin yerinə yetirilməsi daxil deyildir.    

  
3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, digər peşə standartları və digər tələblər ilə əlaqə  
 

7. Emissiya prospektinə daxil edilmiş proforma maliyyə məlumatlarının tərtib 
edilməsinə dair hesabat vermək üçün təsdiqləmə tapşırığını yerinə yetirərkən 
mütəxəssis-praktikdən bu 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-ya riayət etməsi tələb 
olunur. Bu TBS 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-ya əlavə olunur, lakin onu əvəz 
etmir və prospektə daxil edilmiş proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsinə 
dair hesabat vermək üçün ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırıqda 3000 saylı 
(düzəliş edilmiş) TBS-nın necə tətbiq ediləcəyini də daxil edir.   

 
8. 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-ya riayət etmək üçün başqa məsələlərlə yanaşı 

Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar Mühasiblərin Etika 
Məcəlləsi”nin (IESBA Məcəlləsi) təsdiqləmə tapşırıqlarına aid olan A və B 
hissələrinə, yaxud ən azı onlar qədər sərt olan digər peşə standartlarına, yaxud qanun 
və ya qaydalarla nəzərdə tutulan tələblərə riayət etmə tələb olunur.3  Eyni zamanda 
tapşırıq üzrə tərəfdaş 1 saylı BKNS-ı,4 yaxud ən azı 1 saylı BKNS qədər sərt olan 

                                                 
3 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 3(a), 20 və 34-cü paraqraflar. 
4 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 3(b) və 31(a) paraqrafları. 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə 
digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət” Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı 
(BKNS). 
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digər peşə standartlarını, yaxud qanun və ya qaydaların tələblərini tətbiq edən şirkətin 
üzvü olmalıdır. 

 
Qüvvəyə minmə tarixi 
 

9. Bu TBS 31 mart 2013-cü il tarixindən tez olmayan təsdiqləmə hesabatları üçün 
qüvvədədir.   

 
Məqsədlər 
 

10. Mütəxəssis-praktikin məqsədləri aşağıdakılardır: 
 

(a) proforma maliyyə məlumatlarını məsul tərəf bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından tətbiq edilə bilən meyarlar əsasında tərtib edib-etməməsi haqqında 
ağlabatan əminlik əldə etmək; habelə 

 
(b) mütəxəssis-praktikin nəticələrinə uyğun olaraq hesabat vermək.   

 
Anlayışlar 
 

11. Bu TBS-nın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlərin mənası verildiyi kimidir: 
 

(a) Tətbiq edilə bilən meyarlar (Applicable criteria) – proforma maliyyə 
məlumatlarının tərtib edilməsində məsul tərəfin istifadə etdiyi meyarlar.  
Meyarlar ya səlahiyyətli və ya standart müəyyən edən tanınmış təşkilat və ya 
qanun və qaydalar ilə müəyyən edilə bilər. Müəyyən edilən meyarlar mövcud 
olmadığı hallarda, onları məsul tərəf işləyib hazırlamalıdır. (İst: Paraq. A7–A9) 

 
(b) Proforma düzəlişləri (Pro forma adjustments) – Düzəliş edilməmiş maliyyə 

məlumatları ilə bağlı bura aşağıdakılar daxildir: 
  

(i) əhəmiyyətli hadisə və ya əməliyyatın (“hadisə” və ya “əməliyyat”) təsirini 
sanki bu hadisə və ya əməliyyatın nümunə üçün seçilmiş daha erkən bir 
tarixdə baş verdiyini və ya yerinə yetirildiyini nümayiş etdirən düzəliş 
edilməmiş maliyyə məlumatlarına edilmiş düzəlişlər; habelə 

 
(ii)  proforma maliyyə məlumatlarının hesabat verən müəssisənin (“müəssisə”) 

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə və həmin çərçivələr üzrə 
uçot siyasətlərinə müvafiq tərtib olunması üçün zəruri olan düzəliş 
edilməmiş maliyyə məlumatlarına edilmiş düzəlişlər. (İst: Paraq. A15–
A16) 

 
Proforma düzəlişlərinə əldə edilmiş və ya əldə edilməsi nəzərdə tutulan hər 
hansı bir biznesə (“əldə edilmiş müəssisə”) və ya özgəninkiləşdirilmiş və ya 
özgəninkiləşdiriləcək hər hansı bir biznesə (“özgəninkiləşdirilən müəssisə”) aid 
olan maliyyə məlumatları daxildir və bu məlumatlar proforma maliyyə 
məlumatlarının (“əldə edilən və ya ögəninkiləşdirilən müəssisə haqqında 
maliyyə məlumatları”) tərtib edilməsində istifadə edildiyi həcmdə istifadə 
olunur.   

 
(c)  Proforma maliyyə məlumatları (Pro forma financial information) - Hadisə və 

ya əməliyyatın düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarına təsirini sanki bu 
hadisə və ya əməliyyatın nümunə məqsədləri ilə seçilmiş daha erkən bir tarixdə 
baş verdiyini və ya yerinə yetirildiyini nümayiş etdirmək üçün düzəlişlərlə 
birlikdə göstərilən maliyyə məlumatları. Bu TBS-da ehtimal edilir ki,  
proforma maliyyə məlumatları aşağıdakılardan ibarət olan sütun formatında 
təqdim olunur: (a) düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatları; (b) proforma 
düzəlişləri; habelə (c) nəticədə yaranan proforma sütunu.  (İst: Paraq. A2) 
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(d) Emissiya prospekti (Prospectus) – Müəssisənin qiymətli kağızları ilə bağlı 

hüquqi-normativ tələblərə müvafiq olaraq hazırlanmış və üçüncü tərəfin 
investisiya haqqında qərar verməli olduğunu nəzərdə tutan sənəd. 

 
(e) Dərc edilən maliyyə məlumatları (Published financial information) – 

müəssisənin və əldə edilmiş müəssisənin və ya özgəninkiləşdirilmiş 
müəssisənin maliyyə məlumatları. 

 
(f) Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatları (Unadjusted financial information) – 

Məsul tərəfin proforma düzəlişlərini etdiyi maliyyə məlumatları. (İst: Paraq. 
A4–A5) 

 
Tələblər 
 
3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS  
 

12. Əgər mütəxəssis-praktik həm bu TBS-nın, həm də 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-
nın tələblərinə riayət etməsə, bu TBS-nın tələblərinə riayət etmiş hesab olunmur.   

 
Tapşırığın qəbul edilməsi 
 

13. Emissiya prospektinə daxil edilən proforma maliyyə məlumatlarının bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən meyarlara müvafiq olaraq 
hazırlanıb-hazırlanmamasına dair hesabat vermək məqsədilə tapşırığı qəbul etmək 
üçün razılıq verməzdən əvvəl mütəxəssis-praktik aşağıdakıları etməlidir: 

 
(a) tapşırığı yerinə yetirməli olan şəxslərin birlikdə müvafiq səriştə və imkanlarının 

olmasını müəyyən etməlidir; (İst: Paraq. A10) 
 

(b) tapşırıq şəraitləri haqqında məlumat və məsul tərəflə müzakirə əsasında 
mütəxəssis-praktik tətbiq ediləcəyini nəzərdə tutduğu meyarların tətbiqinin 
münasib olmasını və proforma maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan məqsəd 
üçün yanlış olmayacağının ehtimal edilməsini müəyyən etməlidir; 

 
(c) mütəxəssis-praktikin bu TBS-da qeyd edilən prosedurların yerinə yetirilməsinə 

əsasən nəzərdə tutulan rəyi ifadə edəcəyinin ehtimalını müəyyən etmək üçün əgər 
varsa, müvafiq qanun və ya qaydalarda nəzərdə tutulmuş rəyin mətnini 
qiymətləndirməlidir; (İst: Paraq. A54–A56) 

 
(d) düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatları və hər hansı əldə edilmiş və ya 

özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının götürüldüyü mənbə 
audit və ya təhlil edildiyi və fərqli auditor rəyi və ya təhlilin nəticəsi ifadə edildiyi, 
yaxud hesabata İzahedici paraqraf daxil edildiyi hallarda bu cür mənbələr ilə 
əlaqəli olaraq  fərqli auditor rəyi və ya təhlilin nəticəsi və ya izahedici paraqraf 
daxil edilən hesabatın mütəxəssis-praktikin hesabatında istifadə edilməsinin və ya 
istinad edilməsinin müvafiq qanun və ya qaydalar ilə icazə verilib-verilməməsini 
nəzərə almalıdır; 

 
(e) müəssisənin tarixi maliyyə məlumatları heç vaxt audit və ya təhlil edilmədiyi 

halda, mütəxəssis-praktikin tapşırığı yerinə yetirmək üçün müəssisə, onun 
mühasibat uçotu və maliyyə hesabatvermə siyasəti haqqında yetərli anlayış əldə 
etməsinin mümkün olub-olmamasını nəzərə almalıdır; (İst: Paraq. A31) 

 
(f) əgər hadisə və əməliyyata əldə edilmiş müəssisə daxildirsə, əldə edilmiş 

müəssisənin tarixi maliyyə məlumatları isə heç vaxt audit və ya təhlil 
edilməmişdirsə, mütəxəssis-praktikin tapşırığı yerinə yetirmək üçün əldə edilmiş 
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müəssisə, onun mühasibat uçotu və maliyyə hesabatvermə siyasəti haqqında yetərli 
anlayış əldə etməsinin mümkün olub-olmamasını nəzərə almalıdır; habelə 

 
(g) aşağıdakılar üzrə məsuliyyətini qəbul etməsi və başa düşməsi haqqında məsul 

tərəfin razılığını əldə etməlidir: (İst: Paraq. A11–A12) 
 

(i) ictimai istifadə üçün əlçatan olmadığı halda nəzərdə tutulan istifadəçilər üçün 
tətbiq edilə bilən meyarların müvafiq olaraq açıqlanması və təsvir edilməsi; 

 
(ii) tətbiq edilə bilən meyarlar əsasında proforma maliyyə məlumatlarının tərtib 

edilməsi;  habelə 
 

(iii) mütəxəssis-praktiki aşağıdakılar ilə təmin etmək: 
  

a. proforma maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından tətbiq edilə bilən meyarlar əsasında tərtib edilib-
edilməməsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı uçot qeydləri, sənədlər və 
digər materiallar kimi bütün məlumatlara (o cümlədən, tapşırıq üçün 
zəruri olduqda, müəssisələrin birləşməsində əldə edilmiş müəssisənin 
(müəssisələrin) məlumatlarına) çıxış;     

 
b. tapşırıq məqsədi ilə məsul tərəfdən mütəxəssis-praktikin tələb etdiyi əlavə 

məlumatlar; 
 

c. proforma maliyyə məlumatlarının tətbiq edilə bilən meyarlar əsasında 
tərtib edilib-edilməməsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı mütəxəssis-
praktikin sübut əldə etmək üçün zəruri hesab etdiyi müəssisədəki şəxslərə 
və müəssisənin məşvərətçilərinə çıxış; habelə 

 
d. tapşırıq məqsədləri üçün lazım olduqda müəssisələrin birləşməsində əldə 

edilmiş müəssisə (müəssisələr) daxilində müvafiq fərdlərə çıxış.  
 
Tapşırığın planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi   
 
Tətbiq edilə bilən meyarların münasibliyinin qiymətləndirilməsi 
  

14. Mütəxəssis-praktik 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS5-nın tələblərinə müvafiq olaraq 
tətbiq edilə bilən meyarların münasib olub-olmamasını qiymətləndirməli və xüsusi ilə 
minimum aşağıdakıların daxil edilib-edilməməsini müəyyən etməlidir: 

 
(a) müvafiq mənbədən əldə edilməli olan düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının; 

(İst: Paraq. A4–A5, A27) 
 

(b) proforma düzəlişlərinin: 
 

(i) bir başa hadisə və əməliyyatlara aid edilməlidir; (İst: Paraq. A13) 
 

(ii) faktlarla əsaslandırılmalıdır; habelə (İst: Paraq. A14) 
 

(iii) müəssisənin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə və onun 
həmin    

                        çərçivələr üzrə uçot siyasətinə uyğun olmalıdır; habelə (İst: Paraq. A15–A16) 
 

(c) nəzərdə tutulan istifadəçilər tərəfindən məlumatların başa düşülməsi üçün müvafiq 
təqdimat və açıqlama təmin edilməlidir.  (İst: Paraq. A2–A3, A42) 

 
15. Əlavə olaraq mütəxəssis-praktik tətbiq edilə bilən meyarlarla bağlı aşağıdakıları 

qiymətləndirməlidir: 

                                                 
5 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 42(b) və A45 paraqrafları. 
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(a) müvafiq qanun və ya qaydalar ilə uyğunluğu və ziddiyyət təşkil etmədiyi; habelə 

 
(b) yanlış proforma maliyyə məlumatları ilə nəticələnmə ehtimalının olmaması.  

 
Əhəmiyyətlilik  
 

16. Tapşırığı planlaşdırıb yerinə yetirərkən mütəxəssis-praktik proforma maliyyə 
məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən meyarlar 
əsasında tərtib edilib-edilməməsini qiymətləndirmək üçün əhəmiyyətliliyi nəzərə 
almalıdır. (İst: Paraq. A17–A18) 

 
Məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarını necə tərtib etməsi və digər tapşırıq şəraitləri 
haqqında anlayışın əldə edilməsi 
 

17. Mütəxəssis-praktik aşağıdakılar haqqında anlayış əldə etməlidir: (İst: Paraq. A19) 
 

(a) proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsi ilə əlaqəli hadisə və ya 
əməliyyat; 

 
(b) məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarını necə tərtib etməsi; (İst: Paraq. A20–

A21) 
 

(c) müəssisənin və hər hansı bir əldə edilmiş və ya özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin 
xüsusiyyəti, o cümlədən: (İst: Paraq. A22–A23) 

 
(i) onların əməliyyatları; 

 
(ii) onların aktiv və passivləri; habelə 

 
(iii)  onların strukturlaşdırılma və maliyyələşdirilmə yolları; 

 
(d) müəssisəyə və hər hansı bir əldə edilmiş və ya özgəninkiləşdirilmiş müəssisəyə aid 

sənaye, hüquq-normativ və xarici amillər; habelə (İst: Paraq. A24–A26) 
 

(e) müəssisənin və hər hansı bir əldə edilmiş və ya özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri, mühasibat uçotu və maliyyə 
hesabatlarının təqdim edilməsi praktikaları, o cümlədən onların seçilməsi və tətbiq 
edilməsi. 

 
Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin müvafiqliyi haqqında 
sübutların əldə edilməsi 
   

18. Mütəxəssis-praktik məsul tərəfin düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının müvafiq 
mənbədən əldə edib-etməməsini müəyyən etməlidir. (İst: Paraq.A27–A28) 

 
19. Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbəyə dair heç bir audit 

və ya təhlil üzrə hesabat olmadığı halda mütəxəssis-praktik həmin mənbənin müvafiq 
olmasından əmin olmaq üçün prosedurlar yerinə yetirməlidir. (İst: Paraq. A29–A31) 

 
20. Mütəxəssis-praktik məsul tərəfin düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarını mənbədən 

müvafiq qaydada əldə edib-etməməsini müəyyən etməlidir.   
 
Proforma düzəlişlərinin müvafiqliyi haqqında sübut əldə etmək 
   

21. Proforma düzəlişlərinin müvafiq olub-olmamasını qiymətləndirdikdə, mütəxəssis-
praktik məsul tərəfin nümunənin tarixində və ya dövrü üçün hadisə və əməliyyatın 
təsirini aydınlaşdırmaq üçün zəruri olan proforma düzəlişlərini müəyyən edib-
etməməsini müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A32) 

 
22. Proforma düzəlişlərinin tətbiq edilə bilən meyarlara müvafiq olub-olmamasını 

müəyyən etdikdə mütəxəssis-praktik aşağıdakıları müəyyən etməlidir:  
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(a) onların bilavasitə hadisə və ya əməliyyata aid olub-olmamasını; (İst: Paraq. A13) 

 
(b) onların faktlarla əsaslandırılıb-əsaslandırılmamasını. Əldə edilmiş və ya 

özgəninkiləşdirilmiş müəssisə ilə bağlı maliyyə məlumatları daxil edildiyi və belə 
maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbəyə dair audit və ya təhlil üzrə hesabat 
olmadığı halda, mütəxəssis-praktik maliyyə məlumatlarının faktlarla 
əsaslandırılmasından əmin olmaq üçün prosedurlar yerinə yetirməlidir; habelə 
(İst: Paraq. A14, A33–A38) 

 
(c) müəssisənin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri və həmin çərçivələr 

üzrə uçot siyasəti ilə müvafiqliyi. (İst: Paraq. A15-A16) 
 
Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının, yaxud əldə edilmiş və ya özgəninkiləşdirilmiş 
müəssisələrin maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi  mənbə ilə bağlı fərqli auditor rəyi, təhlil 
nəticəsi və ya izahedici paraqraf 
  

23. Fərqli auditor rəyi və ya təhlil nəticəsi düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə 
edildiyi mənbə, yaxud əldə edilmiş və ya özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin maliyyə 
məlumatlarının əldə edildiyi mənbə ilə bağlı ifadə edilə bilər, yaxud belə mənbə ilə 
bağlı İzahedici paraqraf daxil edilən hesabat təqdim edilə bilər. Bu cür şəraitlərdə belə 
mənbənin istifadə edilməsi müvafiq qanun və ya qaydalar ilə qadağan edilmədiyi 
halda mütəxəssis-praktik aşağıdakıları qiymətləndirməlidir: 

 
(a) proforma maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq 

edilə bilən meyarlara əsasən tərtib edilib-edilməməsi ilə əlaqədar mümkün 
nəticələr; (İst: Paraq. A39) 

 
(b) görüləcək əlavə tədbirlər; habelə (İst: Paraq. A40) 

 
(c) mütəxəssis-praktikin tapşırıq şərtlərinə müvafiq olaraq hesabat vermək imkanına 

hər hansı təsirin, o cümlədən mütəxəssis-praktikin hesabatına hər hansı təsirin 
olub-olmaması. 

 
Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin və ya proforma 
düzəlişlərinin qeyri-müvafiqliyi 
 

24. Yerinə yetirilən prosedurlar əsasında mütəxəssis-praktik məsul tərəfin aşağıdakıları 
aşkar etdiyi halda: 

 
(a) düzəldilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edilməsi üçün qeyri-müvafiq 

mənbədən istifadə etdiyini; yaxud 
 

(b) daxil edilməsi zəruri olan proforma düzəlişi etmədiyini, tətbiq edilə bilən meyarlar 
ilə müvafiq olmayan proforma düzəlişlərini tətbiq etdiyini və ya proforma 
düzəlişini digər qeyri-müvafiq şəkildə tətbiq etdiyini 

 
mütəxəssis-praktik həmin məsələni məsul tərəf ilə müzakirə etməlidir. Məsələnin necə  
edilməsi ilə bağlı mütəxəssis-praktik məsul tərəf ilə razılığa gələ bilmədiyi halda, o, 
görüləcək digər əlavə tədbirləri qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. A40) 

 
Proforma maliyyə məlumatları daxilindəki hesablamalar haqqında sübutların əldə edilməsi  
 

25. Mütəxəssis-praktik proforma maliyyə məlumatları daxilindəki hesablamaların riyazi 
baxımından dəqiq olub-olmamasını müəyyən etməlidir. 

 
Proforma maliyyə məlumatlarının təqdimatının qiymətləndirilməsi   
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26. Mütəxəssis-praktik proforma maliyyə məlumatlarının təqdimatını 
qiymətləndirməlidir. Bu, aşağıdakıların nəzərə alınmasından ibarətdir: 

 
(a) proforma maliyyə məlumatlarının ümumi təqdimatı və strukturu, o cümlədən 

onun tarixi və ya digər maliyyə məlumatlarından fərqləndirilməsi üçün aydın 
şəkildə nişanlanması; (İst: Paraq. A2–A3) 

 
(b) proforma maliyyə məlumatlarının və əlaqəli izahedici qeydlərin hadisə və ya 

əməliyyatın təsirinin yanlış izah etməməsi; (İst: Paraq. A41) 
 

(c) nəzərdə tutulan istifadəçilər tərəfindən verilən məlumatların başa düşülməsi 
üçün proforma maliyyə məlumatları ilə birlikdə müvafiq açıqlamaların təmin 
edilib-edilməməsi; habelə (İst: Paraq. A42) 

 
(d) proforma maliyyə məlumatlarına istinad edilməsi və ya proforma maliyyə 

məlumatlarında açıqlanması tələb edilə bilən düzəliş edilməmiş maliyyə 
məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin tarixindən sonra baş vermiş hər hansı 
əhəmiyyətli hadisələrin mütəxəssis-praktikə məlum olub-olmaması. (İst: Paraq. 
A43) 

 
27. Mütəxəssis-praktik proforma maliyyə məlumatları və ya təsdiqləmə hesabatı ilə 

əhəmiyyətli ziddiyyətlər varsa, onları müəyyən etmək məqsədilə proforma maliyyə 
məlumatlarının əks olunduğu emissiya prospektinə daxil edilən digər məlumatlar ilə 
tanış olmalıdır. Digər məlumatlarla tanış olduqdan sonra mütəxəssis-praktik 
əhəmiyyətli ziddiyyət aşkar etdiyi və ya həmin digər məlumatlarda faktın əhəmiyyətli 
təhrif olunması ona məlum olduğu halda, mütəxəssis-praktik bu məsələni məsul tərəf 
ilə müzakirə etməlidir. Əgər məsələnin düzəldilməsi zəruridirsə, məsul tərəf isə bunu 
etməkdən imtina edirsə, mütəxəssis-praktik əlavə müvafiq tədbir görməlidir. (İst: 
Paraq. A44) 

 
Yazılı təqdimatlar 
 

28. Mütəxəssis-praktik məsul tərəfdən aşağıdakılara dair yazılı təqdimatlar tələb 
etməlidir: 

 
(a) proforma maliyyə məlumatlarını tərtib edərkən məsul tərəf  nümunənin tarixində 

və ya dövrü üçün hadisənin və ya əməliyyatın təsirini göstərmək üçün zəruri olan 
bütün müvafiq proforma düzəlişlərini müəyyən etmişdir; habelə (İst: Paraq. A45) 

 
(b) proforma maliyyə məlumatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq 

edilə bilən meyarlara uyğun tərtib edilmişdir. 
 
Rəyin formalaşdırılması 
  

29. Mütəxəssis-praktik məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarını bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən meyarlara əsasən tərtib edib-etməməsinə dair 
rəy formalaşdırmalıdır. (İst: Paraq. A46–A48) 

 
30. Rəyin formalaşdırılması üçün mütəxəssis-praktik proforma maliyyə məlumatlarının 

tərtib edilməsinin əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmaması, yaxud proforma 
düzəlişlərinin düzgün edilməməsi haqqında yetərli müvafiq sübutların əldə edib-
etməməsinə dair nəticəyə gəlməlidir.  Həmin nəticəyə məsul tərəfin tətbiq edilə bilən 
meyarların geniş kütləyə açıq olmadığı həcmdə müvafiq olaraq açıqlamasının və 
təsvir etməsinin qiymətləndirilməsi daxil olmalıdır. (İst: Paraq. A49–A50) 

 
Rəy forması 
 
Şərtsiz müsbət rəy  
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31. Mütəxəssis-praktik məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli 

aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən meyarlara əsasən hazırlanması nəticəsinə 
gəldikdə mütəxəssis şərtsiz müsbət rəy ifadə etməlidir.  

 
Fərqli rəy 
 

32. Bir çox yurisdiksiyalarda aidiyyəti qanun və ya qaydalar proforma maliyyə 
məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən meyarlara 
əsasən tərtib olunub-olunmaması ilə bağlı fərqli rəyin daxil olduğu emissiya 
prospektinin dərc edilməsini qadağan edir. Belə olduğu və mütəxəssis-praktikin buna 
baxmayaraq 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-ya müvafiq olaraq fərqli rəyin uyğun 
olması nəticəsinə gəldiyi hallarda o, məsələni məsul tərəf ilə müzakirə etməlidir. 
Məsul tərəf lazımı dəyişiklikləri etməkdən imtina etdiyi halda mütəxəssis-praktik 
aşağıdakıları etməlidir: 

 
(a) hesabatdan imtina etməlidir; 

 
(b) tapşırıqdan imtina etməlidir; yaxud 

 
(c)  hüquqşünasın xidmətlərindən istifadə etməyi nəzərdən keçirməlidir. 

 
33. Bəzi yurisdiksiyalarda aidiyyəti qanun və ya qaydalar ilə proforma maliyyə 

məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən meyarlar 
əsasında tərtib edilməsi ilə bağlı fərqli rəyin daxil olduğu emissiya prospektinin dərc 
edilməsi qadağan edilmir. Bu cür yurisdiksiyalarda mütəxəssis-praktik fərqli rəyin 
3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın tələblərinə uyğun olması nəticəsinə gəldiyi 
halda, o, fərqli rəylərə dair 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-nın6 tələblərini tətbiq 
etməlidir.  

 
İzahedici paraqraf 
  

34. Bəzi şəraitlərdə mütəxəssis-praktik istifadəçilərin diqqətini proforma maliyyə 
məlumatlarında və ya əlavə edilən izahedici qeydlərdə təqdim edilmiş və ya 
açıqlanmış məsələyə cəlb etməyi zəruri hesab edə bilər. Bu, mütəxəssis-praktikin 
fikrincə proforma maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
tətbiq edilə bilən meyarlara əsasən hazırlanıb-hazırlanmamasını nəzərdə tutulan 
istifadəçilərin başa düşməsi üçün vacib olan məsələlər olduğu halda baş verə bilər. Bu 
cür vəziyyətlərdə mütəxəssis-praktik öz hesabatına İzahedici paraqrafı daxil etməlidir, 
o şərtlə ki, həmin məsələ proforma maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən meyarlara əsasən tərtib edilib-edilməməsinə 
təsir göstərib-göstərməməsinə dair yetərli müvafiq sübutlar əldə etmiş olsun. Bu cür 
paraqraf yalnız proforma maliyyə məlumatlarında və ya əlavə edilən izahedici 
qeydlərdə təqdim edilən və ya açıqlanan məlumatlara şamil olunmalıdır. 

 
Təsdiqləmə hesabatının hazırlanması 
 

35. Mütəxəssis-praktikin hesabatına ən azı aşağıdakı əsas elementlər daxil edilməlidir: 
(İst: Paraq. A57) 

 
(a) hesabatın müstəqil təsdiqləmə hesabatı olmasını aydın şəkildə əks etdirən başlıq; 

(İst: Paraq. A51) 
 

(b) tapşırığın şərtlərinə razılaşdırılmış ünvan sahibi (ünvan sahibləri); (İst: Paraq. 
A52) 

 

                                                 
6 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 74-cü paraqraf. 



EMİSSİYA PROSPEKTİNƏ DAXIL EDİLMİŞ  PROFORMA MALİYYƏ 
MƏLUMATLARININ TƏRTİB EDİLMƏSİ HAQQINDA HESABAT VERMƏK ÜÇÜN 

TƏSDİQLƏMƏ TAPŞIRIQLARI 

3420 saylı TBS                                                   313 

(c) aşağıdakıları müəyyən edən giriş paraqrafları: (İst: Paraq. A53) 
 

(i) proforma maliyyə məlumatları; 
 

(ii) düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbə və bu cür 
mənbənin auditinə və ya təhlilinə dair hesabatın dərc edilib-edilməməsi; 

 
(iii) proforma maliyyə məlumatlarının əhatə etdiyi dövr və ya onun tarixi; habelə 

 
(iv)  məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsi üçün 

əsaslandığı tətbiq edilə bilən meyarlar və həmin meyarların mənbəyi; 
 

 
(d) məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarının tətbiq edilə bilən meyarlar 

əsasında hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıdığına dair bəyanat; 
 

(e) mütəxəssis-praktikin məsuliyyətlərinin təsviri, o cümlədən aşağıdakılara dair 
bəyanatı: 

 
(i) proforma maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 

tətbiq edilə bilən meyarlar əsasında tərtib olunub-olunmamasına dair rəy 
ifadə etmək üçün mütəxəssis-praktikin məsuliyyəti; 

 
(ii) tapşırığın məqsədləri üçün mütəxəssis-praktik proforma maliyyə 

məlumatlarının tərtib edilməsində istifadə edilən hər hansı tarixi maliyyə 
məlumatları ilə bağlı hesabat və ya rəylərin yenidən təqdim edilməsi və ya 
yenilənməsi üçün məsuliyyət daşımır, nə də tapşırıq zamanı mütəxəssis-
praktik proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsində istifadə olunan 
maliyyə məlumatlarının auditini və ya təhlilini yerinə yetirmir; habelə 

 
(iii) emissiya prospektinə daxil edilən proforma maliyyə məlumatlarının məqsədi 

yalnız əhəmiyyətli hadisə və ya əməliyyatın müəssisənin düzəliş edilməmiş 
maliyyə məlumatlarına təsirini elə əks etdirməkdir ki, sanki bu hadisə və ya 
əməliyyat nümunə məqsədilə seçilmiş daha erkən bir tarixdə baş vermiş  və 
ya yerinə yetirilmişdir. Müvafiq olaraq, mütəxəssis-praktik hadisə və ya 
əməliyyatın həmin tarixdəki faktiki nəticəsinin təqdim olunduğu kimi 
olacağına dair əminlik təmin etmir; 

 
(f) Mütəxəssis-praktikdən məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarını bütün 

əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən meyarlar əsasında tərtib edib-
etməməsi haqqında ağlabatan əminlik əldə etməsi üçün tapşırığın 3420 saylı 
“Emissiya prospektinə daxil edilmiş proforma maliyyə məlumatlarının tərtib 
edilməsi haqqında hesabat vermək üçün təsdiqləmə tapşırıqları” TBS-ya uyğun 
olaraq yerinə yetirilməsinə dair bəyanat; 

 
(g) Mütəxəssis-praktikin üzv olduğu şirkətin 1 saylı BKNS, yaxud ən azı onu qədər 

sərt olan digər peşə standartları, qanun və ya qaydaların tələblərinin müəssisə 
tərəfindən tətbiq edilməsi haqqında bəyanatı. Mütəxəssis-praktik peşəkar 
mühasib olmadığı halda bəyanatda ən azı 1 saylı BKNS qədər sərt olan tətbiq 
edilən peşə standartları, yaxud qanun və ya qaydaların tələbləri müəyyən 
edilməlidir; 

 
(h) mütəxəssis-praktikin IESBA Məcəlləsinin müstəqillik və digər etik normalarına, 

yaxud ən azı IESBA Məcəlləsinin təsdiqləmə tapşırıqlarına aid olan A və B 
hissələri qədər sərt olan tətbiq edilən digər peşə standartlarına, yaxud qanun və 
qaydalarda nəzərdə tutulan tələblərə riayət etməsi haqqında bəyanat. Mütəxəssis-
praktik peşəkar mühasib olmadığı halda, bəyanatda ən azı IESBA Məcəlləsinin 
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təsdiqləmə tapşırıqlarına aid olan A və B hissələri qədər sərt olan tətbiq edilən 
peşə standartları, yaxud qanun və ya qaydalarda nəzərdə tutulan tələblər müəyyən 
edilməlidir; 

 
(i) aşağıdakılar haqqında bəyanat: 

 
(i) proforma maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 

tətbiq edilə bilən meyarlara əsasən hazırlanıb-hazırlanmaması haqqında 
hesabat vermək üçün ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırığa məsul tərəfin 
proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsində istifadə etdiyi tətbiq 
edilə bilən meyarların hadisə və əməliyyatlar ilə birbaşa əlaqəli olan 
əhəmiyyətli təsirlərin təqdim edilməsi üçün ağlabatan əsası təmin edib-
etməməsini qiymətləndirmək və aşağıdakılar haqqında yetərli müvafiq 
sübutlar əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsindən ibarətdir: 

 
 əlaqəli proforma düzəlişlərinin həmin meyarlara müvafiq təsir göstərib-göstərməməsi; 

habelə 
 

 proforma maliyyə məlumatlarında həmin düzəlişlərin düzəliş edilməmiş maliyyə 
məlumatlarında düzgün edilməsinin əks etdirilib-etdirilməməsi; 

 
(ii) seçilmiş prosedurlar müəssisənin xüsusiyyəti, proforma maliyyə 

məlumatlarının tərtib edilməsi ilə bağlı hadisə və əməliyyatın, habelə digər 
münasib tapşırıq şəraitləri haqqında mütəxəssis-praktikin anlayışını nəzərə 
almaqla mütəxəssis-praktikin mühakiməsindən asılıdır; habelə 

 
(iii) tapşırığa həmçinin proforma maliyyə məlumatlarının ümumi təqdimatının 

qiymətləndirilməsi də daxildir; 
 

(j) qanun və ya qaydalar ilə başqa tələblər nəzərdə tutulmadığı halda, mütəxəssis-
praktikin ekvivalent hesab edilən aşağıdakı ifadələrdən birindən istifadə edilən 
rəyi: (İst: Paraq. A54–A56) 

 
(i) proforma maliyyə məlumatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 

[tətbiq edilə bilən meyarlar] əsasında hazırlanmışdır; yaxud 
 

(ii) proforma maliyyə məlumatları qeyd olunanların əsasında  hazırlanmışdır; 
 

(k) mütəxəssis-praktikin imzası; 
 

(l) hesabatın tarixi; habelə 
 

(m) mütəxəssis-praktikin fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiyadakı məkan. 
 

*** 
 
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar 
 
Bu TBS-nın əhatə dairəsi (İst: Paraq. 1) 
 
A1. Bu standart maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərinə müvafiq olaraq 
proforma maliyyə məlumatları müəssisənin maliyyə məlumatlarının iqtisadi tərkib hissəsi 
qismində təmin edildiyi şəraitləri əks etdirmir.   
 
Emissiya prospektinə daxil edilən proforma maliyyə məlumatlarının məqsədi (İst: Paraq. 
4, 11(c), 14(c), 26(a)) 
 
A2. Proforma maliyyə məlumatlarına çox vaxt A42 paraqrafında müəyyən edilən məsələləri 
açıqlayan əlaqəli izahedici qeydlər əlavə edilir. 
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A3. Proforma maliyyə məlumatlarının fərqli təqdimatları hadisənin və ya əməliyyatın 
xüsusiyyətindən və bu cür hadisə və ya əməliyyatın təsirini müəssisənin düzəliş edilməmiş 
maliyyə məlumatlarına göstərən təsirini məsul tərəfin necə təsvir etmək niyyətində 
olmasından asılı olaraq emissiya prospektinə daxil edilə bilər. Məsələn, müəssisə ilkin açıq 
təklif edilənə kimi bir sıra sahibkarlıq fəaliyyəti istiqamətlərini əldə edə bilər. Belə şəraitlərdə, 
cavabdeh tərəfəldə edilmiş müəssisələrin maddi vəziyyətinə və borc-kapital kimi əsas 
əmsallarına təsirini əks etdirmək üçün xalis aktivlər haqqında proforma hesabatını elə 
formada təqdim etməyi seçə bilər ki, sanki əldə edilmiş müəssisələr həmin müəssisə ilə daha 
əvvəlki tarixdə birləşmişdir. Məsul tərəf həmçinin həmin tarixdə başa çatan dövr üçün 
əməliyyatların mümkün nəticələrini nümayiş etdirmək üçün mənfəət və zərər haqqında 
proforma hesabatı da təqdim etməyi seçə bilər. Belə hallarda proforma maliyyə 
məlumatlarının xüsusiyyəti “31 dekabr 20X1-ci il tarixində xalis aktivlər haqqında proforma 
hesabatı” və “31 dekabr 20X1-ci il tarixində başa çatan il üçün mənfəət və zərər haqqında 
proforma hesabatı” kimi başlıqlarla təsvir edilə bilər.  
 
Proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsi 
 
Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatları (İst: Paraq. 5, 11(f), 14(a)) 
 
A4. Bir çox hallarda düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbə illik və 
ya aralıq maliyyə hesabatları kimi dərc edilmiş maliyyə məlumatları olur.   
 
A5. Məsul tərəf hadisə və əməliyyatın təsirini necə təsvir edəcəyini seçməsindən asılı olaraq  
düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatları  aşağıdakılarından ibarət ola bilər: 
 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat və ya müfəssəl mənfəət və zərər haqqında 
hesabat kimi bir və ya daha artıq ayrıca maliyyə hesabatları; yaxud  

 
 maliyyə hesabatlarının tam dəstindən müvafiq şəkildə qısaldılmış maliyyə 

məlumatları, məsələn, xalis aktivlər haqqında hesabat.  
 
Ağlabatan əminliyi təmin edən tapşırığın xüsusiyyəti (İst: Paraq. 6) 
 
A6. Bu TBS-da proforma maliyyə məlumatlarının “müvafiq şəkildə tərtib edilməsi” təsvir 
edildikdə məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarını bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından tətbiq edilə bilən meyarlara uyğun tərtib etməsi kimi başa düşülür.  
 
Anlayışlar 
 
Tətbiq edilə bilən meyarlar (İst: Paraq. 11(a)) 
 
A7. Proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsi üçün müəyyən edilən meyarlar olmadığı 
hallarda məsul tərəf, məsələn, müəyyən sənaye təcrübəsi və ya müəyyən edilən meyarlar 
hazırlandığı yurisdiksiyadakı meyarlar əsasında meyarlar hazırlamalı və bu faktı 
açıqlamalıdır.   
 
A8. Proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsi üçün tətbiq edilə bilən meyarlar 14-cü 
paraqrafda qeyd olunan tələblərə cavab verdiyi halda müvafiq hesab edilir.  
  
A9. Əlavə edilən izahedici qeydlərə müəyyən hadisə və ya əməliyyatın təsirinin necə əks 
etdirmələrini təsvir etmək üçün meyarlar haqqında bəzi əlavə təfərrüatlar daxil ola bilər. Bura, 
məsələn, aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 

 hadisənin baş verməsi və ya əməliyyatın yerinə yetirilməsi ehtimal edilən tarix;  
 

 gəlir, əlavə xərclər, aktiv və passivlərin müvafiq sahibkarlıq fəaliyyətləri arasında 
bölüşdürülməsində istifadə edilən yanaşma. 
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Tapşırığın qəbul edilməsi 
 
Tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün bacarıq və səriştə (İst: Paraq. 13(a)) 
 
A10. IESBA Məcəlləsi mütəxəssis-praktikin səriştəli peşəkar xidmət7 göstərməsi üçün ondan 
müvafiq peşəkar bilik və bacarıqlar, o cümlədən müvafiq texniki, peşəkar və biznes inkişafı 
haqqında anlayışlar tələb edir. IESBA Məcəlləsinin bu tələbi kontekstində tapşırığın yerinə 
yetirilməsi üçün münasib bacarıq və səriştəyə aşağıdakı kimi məsələlər də daxil edilə bilər: 
 

 müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sənaye haqqında bilik və təcrübə; 
 

 qiymətli kağızlar haqqında müvafiq qanun və qaydalar, habelə müvafiq 
təkmilləşmələr haqqında anlayışlar; 

 
 müvafiq qiymətli kağızlar birjasının kotirovka meyarları və kapital bazarında 

birləşmələr, əldə edilmələr və qiymətli kağız təklifləri kimi əməliyyatlar haqqında 
anlayış; 

 
 emissiya prospektinin və qiymətli kağızlar birjasında qiymətli kağızların qeydiyyatı 

prosesi haqqında biliklər; habelə  
 

 düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatları və müvafiq hallarda əldə edilmiş müəssisənin  
maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin hazırlanmasında istifadə edilən 
maliyyə hesabatlarının çərçivələri haqqında məlumat. 

 
Məsul tərəfin məsuliyyətləri (İst: Paraq. 13(g)) 
 
A11. Bu TBS-ya əsasən tapşırıq məsul tərəfin 13 (g) paraqrafında müəyyən edilən 
məsuliyyətlərini başa düşməsini və qəbul etdiyini təsdiq etdikdən sonra yerinə yetirilə bilər. 
Bəzi yurisdiksiyalarda bu cür məsuliyyətlər müvafiq qanun və ya qaydalar ilə müəyyən edilə 
bilər. Digər hallarda isə bu cür məsuliyyətlər qanun və ya qaydalarda az müəyyən edilə bilər 
və ya heç müəyyən edilməyə bilər. Proforma maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən meyarlar əsasında hazırlanıb-hazırlanmamasına dair 
hesabat vermək üçün təsdiqləmə tapşırığı aşağıdakı ehtimallara əsaslanır: 
 

(a) mütəxəssis-praktikin vəzifəsinə bu cür məlumatların tərtib edilməsi üzrə 
məsuliyyət daxil deyildir; habelə 

 
(b) mütəxəssis-praktikin tapşırıq üçün lazım olan məlumatların əldə edilməsi ilə bağlı 

ağlabatan ehtimalları vardır.   
 
Müvafiq olaraq bu ilkin şərt tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün əsasdır.  Anlaşılmazlığa yol 
verməmək üçün məsul tərəf ilə razılıq əldə edilir və burada məsul tərəf 3000 saylı (düzəliş 
edilmiş) TBS-nın tələblərinə müvafiq olaraq tapşırığın şərtlərinin razılaşdırılması və uçota 
alınması çərçivəsində belə məsuliyyətlərinin olmasını qəbul edir və başa düşür8. 
 
A12. Qanun və ya qaydalarda tapşırığın şərtləri yetərli olaraq təfsilatlı şəkildə qeyd edildiyi 
halda, mütəxəssis-praktik yalnız bu cür qanun və ya qaydaların tətbiq olunması və məsul 
tərəfin 13(g) paraqrafında qeyd olunan məsuliyyətlərini qəbul etməsi və başa düşməsi faktını 
qeyd etməlidir.   
 
Tapşırığın planlaşdırılıb yerinə yetirilməsi  
 
Tətbiq edilə bilən meyarların müvafiqliyinin qiymətləndirilməsi 
 

                                                 
7 IESBA Məcəlləsi, 130.1-130.3-cü paraqraflar. 
8 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS,  27-ci paraqraf. 
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Birlavasitə aidiyyəti olan düzəlişlər (İst: Paraq. 14(b)(i), 22(a)) 
 
A13. Proforma maliyyə məlumatlarında yalnız hadisə nəticəsində yaranmayan və ya 
əməliyyatın tərkib hissəsi olmayan məsələlərin əks etdirilməsinə yol verməmək üçün  
proforma düzəlişlərinin bilavasitə hadisə və ya əməliyyatlara aid olması zəruridir. Bilavasitə 
aid olan düzəlişlər gələcək hadisələrə aid olan düzəlişləri istisna edir və ya əməliyyatın 
tamamlanmasından sonra görüləcək tədbirlərdən (hətta belə tədbirlər müəssisənin əməliyyatı 
yerinə yetirməsi üçün əsas olduğu halda belə) asılıdır (məsələn, əldə edilmədən sonra artıq 
istehsal sahələrinin bağlanılması). 
 
Faktlarla əsaslandırılan düzəlişlər (İst: Paraq. 14(b)(ii), 22(b)) 
 
A14. Proforma maliyyə məlumatları üçün etibarlı əsasın təmin edilməsi üçün proforma 
düzəlişlərin faktlarla əsaslandırılması zəruridir. Faktlarla əsaslandırılan düzəlişlər qərəzsiz 
şəkildə müəyyən edilə bilər. Proforma düzəlişləri üçün faktlarla əsaslandırılmanın 
mənbələrinə, məsələn, aşağıdakılar daxildir: 
 

 alqı-satqı müqavilələri; 
 

 hadisə və ya əməliyyatın maliyyələşdirilmə sənədləri, məsələn, borc haqqında 
sazişlər; 

 
 müstəqil qiymətləndirmə hesabatları; 

 
 hadisə və ya əməliyyata aid digər sənədlər; 

 
 dərc edilən maliyyə hesabatları; 

 
 emissiya prospektində açıqlanan digər maliyyə məlumatları; 

 
 müvafiq hüquqi-normativ tədbirlər, məsələn vergiqoyma sahəsində; 

 
 əmək müqavilələri; 

 
 idarəetməyə cavabdeh şəxslərin tədbirləri. 

 
Müəssisənin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri və həmin çərçivələr üzrə onun 
uçot siyasətlərinə uyğun düzəlişlər. (İst: Paraq. 11(b)(ii), 14(b)(iii), 22(c)) 
 
A15. Proforma maliyyə məlumatlarının faydalı olması üçün proforma düzəlişlərinin 
müəssisənin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri və həmin çərçivə üzrə uçot 
siyasəti ilə uyğunluq təşkil etməsi zəruridir. Müəssisələrin birləşməsi kontekstində, məsələn, 
proforma maliyyə məlumatlarının tətbiq edilə bilən meyarlar əsasında tərtib edilməsi 
aşağıdakı kimi məsələlərin nəzərə alınmasını özündə ehtiva edir: 
 

 əldə edilmiş müəssisə ilə müəssisənin uçot siyasətində fərqlərin olub-olmaması; 
habelə 

 
 əvvəllər müəssisənin iştirak etmədiyi, əldə edilmiş müəssisənin yerinə yetirdiyi 

əməliyyatlar üçün uçot siyasətinin müəssisənin müəyyən şəraitləri nəzərə alınaraq 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq qəbul edəcəyi siyasət 
olub-olmaması. 

 
A16. Bəzi şəraitlərdə müəssisənin uçot siyasətinin müvafiqliyi də nəzərə alınmalıdır. 
Məsələn, hadisə və əməliyyatın tərkib hissəsi olaraq  müəssisə ilk dəfə olaraq mürəkkəb 
maliyyə instrumentlərinin verilməsini təklif edə bilər. Belə olduqda aşağıdakıları nəzərə 
almaq zəruri ola bilər: 
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 məsul tərəfin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri üzrə bu cür maliyyə 
instrumentlərinin uçotunda istifadə ediləcək müvafiq uçot siyasətini seçib-seçməməsi; 
habelə 

 
 proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsində bu cür siyasətin müvafiq olaraq 

tətbiq edib-etməməsi.  
 
Əhəmiyyətlilik (İst: Paraq. 16) 
 
A17. Proforma maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilə 
bilən meyarlar əsasında hazırlanıb-hazırlanmaması ilə bağlı əhəmiyyətlilik sadəcə tək bir 
kəmiyyət ölçüsünə əsaslanmır. Əksinə bu, qəsdlə və ya təsadüfən baş verməsindən asılı 
olmayaraq, A18 paraqrafında təsvir edilən tərtib olunma elementinin göstərilməməsi və ya 
qeyri-müvafiq tətbiq edilməsinin ölçüsü və xüsusiyyətindən asılıdır. Ölçü və xüsusiyyət ilə 
bağlı aspektlərə dair mühakimələr öz növbəsində aşağıdakı məsələlərdən asılıdır: 
 

 hadisə və əməliyyatın konteksti; 
 

 proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilmə məqsədi; habelə 
 

 əlaqəli tapşırıq şəraitləri. 
 
Müəyyən edici amil məsələnin ölçü və ya xüsusiyyəti, yaxud hər ikisi ola bilər.   
 
A18. Proforma maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilə 
bilən meyarlar əsasında tərtib edilmiş hesab edilməməsi riski, məsələn, aşağıdakılara dair 
sübutlar olduqda yarana bilər: 
 

 düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi qeyri-münasib mənbələrin 
istifadə edilməsi; 

 
 düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının münasib mənbələrdən səhv əldə edilməsi;  

 
 düzəlişlər ilə bağlı olaraq uçot siyasətinin səhv tətbiq edilməsi və ya düzəlişlərin 

müəssisənin uçot siyasətinə uyğun olmaması;  
 

 tətbiq edilə bilən meyarlara əsasən tələb edilən düzəlişin edilməməsi;  
 

 tətbiq olunan meyarların tələbinə uyğun olmayaraq düzəlişin edilməsi; 
 

 proforma maliyyə məlumatlarında hesablamalarda riyazi və ya mexaniki səhv; 
 

 qeyri-dəqiq, səhv açıqlamalar və ya məlumatların açıqlanmaması.  
 
Məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarının necə  tərtib etməsi və digər tapşırıq şəraitləri 
haqqında anlayışın əldə edilməsi (İst: Paraq. 17) 
 
A19. Mütəxəssis-praktik bu anlayışı aşağıdakı prosedurların birləşməsi vasitəsi ilə əldə edə 
bilər: 
 

 məsul tərəf və müəssisənin proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsinə cəlb 
olunmuş digər heyətinin sorğu-sual edilməsi; 

 
 digər müvafiq tərəfləri, məsələn, idarəetməyə məsul şəxslərin və müəssisənin 

məsləhətçilərinin sorğu-sual edilməsi; 
 

 müqavilə və sazişlər kimi əsaslandırıcı sənədlər ilə tanışlıq; 
 

 idarəetməyə məsul şəxslər ilə keçirilən iclasların protokolları ilə tanışlıq. 
 
Məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarını necə tərtib etməsi (İst: Paraq. 17(b)) 
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A20. Mütəxəssis-praktik, məsələn, aşağıdakıları nəzərə almaqla məsul tərəfin proforma 
maliyyə məlumatlarını necə tərtib etməsi haqqında anlayış əldə edə bilər:  
 

 düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbə; 
 

 aşağıdakıların edilməsi üçün məsul tərəfin atdığı addımlar: 
 

o düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının mənbədən əldə edilməsi; 
 

o proforma düzəlişlərin müəyyən edilməsi, məsələn, proforma maliyyə məlumatları 
tərtib edərkən məsul tərəfin əldə edilən müəssisə ilə bağlı məlumatları necə əldə 
etməsi; 

 
 proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsində məsul tərəfin səriştəsi;  

 
 məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsinə cəlb olunmuş 

müəssisənin digər heyətinin diqqətsizliyinin xüsusiyyəti və həcmi; 
 

 proforma maliyyə məlumatlarını əsaslandırmaq üçün müvafiq açıqlamaların müəyyən 
edilməsinə məsul tərəfin yanaşması.   

 
A21. Müəssisələrin birləşməsində və ya özgəninkiləşdirilməsində proforma maliyyə 
məlumatlarının tərtib edilməsində mürəkkəbliyə səbəb ola bilən sahələrə müvafiq müəssisələr 
arasında gəlir, əlavə xərclər, aktiv və passivlərin bölüşdürülməsi daxildir. Müvafiq olaraq 
mütəxəssis-praktikin bu cür bölüşdürülmələr üçün məsul tərəfin yanaşmasını, meyarlarını və 
proforma maliyyə məlumatlarına əlavə edilən izahedici qeydlərdə həmin məsələlərin 
açıqlanmasını başa düşməsi vacibdir. 
 
Müəssisənin, əldə edilmiş və ya özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin xüsusiyyəti (İst: Paraq. 
17(c)) 
 
A22. Əldə edilmiş müəssisə hüquqi şəxs və ya hüquqi şəxs olmayan, digər təşkilatın ayrıca 
eyniləşdirilən struktur vahidi (məsələn, bölmə, filial və ya biznes istiqaməti) ola bilər. 
Özgəninkiləşdirilmiş müəssisə filial və ya birgə müəssisə kimi hüquqi şəxs, yaxud hüquqi 
şəxs olmayan, digər təşkilatın ayrıca eyniləşdirilən struktur vahidi (məsələn, bölmə, filial və 
ya biznes istiqaməti) ola bilər.   
 
A23. Əgər mütəxəssis-praktik müəssisənin, hər hansı əldə edilmiş və ya 
özgəninkiləşdirilmişmüəssisənin maliyyə məlumatlarını audit və ya təhlil etmişdirsə, onlar və 
müvafiq olaraq onların şəraitləri haqqında bütövlükdə və ya qismən anlayışa malik ola bilər.   
 
Sənaye sahəsi, qanun və qaydalara aid olan və digər kənar amillər (İst: Paraq.17(d)) 
 
A24. Sənaye sahəsinə aid olan amillərə rəqabət mühiti, təchizatçı ilə sifarişçi arasında 
münasibətlər və texnoloji yeniliklər kimi sənaye sahəsinə aid şəraitlər daxildir. Mütəxəssis-
praktikin nəzərə ala biləcəyi məsələlərə aşağıdakılar misal ola bilər: 
 

 tələb, imkan və qiymət rəqabəti də daxil olmaqla bazar və rəqabət; 
 

 sənaye sahəsində ümumi biznes təcrübələri; 
 

 dövri və ya mövsümü fəaliyyət; 
 

 müəssisənin məhsullarına aid istehsal texnologiyaları.  
 
A25. Qanun və qaydalara dair müvafiq amillərə hüquq-normativ mühit daxildir. Bura başqa 
məsələlər ilə yanaşı müəssisə və ya müvafiq hallarda əldə edilmiş müəssisə dövrü maliyyə 
məlumatlarını hazırlamaq üçün istifadə etdiyi maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri, 
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habelə hüquqi və siyasi mühit daxildir. Mütəxəssis-praktikin nəzərə ala biləcəyi məsələlərə 
misal olaraq aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 

 sənaye sahəsinə məxsus uçot praktikası; 
 

 nizamlanan sənaye sahəsi üçün hüquqi-normativ baza; 
 

 müəssisə və ya müvafiq hallarda əldə edilmiş və ya özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin 
fəaliyyətinə, o cümlədən bilavasitə nəzarət fəaliyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərən 
qanun və qaydalar;  

 
 vergiyə cəlb olunma; 

 
 valyuta siyasəti (o cümlədən xarici valyutaya nəzarət), büdcə siyasəti, maddi stimullar 

(məs, hökumət yardım proqramları) və tarif və ya ticarət məhdudlaşdırma siyasəti 
kimi müəssisə, yaxud əldə edilmiş və ya özgəninkiləşdirilmiş müəssisələrinin 
fəaliyyətlərinə ciddi təsir göstərən hökumət siyasəti.   

 
• müəssisənin, yaxud əldə edilmiş və ya özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin sənaye sahəsinə və 
biznesinə təsir göstərən ətraf mühit tələbləri. 
 
A26. Mütəxəssis-praktikin nəzərə ala biləcəyi müəssisəyə və müvafiq hallarda əldə edilmiş və 
ya özgəninkiləşdirilmiş müəssisələrə təsir göstərən digər kənar amillərə misal olaraq ümumi 
iqtisadi şərait, faiz göstəriciləri və maliyyə, habelə inflyasiya və ya valyutanın yenidən 
qiymətləndirilməsi daxildir.  
 
Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin müvafiqliyi haqqında 
sübutların əldə edilməsi  
 
Nəzərə alınmalı olan müvafiq amillər (İst: Paraq. 14(a), 18) 
 
A27. Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin müvafiqliyinə təsir 
göstərən amillərə mənbə haqqında audit və ya təhlil hesabatının olub-olmaması daxildir. Bura 
eyni zamanda mənbənin aşağıdakı şərtlərə cavab verib-verməməsi daxildir: 
 

 müvafiq qanun və ya qayda ilə nəzərdə tutulması və buna icazənin verilməsi, 
emissiya prospektinin qeydiyyata alınacağı müvafiq qiymətli kağızlar birjasının icazə 
verməsi, yaxud adi bazar qaydaları və təcrübəsinə uyğun istifadə olunması;  

 
 aydın şəkildə müəyyən edilməsi; 

 
 proforma maliyyə məlumatlarının hadisə və əməliyyat, o cümlədən müəssisənin uçot 

siyasətinə uyğun olub-olmaması və müvafiq tarixdə olub-olmaması və ya müvafiq 
dövrü əhatə edib-etməməsi baxımından tərtib edilməsi üçün ağlabatan başlanğıc 
nöqtəsinin təşkil edilməsi. 

 
A28. Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin audit və ya təhlil 
hesabatı başqa bir mütəxəssis-praktik tərəfindən təqdim edilə bilər. Belə vəziyyətdə bu TBS-
ya uyğun olaraq hesabat verən mütəxəssis-praktikin 17(c) və (e) paraqraflarının tələblərinə 
müvafiq olaraq müəssisə, onun mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının verilməsi 
təcrübəsinin başa düşməsi və düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi 
mənbənin müvafiq olmasından əmin olması zərurəti azalmır. 
 
Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbəyə dair audit və ya təhlil 
hesabatının olmaması  (İst: Paraq. 19) 
 
A29. Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbəyə dair audit və ya təhlil 
hesabatı olmadıqda mütəxəssis-praktik həmin mənbənin müvafiqliyi ilə bağlı prosedurlar 
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yerinə yetirməlidir. Bu prosedurların xüsusiyyəti və həcminə təsir göstərə bilən amillərə, 
məsələn, aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 

 mütəxəssis-praktikin müəssisənin tarixi maliyyə məlumatlarının əvvəlki dövrlərdə 
audit və ya təhlilini aparıb-aparmaması və mütəxəssis-praktikin bu cür tapşırıqlardan 
müəssisə haqqında əldə etdiyi məlumatlar; 

 
 müəssisənin tarixi maliyyə məlumatlarının auditinin və təhlilinin aparılma vaxtı; 

 
 müəssisənin maliyyə məlumatlarının mütəxəssis-praktik tərəfindən mütəmadi olaraq 

(məsələn, qaydaların qeydiyyata dair tələblərə riayət etmə məqsədləri üçün) təhlil 
edilib-edilməməsi. 

 
A30. Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin audit və təhlil olmasa 
belə həmin mənbədən bilavasitə əvvəlki dövr üzrə müəssisənin maliyyə hesabatlarının audit 
və təhlil edilməsi ehtimal olunur. Məsələn, düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə 
edildiyi mənbə audit və ya təhlili aparılmamış aralıq maliyyə hesabatları ola bilər, lakin 
bilavasitə əvvəlki maliyyə ili üçün müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditi aparıla bilər. Bu 
cür halda mütəxəssis-praktikin A29 paraqrafındakı amillərlə bağlı və düzəliş edilməmiş 
maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin müvafiqliyi ilə əlaqədar yerinə yetirdiyi 
prosedurlara aşağıdakılar daxildir:  
 

 aşağıdakılar haqqında məsul tərəfin sorğu-sual edilməsi: 
 

o mənbənin hazırlandığı proses və  mənbənin razılaşdırıldığı və üzləşdirildiyi   
           uçot sənədlərinin etibarlılığı; 

 
o bütün əməliyyatların qeydiyyata alınıb-alınmaması; 

 
o mənbənin müəssisənin uçot siyasətinə uyğun olaraq hazırlanıb- 

                       hazırlanmaması; 
 

o ən son audit və təhlil edilmiş dövrdən sonra uçot siyasətində hər hansı bir 
dəyişikliyin edilib-edilməməsi, dəyişiklik edildiyi halda isə bu cür dəyişikliklərlə bağlı 
fəaliyyətlər; 
o dələduzluq nəticəsində mənbənin əhəmiyyətli təhrif olunma ehtimalı ilə bağlı 
onun qiymətləndirilməsi; 

 
o müəssisənin biznes fəaliyyətində və əməliyyatlarında olan dəyişikliklərin 
təsirləri.  

 
 Əgər mütəxəssis-praktik bilavasitə əvvəlki illik və ya aralıq maliyyə məlumatlarının 

auditini və ya təhlilini aparmışdırsa, bu cür auditin və ya təhlilin nəticələrinin 
nəzərdən keçirilməsi və onların düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə 
edildiyi mənbənin hazırlanması ilə bağlı hər hansı problemlərin ortaya çıxarıb-
çıxarmaması. 

 
 əldə edilən cavablar mütəxəssis-praktikin müəssisə və ya tapşırıq şəraitləri haqqında 

anlayışları ilə ziddiyyət təşkil etdiyi halda mütəxəssis-praktikin sorğusuna cavab 
olaraq məsul tərəfin təmin etdiyi məlumatların doğruluğunun təsdiqlənməsi; 

 
 mənbənin müvafiq əvvəlki dövrdəki maliyyə məlumatları və müvafiq halda bilavasitə 

əvvəlki il üzrə və ya aralıq maliyyə məlumatları ilə müqayisəsinin aparılması və 
məsul tərəf ilə əhəmiyyətli dəyişikliklərin müzakirə edilməsi.  

 
Heç vaxt audit və təhlil aparılmamış tarixi maliyyə məlumatları (İst: Paraq. 13(e)) 
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A31. Müəyyən əməliyyat üçün təşkil edilmiş və heç vaxt ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olmayan 
müəssisədən fərqli olaraq, tarixi maliyyə məlumatlarının heç vaxt audit və ya təhlil 
aparılmadığı halda müvafiq qanun və ya qaydalar ilə müəssisəyə emissiya prospektini 
buraxmaq üçün icazənin verilməsi ehtimal edilmir.  
 
Proforma düzəlişlərinin müvafiqliyi haqqında sübutların əldə edilməsi 
 
Müvafiq proforma düzəlişlərinin müəyyən edilməsi (İst: Paraq. 21) 
 
A32. Məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarını necə tərtib etməsi və digər tapşırıq 
şəraitləri haqqında öz anlayışlarına əsaslanaraq, mütəxəssis-praktik məsul tərəfin aşağıdakı 
kimi prosedurların birləşməsi vasitəsi ilə zəruri proforma düzəlişlərini müvafiq şəkildə 
müəyyən edib-etməməsi ilə bağlı sübutlar əldə edə bilər: 
 

 müvafiq proforma düzəlişlərinin müəyyən edilməsinə dair məsul tərəfin yanaşmasının  
(məsələn, gəlir, əlavə xərclər, aktiv və passivlərin müvafiq müəssisələr arasında 
müvafiq şəkildə bölüşdürülməsini müəyyən edilməsində istifadə edilən metodun) 
məqsədəuyğunluğunun qiymətləndirilməsi;    

 
 əldə edilmiş müəssisə daxilində müvafiq tərəflərin əldə edilmiş müəssisənin maliyyə 

məlumatlarının əldə edilməsinə dair yanaşma; 
 

 müvafiq müqavilə, saziş və ya digər sənədlərin xüsusi aspektlərinin 
qiymətləndirilməsi; 

 
 müvafiq düzəlişlərin müəyyən edilməsinə aid olan hadisə və ya əməliyyatın xüsusi 

aspektləri və ya əlaqəli müqavilə və sazişlərlə bağlı müəssisənin məsləhətçilərinin 
sorğu-sual edilməsi; 

 
 məsul tərəfin və proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsinə cəlb olunan 

müəssisənin digər işçi heyətinin hazırladığı müvafiq təhlillərin və işçi sənədlərinin 
qiymətləndirilməsi; 

 
 məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsinə cəlb olunan 

müəssisənin digər işçi heyətinə nəzarət etməsinə dair sübutların əldə edilməsi;  
 

 analitik prosedurların yerinə yetirilməsi. 
 
Proforma düzəlişlərinə daxil edilən əldə edilmiş və ya özgəninkiləşdirilmiş müəssisələrin 
maliyyə məlumatlarının faktlarla əsaslandırılması (İst: Paraq. 22(b)) 
 
Özgəninkiləşdirilmiş müəssisəsinin maliyyə məlumatları  
 
A33. Özgəninkiləşdirilmiş müəssisə nümunəsində özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin maliyyə 
məlumatları düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi və çox vaxt audit və ya 
təhlilin keçirildiyi mənbədən əldə edilir. Buna görə də düzəliş edilməmiş maliyyə 
məlumatlarının əldə edildiyi mənbə özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının 
faktlarla əsaslandırılıb-əsaslandırılmamasını müəyyən etməkdə mütəxəssis-praktikə kömək 
edir. Belə olduqda nəzərə alınacaq məsələlərə misal olaraq özgəninkiləşdirilmiş müəssisəyə 
aid olan, konsolidə edilmə səviyyəsində uçota alınmış gəlir və xərclərin müvafiq olaraq 
proforma düzəlişlərində əks etdirilib-etdirilməməsi verilə bilər. 
  
A34. Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin auditi və təhlili 
aparılmadığı hallarda mütəxəssis-praktik özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin maliyyə 
məlumatlarının faktlarla əsaslandırılıb-əsaslandırılmamasını müəyyən etmək üçün A29-A30 
paraqraflarında verilən təlimatlara istinad edə bilər.   
 
Əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatları  
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A35. Əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin audit və təhlili 
aparıla bilər. Əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin auditi 
və təhlili mütəxəssis-praktik tərəfindən aparıldığı hallarda 23-cü paraqrafda əks etdirilən 
şəraitlərdən irəli gələn nəticələr nəzərə alınmaqla əldə edilmiş müəssisənin maliyyə 
məlumatları faktlarla əsaslandırılmış hesab edilir.  
 
A36. Əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin auditi və 
təhlili başqa bir mütəxəssis-praktik tərəfindən aparıla bilər. Belə vəziyyətdə bu TBS-ya uyğun 
olaraq hesabat verən mütəxəssis-praktikin 17(c) və (e) bəndlərinin tələblərinə müvafiq olaraq 
əldə edilmiş müəssisə, onun mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının təqdimetmə 
təcrübəsinin öyrənməsi və əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının faktlarla 
əsaslandırılmasından əmin olması zərurəti azalmır.  
 
A37. Əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin auditi və 
təhlili aparılmadıqda mütəxəssis-praktikin həmin mənbənin müvafiqliyi ilə bağlı prosedurlar 
yerinə yetirməsi vacibdir. Bu prosedurların xüsusiyyətinə və həcminə təsir göstərə bilən 
amillərə aşağıdakılar misal ola bilər: 
 

 mütəxəssis-praktikin əldə edilmiş müəssisənin tarixi maliyyə məlumatlarının əvvəl 
auditini və ya təhlilini aparıb-aparmaması və mütəxəssis-praktikin bu cür tapşırıqdan 
əldə edilmiş müəssisə haqqında əldə etdiyi məlumatlar; 

 
 əldə edilmiş müəssisənin tarixi maliyyə məlumatlarının son zamanlarda auditinin və 

təhlilinin aparılma vaxtı; 
 

 əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının mütəxəssis-praktik tərəfindən 
mütəmadi olaraq (məsələn, qaydaların qeydiyyata dair tələblərinə riayətetmə 
məqsədilə) təhlil edilib-edilməməsi. 

 
A38. Əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin audit və təhlil 
olmasa belə çox vaxt həmin mənbədən bilavasitə əvvəlki dövr üzrə əldə edilmiş müəssisənin 
maliyyə hesabatlarının audit və təhlili aparılır. Bu cür hallarda mütəxəssis-praktikin A37 
paraqrafında verilən amilləri nəzərə alaraq əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının 
əldə edildiyi mənbələrin faktlarla əsaslandırılıb-əsaslandırılmaması ilə əlaqədar yerinə 
yetirdiyi prosedurlara aşağıdakılar daxildir:  
 

 əldə edilmiş müəssisənin rəhbərliyinin aşağıdakılar haqqında sorğu-sual edilməsi: 
 

o əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin 
hazırlandığı proses və mənbənin uzlaşdırıldığı və ya üzləşdirildiyi uçot 
sənədlərinin etibarlılığı; 

 
o bütün əməliyyatların uçota alınıb-alınmaması; 

 
o əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin əldə 

edilmiş müəssisənin uçot siyasətinə uyğun olaraq hazırlanıb-hazırlanmaması; 
 

o ən son audit və təhlil aparılan dövrdən sonra uçot siyasətində hər hansı bir 
dəyişikliyin olub-olmaması, dəyişiklik olduğu halda bu cür dəyişikliklərlə bağlı 
görülən tədbirlər; 

 
o dələduzluq nəticəsində əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının əldə 

edildiyi mənbənin əhəmiyyətli təhrif olunma riskinin qiymətləndirilməsi; 
 

o əldə edilmiş müəssisənin biznes fəaliyyəti və əməliyyatlarında olan dəyişikliklərin 
təsiri; 
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 mütəxəssis-praktik əvvəlki illik və ya aralıq maliyyə məlumatlarının auditini və ya 
təhlilini apardığı halda bu cür audit və təhlil nəticələrinin nəzərdən keçirilməsi və  
onların əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin 
hazırlanması ilə bağlı hər hansı bir problemin ortaya çıxarıb-çıxarmaması; 

 
 əgər əldə edilən cavablar mütəxəssis-praktikin əldə edilmiş müəssisə və tapşırıq 

şəraitləri haqqında anlayışları ilə ziddiyyət təşkil edirsə, mütəxəssis-praktikin 
sorğusuna cavab olaraq əldə edilmiş müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən verilən 
məlumatların təsdiqlənməsi; 

 
 əldə edilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbənin əvvəlki 

dövrlər üzrə müvafiq maliyyə məlumatları və müvafiq hallarda bilavasitə əvvəlki illik 
və ya aralıq maliyyə məlumatları ilə müqayisəsinin aparılması, habelə əldə edilmiş 
müəssisənin rəhbərliyi ilə əhəmiyyətli dəyişikliklərin müzakirə edilməsi.  

 
Düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbə, yaxud əldə edilmiş və ya 
özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbə ilə bağlı fərqli 
auditor rəyi və ya təhlilə dair nəticə, yaxud İzahedici paraqraf  
 
Mümkün nəticə (İst: Paraq. 23(a)) 
 
A39. Heç də bütün düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbə, yaxud 
əldə edilmiş və ya özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi 
mənbə ilə bağlı fərqli auditor rəyi, təhlilə dair nəticələr və ya izahedici paraqraflar proforma 
maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən meyarlara 
əsasən tərtib edilib-edilməməsinə təsir göstərə bilməz. Məsələn, maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrinin tələblərinə müvafiq olaraq idarəetməyə cavabdeh şəxslərin 
mükafatlandırılması açıqlanmadığına görə müəssisənin maliyyə hesabatlarına dair şərti 
müsbət rəy verilə bilər. Belə olduğu halda və belə maliyyə hesabatları düzəliş edilməmiş 
maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbə kimi istifadə edildikdə, bu cür şərti müsbət rəyin 
proforma xalis aktiv və gəlir haqqında hesabatların bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
tətbiq edilə bilən meyarlar əsasında tərtib edilib-edilməməsi ilə bağlı heç bir nəticəsi ola 
bilməz.   
 
Müvafiq əlavə tədbirlər (İst: Paraq. 23(b), 24) 
 
A40. Mütəxəssis-praktikin görə biləcəyi müvafiq əlavə tədbirlərə aşağıdakılar misal ola bilər: 
 

 23(b) paraqrafındakı tələb ilə bağlı: 
 

o məsələnin məsul tərəf ilə müzakirə edilməsi; 
 

o mütəxəssis-praktikin peşəkar mühakiməsinə əsasən məsələ proforma maliyyə 
məlumatlarının istifadəçilər tərəfindən başa düşülməsi üçün yetərincə müvafiq və 
zəruri olduğu halda müvafiq qanun və ya qaydalar ilə mümkün olduqda 
mütəxəssis-praktikin hesabatında fərqli auditor rəyi, təhlil nəticəsi, yaxud izahedici 
paraqrafa istinadların edilməsi;   

 
 24-cü paraqrafın tələbləri ilə bağlı müvafiq qanun və ya qaydalarla yol verildiyi 

hallarda mütəxəssis-praktikin rəyinin dəyişdirilməsi; 
 

 müvafiq qanun və qaydalar ilə mümkün olduqda hesabat verməkdən və tapşırıqdan 
imtina etmək.   

 
 hüquqi məsləhətin alınması. 

 
Proforma maliyyə məlumatlarının təqdimatının qiymətləndirilməsi  
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Yanıldıcı maliyyə məlumatları ilə əlaqələndirməyə yol verilməməsi (İst: Paraq. 26(b)) 
 
A41. IESBA Məcəlləsinin tələblərinə əsasən mütəxəssis-praktik özünün aşağıdakı 
xüsusiyyətlərdə olmasını ehtimal etdiyi hesabat, məlumatvermə və ya digər məlumatlar ilə 
qəsdlə əlaqələndirilməməlidir9: 
 

(a) əhəmiyyətli səhv və ya yanıldıcı bəyanat daxil edən; 
 

(b) ehtiyatsız hazırlanmış bəyanat və ya məlumat daxil edən; habelə 
 

(c) yanıldıcı olduğu hallarda tələb olunan məlumat daxil edilmədikdə və ya anlaşılan 
tərzdə olmadıqda. 

   
Proforma maliyyə məlumatlarına əlavə edilən açıqlamalar (İst: Paraq. 14(c), 26(c)) 
 
A42. Müvafiq açıqlamalara aşağıdakı kimi məsələlər daxil edilə bilər: 
 

 proforma maliyyə məlumatlarının xüsusiyyəti və məqsədi, o cümlədən hadisə və ya 
əməliyyatın xüsusiyyəti, habelə bu cür hadisənin baş verməsi və əməliyyatın yerinə 
yetirilməsi ehtimal edilən tarix; 

 
 düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbə və bu cür mənbəyə 

dair auditor və təhlil hesabatının dərc edilib-edilməməsi; 
 

 proforma düzəlişləri, o cümlədən hər bir düzəlişin təsviri və izahı. Bura əldə edilmiş 
və ya özgəninkiləşdirilmiş müəssisənin maliyyə məlumatları nümunəsində bu cür 
məlumatların əldə edildiyi mənbə və bu cür mənbəyə dair auditor və təhlil hesabatının 
dərc edilib-edilməməsi daxildir;  

 
 açıq istifadəyə verilmədiyi halda proforma maliyyə məlumatlarının əsasında tərtib 

edilmiş tətbiq edilə bilən meyarların təsviri; habelə 
 

 proforma maliyyə məlumatlarının yalnız nümunə məqsədi ilə hazırlanması və 
xüsusiyyətinə görə müəssisənin faktiki maddi vəziyyətini, maliyyə nəticələrini və ya 
pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirməməsi haqqında bəyanat;.  

 
             Müvafiq qanun və ya qaydalarla bu və ya digər xüsusi açıqlamalar tələb edilə bilər.   
 
Əhəmiyyətli sonrakı hadisələrin nəzərə alınması (İst: Paraq. 26(d)) 
 
A43. Mütəxəssis-praktik düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbə 
haqqında hesabat vermədiyi üçün ondan belə mənbədə düzəliş və ya açıqlama etməsini tələb 
edən mənbə tarixindən sonrakı hadisələri müəyyən etmək üçün prosedur yerinə yetirmək tələb 
edilmir. Bununla belə proforma maliyyə məlumatlarının yanıldıcı olmaması üçün həmin 
məlumatların izahedici qeydlərinə istinad edilməsi və ya onlarda açıqlanması tələb edilə bilən, 
düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbə tarixindən sonrakı hər hansı 
bir əhəmiyyətli hadisənin onun diqqətini cəlb etdiyini nəzərə alması zəruridir. Belə mülahizə 
bu  TBS-ya  uyğun olaraq prosedurların yerinə yetirilməsi və ya mütəxəssis-praktikin 
müəssisə və tapşırıq şəraitləri haqqında məlumatlarına əsaslanır. Məsələn, düzəliş edilməmiş 
maliyyə məlumatlarının əldə edildiyi mənbə tarixindən sonra müəssisə dönərli borcunun 
kapitala çevirilməsindən ibarət olan kapital ilə əməliyyatda iştirak edə bilər ki, onun 
açıqlanmaması nəticəsində proforma maliyyə məlumatları yanıldıcı ola bilər.   
 
Digər məlumatlar ilə əhəmiyyətli uyğunsuzluq (İst: Paraq. 27) 
 

                                                 
9 IESBA Məcəlləsi, 110.2-ci paraqraf. 
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A44. Məsul tərəf proforma maliyyə məlumatlarını və ya digər müvafiq məlumatları yenidən 
təhlil etməkdən imtina etdiyi halda, mütəxəssis-praktikin görəcəyi müvafiq əlavə tədbirlərə 
aşağıdakılar misal ola bilər: 
 

 müvafiq qanun və ya qaydalar ilə yol verildiyi hallarda: 
 

o mütəxəssis-praktikin hesabatında əhəmiyyətli uyğunsuzluğun təsvir edilməsi;  
 

o mütəxəssis-praktikin rəyinin dəyişdirilməsi; 
 

o hesabat verməkdən və tapşırıqdan imtina edilməsi.   
 

 hüquqşünasdan məsləhət alınması. 
 
Yazılı təqdimatlar (İst: Paraq. 28(a)) 
 
A45. Bəzi şəraitlərdə istifadə edilən əməliyyat kateqoriyaları məsul tərəfin proforma 
düzəlişləri üçün müəssisənin müvafiq əməliyyatları olmadığına görə əvvəllər işlətmədiyi uçot 
siyasətini seçməsini tələb edə bilər. Belə halda mütəxəssis-praktik məsul tərəfdən yazılı 
təqdimatların elə genişləndirilməsini tələb edə bilər ki, onlar seçilmiş uçot siyasətinin 
müəssisənin bu cür əməliyyat kateqoriyaları üçün qəbul edilmiş siyasətini təşkil etməsinin 
təsdiqlənməsini daxil etsin.  
 
Rəyin formalaşdırılması 
 
Müvafiq qanun və ya qaydalar ilə tələb olunan əlavə məsələlərə dair əminlik (İst: Paraq. 29) 
 
A46. Müvafiq qanun və ya qaydalar üzrə mütəxəssis-praktikdən proforma maliyyə 
məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən meyarlar əsasında 
hazırlanıb-hazırlanmaması ilə bağlı məsələlər istisna olaraq, digər məsələlərə dair rəy ifadə 
etməsi tələb edilə bilər. Bu  şəraitlərin bəzilərində mütəxəssis-praktikin əlavə prosedurlar 
yerinə yetirməsi zəruri olmaya bilər. Məsələn, müvafiq qanun və ya qaydalar ilə  mütəxəssis-
praktikdən tələb edilə bilər ki, məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarını müəssisənin 
uçot siyasətinə müvafiq olan əsaslara görə tərtib edib-etməməsi haqqında rəy versin. Bu TBS-
nın 18 və 22(c) paraqraflarının tələblərinə riayət etmə bu cür rəyin ifadə edilməsi üçün əsası 
təmin edir.   
 
A47. Digər şəraitlərdə mütəxəssis-praktikin əlavə prosedurlar yerinə yetirməsinə ehtiyac ola 
bilər. Bu cür əlavə prosedurların xüsusiyyəti və həcmi müvafiq qanun və ya qaydalar üzrə 
mütəxəssis-praktikdən rəy verməsini tələb etdiyi digər məsələlərin xüsusiyyətinə görə dəyişir.   
 
Hesabat üçün mütəxəssis-praktikin məsuliyyətinin bəyan edilməsi   
 
A48. Müvafiq qanun və ya qaydalar ilə mütəxəssis-praktikdən öz hesabatına həmin hesabat 
üçün mütəxəssis-praktikin məsuliyyətini təsdiq edən tam aydın bəyanat daxil etməsi tələb 
edilə bilər. Bu cür qanun və ya qaydalara uyğun bəyanatın mütəxəssis-praktikin hesabatına 
daxil edilməsi bu TBS-nın tələblərinə zidd deyil. 
 
Tətbiq edilə bilən meyarlarım açıqlanması (İst: Paraq. 30) 
 
A49. Məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarına əlavə olunan izahedici qeydlərdə 
müvafiq qanun və ya qaydalar ilə nəzərdə tutulan, yaxud səlahiyyətli və ya qəbul edilmiş 
standart müəyyən edən təşkilat tərəfindən dərc edilən meyarları təkrar etməsinə ehtiyac 
yoxdur. Bu cür meyarlar hesabatvermə qaydasının tərkib hissəsi olaraq istifadəyə açıq olacaq 
və ona görə də məsul tərəfin proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsində nəzərdə 
tutulur.   
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A50. Məsul tərəf hər hansı xüsusi meyar hazırladığı hallarda, bu meyarların açıqlanması çox 
zəruridir ki, istifadəçilər proforma maliyyə məlumatlarının necə tərtib edilməsi haqqında 
düzgün anlayış əldə edə bilsinlər.  
 
Təsdiqləmə hesabatının hazırlanması   
 
Başlıq (İst: Paraq. 35(a)) 
 
A51. Hesabatın müstəqil mütəxəssis-praktikin hazırladığı hesabat olmasını göstərən başlıq –
məsələn, “Emissiya prospektinə daxil edilmiş proforma maliyyə məlumatlarının tərtib 
edilməsi haqqında müstəqil mütəxəssis-praktikin təsdiqləmə hesabatı” mütəxəssis-praktikin 
3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS-da10 tələb olunan müstəqillik ilə bağlı etik normaların 
hamısına riayət etməsini təsdiq edir. Bu müstəqil mütəxəssis-praktikin hesabatını digər şəxslər 
tərəfindən təqdim edilən hesabatlardan fərqləndirir.   
 
Ünvan sahibi (ünvan sahibləri) (İst: Paraq. 35(b)) 
 
A52. Müvafiq qanun və ya qaydalarda hesabatın ünvan sahibi (ünvan sahibləri) müəyyən 
edilə bilər. Alternativ olaraq, mütəxəssis-praktik tapşırığın şərtləri daxilində ünvan sahibinin 
(ünvan sahiblərinin) kimliyini müəssisə ilə razılaşdıra bilər.     
 
Giriş paraqrafları (İst: Paraq. 35(c)) 
 
A53. Proforma maliyyə məlumatları digər məlumatlar ehtiva edilən emissiya prospektinə 
daxil ediləcəyinə görə mütəxəssis-praktik təqdimatın forması imkan versə proforma maliyyə 
məlumatlarının təqdim edildiyi hissəni müəyyən edən istinadın daxil edilməsini nəzərdən 
keçirə bilər. Bu oxucuya mütəxəssis-praktikin hesabatının aid olduğu proforma maliyyə 
məlumatlarını müəyyən etməyə kömək edir.   
 
Rəy (İst: Paraq. 13(c), 35(h)) 
 
A54. Hər hansı bir müəyyən yurisdiksiyada rəyin ifadə olunması üçün “proforma maliyyə 
məlumatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından [tətbiq edilə bilən meyarlar] əsasında 
tərtib edilmişdir” ifadəsi, yaxud “proforma maliyyə məlumatları qeyd edilən əsasa uyğun 
olaraq müvafiq şəkildə tərtib edilmişdir” ifadəsinin istifadə olunub-olunmaması həmin 
yurisdiksiyada proforma maliyyə məlumatları haqqında hesabatverməni tənzimləyən qanun 
və ya qaydalar, yaxud həmin yurisdiksiyada ümumi qəbul edilən təcrübə ilə müəyyən edilir.  
 
A55. Bəzi yurisdiksiyada müvafiq qanun və ya qaydalar ilə yuxarıda qeyd olunanlardan başqa 
ifadələr ilə mütəxəssis-praktikin rəyinin ifadə edilməsi nəzərdə tutula bilər. Belə olduqda bu 
TBS-da müəyyən edilən prosedurların yerinə yetirilməsinin özünün qanun və ya qaydalar ilə 
nəzərdə tutulduğu formada rəy ifadə etməsi üçün imkan yaradıb-yaratmayacağını və ya əlavə 
prosedurlara ehtiyacın olub-olmamasını müəyyən etmək üçün mütəxəssis-praktikin peşəkar 
mühakimə yürütməsi zəruri ola bilər.    
 
A56. Mütəxəssis-praktik bu TBS-da müəyyən edilən prosedurların özünün qanun və ya 
qaydalar ilə nəzərdə tutulduğu formada rəy ifadə etməsi üçün yetərli olması qənaətinə 
gəldikdə, həmin ifadənin bu TBS-da müəyyən edilən iki alternativ rəy ilə ekvivalent kimi 
nəzərə alınması məqsədəuyğun ola bilər.   
 
Hesabatın nümunəsi (İst: Paraq. 35) 
 
A57. Şərtsiz müsbət rəy daxil olan mütəxəssis-praktikin hesabatı Əlavədə qeyd edilmilşdir.   
 
 

                                                 
10 3000 saylı (düzəliş edilmiş) TBS, 20-ci paraqraf. 
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Əlavə 
(İst: Paraq. A57) 

 
 
Mütəxəssis-praktikin şərtsiz müsbət rəy daxil olan nümunəvi hesabatı 
 
EMİSSİYA PROSPEKTİNƏ DAXİL EDİLƏN PROFORMA MALİYYƏ 
MƏLUMATLARININ TƏRTİB EDİLMƏSİ HAQQINDA MÜSTƏQİL MÜTƏXƏSSİS-
PRAKTİKİN TƏSDİQLƏMƏ HESABATI 
 
[Müvafiq ünvan sahib(lər)i] 
 
Emissiya prospektinə daxil edilən proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsinə 
dair hesabat   
 
Biz [məsul tərəf] tərəfindən ABC şirkətinin proforma maliyyə məlumatlarının tərtib 
edilməsinə dair hesabatvermə üzrə təsdiqləmə tapşırığını başa çatdırdıq. Proforma maliyyə 
məlumatları [[tarix] üçün proforma xalis aktivləri haqqında hesabat], [[tarix] tarixində başa 
çatan dövr üçün proforma gəlirləri haqqında hesabat], [[tarix] tarixində başa çatan dövr üçün 
proforma pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat]dan və əlaqəli qeydlərdən [şirkət 
tərəfindən təqdim edilən emissiya prospektinin xx-xx səhifələrində müəyyən edilmişdir] 
ibarətdir. Proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsində [məsul tərəfin] əsas olaraq 
götürdüyü tətbiq edilə bilən meyarlar [XX Qiymətli kağızlarla sövdələşmə qaydaları]-nda 
müəyyən edilmişdir və [X qeydi]-ndə təsvir edilmişdir] / [X qeydi]-ndə təsvir edilmişdir]. 
 
Proforma maliyyə məlumatlarını [X qeydində müəyyən edilmiş] [hadisə və ya əməliyyatın] 
sanki [müvafiq olaraq tarixi qeyd edin] tarixində [və tarixi qeyd edin] tarixində baş vermiş 
kimi [tarixi qeyd edin tarixində şirkətin maliyyə vəziyyətinə] [və] [tarixi qeyd edin tarixində 
başa çatan dövr üzrə şirkətin/onun maliyyə nəticələrinə [və pul vəsaitlərinin hərəkətinə] 
təsirini əks etdirmək üçün [məsul tərəf] tərtib etmişdir. Bu prosesin tərkib hissəsi olaraq  
şirkətin [maliyyə vəziyyəti], [maliyyə nəticələri] [və pul vəsaitlərinin hərəkəti] haqqında 
məlumatları [məsul tərəf] şirkətin [[auditor] / [təhlil] hesabatı] dərc edilən]/ [heç bir auditor və 
ya təhlil hesabatı]dərc edilməyən [[tarix] tarixində başa çatan dövr üzrə] maliyyə 
hesabatlarından əldə edilmişdir1.  
 
Proforma maliyyə məlumatları üzrə [məsul tərəfin]məsuliyyəti 
 
[Məsul tərəf] [tətbiq edilə bilən meyarlar] əsasında proforma maliyyə məlumatlarının tərtib 
edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.   
 
Müstəqilliyimiz və keyfiyyətə nəzarət 
 
Biz dürüstlük, obyektivlik, peşəkar səriştəlilik və lazımı ehtiyatlılıq, məxfilik, habelə peşəkar 
davranış kimi təməl prinsiplərə əsaslanan Mühasiblərin Etika Standartları üzrə Beynəlxalq 
İdarə Heyəti tərəfindən hazırlanan “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nin müstəqillik və 
digər etik normalarına riayət etdik. 
 
Şirkət 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartını2 tətbiq edir və müvafiq olaraq etik 
normalar, peşə standartları və tətbiq edilən qanun və qaydaların tələblərinə riayətetmə ilə 
bağlı sənədləşdirilmiş strategiyalar və prosedurlar da daxil olmaqla müfəssəl keyfiyyətə 
nəzarət sisteminə malikdir.   
 
Mütəxəssis-praktikin məsuliyyətləri 
                                                 
1 Auditor və ya təhlil hesabatı dəyişdirildikdə, emissiya prospektində dəyişikliyin təsvir edildiyi yerə istinad 
edilə bilər.   
2 1 saylı “Audit və Maliyyə hesabatları təhlili yerinə yetirən şirkətlər üçün keyfiyyət təhlili  və digər Əminlik və  
Əlaqəli Xidmət tapşırıqları ” BKNS. 
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Bizim məsuliyyətimiz [[XX Qiymətli kağızlarla sövdələşmə qaydaları]-nın tələblərinə 
müvafiq olaraq] proforma maliyyə məlumatlarının [məsul tərəf] tərəfindən [tətbiq edilə bilən 
meyarlar] əsasında tərtib olunub-olunmaması haqqında rəy ifadə etməkdən ibarətdir.   
 
Biz tapşırığımızı Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları Şurasının dərc etdiyi 4320 
saylı “Emissiya prospektinə daxil edilmiş proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsi 
haqqında hesabat vermək üçün təsdiqləmə tapşırıqları” Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə 
Beynəlxalq Standarta (TBS) uyğun yerinə yetirdik. Bu standarta əsasən mütəxəssis-
praktikdən [məsul tərəf]-in proforma maliyyə məlumatlarını bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından [tətbiq edilə bilən meyarlar] əsasında tərtib edib-etməməsinə dair ağlabatan 
əminlik əldə etmək üçün prosedurları planlaşdırıb yerinə yetirməsi tələb olunur.   
  
Bu tapşırığın məqsədləri üçün proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsində istifadə 
olunan hər hansı tarixi maliyyə məlumatlarına dair hər hansı bir hesabat və ya rəyin 
yenilənməsi və ya yenidən dərc edilməsi üçün məsuliyyət daşımırıq.  Eyni zamanda biz 
tapşırıq zamanı proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsində istifadə olunan maliyyə 
məlumatlarının auditini və ya təhlilini aparmamışıq.   
 
Emissiya prospektinə daxil edilən proforma maliyyə məlumatlarının tək məqsədi əhəmiyyətli 
hadisə və ya əməliyyatın müəssisənin düzəliş edilməmiş maliyyə məlumatlarına təsirini sanki 
bu hadisə və ya əməliyyatın nümunə məqsədləri ilə seçilmiş daha erkən bir tarixdə baş 
verdiyini və ya yerinə yetirildiyini əks etdirməkdir. Müvafiq olaraq biz [tarixi qeyd edin] 
tarixində hadisə və ya əməliyyatın faktiki nəticəsinin təqdim edildiyi kimi olmasına dair hər 
hansı bir əminliyi təmin etmirik.   
 
Proforma maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilə bilən 
meyarlar əsasında tərtib edilib-edilməməsinə dair hesabat vermək üçün ağlabatan əminliyi 
təmin edən tapşırığa [məsul tərəf]-in proforma maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsində 
istifadə etdiyi tətbiq edilə bilən meyarların bilavasitə hadisə və ya əməliyyatlara əhəmiyyətli 
təsirini təqdim etmək üçün ağlabatan əsası təmin edib-etməməsini qiymətləndirmək və 
aşağıdakılara dair yetərli müvafiq sübutlar əldə etmək daxildir: 
 

 əlaqəli proforma düzəlişlərinin həmin meyarlara lazımı təsir göstərib-göstərməməsi; 
habelə 

 
 proforma maliyyə məlumatlarında bu düzəlişlərin düzəliş edilməmiş maliyyə 

məlumatlarına müvafiq tətbiq edilməsini əks etdirib-etdirməməsi.  
 
Seçilmiş prosedurlar şirkətin xüsusiyyəti, proforma maliyyə məlumatlarının tərtib olunması 
ilə bağlı hadisə və ya əməliyyatlar, habelə digər müvafiq tapşırıq şəraitləri haqqında 
mütəxəssis-praktikin anlayışı nəzərə alınmaqla mütəxəssis-praktikin mühakiməsindən asılıdır. 
 
Tapşırığa həmçinin proforma maliyyə məlumatlarının ümumi təqdimatının qiymətləndirilməsi 
də daxildir.   
 
Biz ehtimal edirik ki, bizim əldə etdiyimiz sübutlar rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və 
müvafiqdir.   
 
Bizim fikrimizcə [proforma maliyyə məlumatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
[tətbiq edilə bilən meyarlar] əsasında tərtib edilmişdir] / [proforma maliyyə məlumatları qeyd 
edilənlər əsasında müvafiq qaydada tərtib edilmişdir]. 
 
Digər hüquq və ya qaydaların tələblərinə dair hesabat  
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[Müvafiq qanun və ya qaydalarla mütəxəssis-praktikdən digər məsələlərə dair rəy ifadə etmək 
tələb edilə bilər (bax: A46–A47 paraqrafları). Mütəxəssis-praktikin hesabatının bu bölməsinin 
forma və məzmunu bu cür hesabatvermə üzrə digər məsuliyyətlərin xüsusiyyətindən asılı 
olaraq müxtəlif ola bilər] 
 
[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 
[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi] 
 
[Mütəxəssis-praktikin ünvanı] 
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Giriş 
 
1. Əlaqəli Xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartın (ƏXBS) məqsədi maliyyə məlumatları ilə 

bağlı razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi üzrə tapşırıq öhdəliyi götürdükdə 
auditorun1 peşəkar məsuliyyətləri və bu cür tapşırıq ilə bağlı auditorun təqdim etdiyi 
hesabatın forma və məzmunu ilə bağlı standartlar müəyyən etmək və təlimatı təmin 
etməkdir.   

 
2. Bu ƏXBS maliyyə məlumatları ilə bağlı olan tapşırıqlara aiddir. Bununla belə auditorun 

müzakirə edilən yoxlama predmeti haqqında yetərli məlumatı olduqda və nəticələrin 
əsaslandırılması üçün ağlabatan meyarlar mövcud olduqda bu, qeyri-maliyyə məlumatları 
ilə bağlı tapşırıqlar üçün də faydalı təlimat ola bilər. Beynəlxalq Audit Standartlarinda 
(BAS) verilən təlimat bu ƏXBS-nin tətbiq edilməsində auditor üçün faydalı ola bilər. 

 
3. Razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi üzrə tapşırığa auditorun maliyyə 

məlumatlarının (məsələn, kreditor borcları, debitor borcları, əlaqəli tərəflərdən 
satınalmalar, habelə müəssisənin bölməsinin satış həcmi və mənfəəti) ayrıca 
elementlərinə, maliyyə hesabatına (məsələn, balans hesabatı) və hətta maliyyə 
hesabatlarının tam dəsti ilə bağlı müəyyən prosedurların yerinə yetirilməsi daxil ola bilər.    

 
Razılaşdırılmış prosedurlar üzrə tapşırığın məqsədi  

 
4. Razılaşdırılmış prosedurlar üzrə tapşırığın məqsədi auditorun auditor, müəssisə və 

müvafiq üçüncü tərəflər arasında razılaşdırılan audit xüsusiyyətli prosedurların 
yerinə yetirməsi və əldə edilən nəticələr haqqında hesabat verməsindən ibarətdir.   

 
5. Auditor sadəcə razılaşdırılmış prosedurlar üzrə əldə edilən nəticələr ilə bağlı hesabat 

verdiyinə görə heç bir əminlik ifadə olunmur.  Əvəzində hesabat istifadəçiləri auditor 
tərəfindən hesabat verilən nəticələr və prosedurları özləri qiymətləndirir və auditorun 
işindən özləri üçün nəticələr çıxarırlar. 

 
6. Hesabat yerinə yetirilməli olan prosedurlar ilə bağlı razılığa gələn tərəflər üçün nəzərdə 

tutulur, çünki digər şəxslər prosedurların səbəblərindən agah olmadıqlarına görə nəticələri 
səhv şərh edə bilərlər.   

 
Razılaşdırılmış prosedurlar üzrə tapşırığın ümumi prinsipləri 

 
7. Auditor Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının dərc etdiyi “Peşəkar 

Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nə (IESBA Məcəlləsi) riayət etməlidir. Bu növ 
tapşırıqlar üçün auditorun peşə məsuliyyətlərini tənzimləyən etika prinsiplərinə 
aşağıdakılar daxildir: 

 
(a) dürüstlük; 

 
(b) obyektivlik; 

 
(c) peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq; 

 
(d) məxfilik;  

 
(e) peşəkar davranış; habelə 

 
(f) texniki standartlar. 

 

                                                 
1 Beynəxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları Şurasının standartlarında “auditor” termini həm audit, həm də 
təhlil, yerinə yetirilə bilən digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər izah edildikdə istifadə olunur. Bu cür istinad 
təhlil, digər təsdiqləmə və ya əlaqəli xidmətləri yerinə yetirən şəxsin auditor olması mənasına gəlmir. 
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Müstəqillik razılaşdırılmış prosedurlar üzrə tapşırıq üçün tələb deyildir; bununla belə 
tapşırığın və ya milli standartların şərtləri və ya məqsədləri auditorun IESBA Məcəlləsinin 
müstəqillik tələblərinə riayət etməsini tələb edə bilər.  Auditor müstəqil olmadığı hallarda 
əldə edilən nəticələrə dair hesabatda bu bəyan edilməlidir.  

 
8. Auditor razılaşdırılmış prosedurlar üzrə tapşırığı bu ƏXBS və tapşırığın şərtlərinə 

müvafiq olaraq yerinə yetirməlidir. 
 

Tapşırığın şərtlərinin müəyyən edilməsi  
 

9. Auditor müəssisənin təmsilçiləri və bir qayda olaraq əldə edilmiş nəticələr dair 
hesabatın nüsxəsini qəbul edəcək müəyyən edilmiş digər tərəflər ilə razılaşdırılmış 
prosedurlar və tapşırığın şərtlərinin aydın şəkildə başa düşülməsindən əmin 
olmalıdır. Razılaşdırılmalı məsələlərə aşağıdakılar daxildir: 

 
 tapşırığın xüsusiyyəti, o cümlədən yerinə yetirilən prosedurların audit və ya təhlil 

təşkil etməyəcəyi və buna görə də heç bir əminliyin ifadə olunmayacağı faktı; 
 

  tapşırıq üçün qeyd edilən məqsəd; 
 

 razılaşdırılmış prosedurların tətbiq ediləcəyi maliyyə məlumatlarının müəyyən 
edilməsi; 
 

 tətbiq ediləcək xüsusi prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi; 
 

 əldə edilən nəticələrə dair hesabatın nəzərdə tutulan forması; 
 

 əldə edilən nəticələrə dair hesabatın paylanılmasında məhdudiyyətlər. Bu cür 
məhdudiyyətlər hüquqi tələblərə (əgər varsa) zidd olduqda auditor tapşırığı qəbul 
etməməlidir. 
 

10. Müəyyən şəraitlərdə, məsələn, proseduralar tənzimləyici orqan, sənaye sahəsinin 
nümayəndələri və mühasib peşəsinin nümayəndələri arasında razılaşdırıldıqda auditor 
hesabatı qəbul edəcək bütün tərəflər ilə prosedurları müzakirə etmək iqtidarında olmaya 
bilər. Bu cür hallarda auditor, məsələn, tətbiq ediləcək prosedurları cəlb olunan tərəflərin 
müvafiq nümayəndələri ilə müzakirə etməyi, bu cür tərəflərlə yazışmanı təhlil etməyi və 
ya təqdim ediləcək hesabat növünün nüsxəsinin onlara göndərilməsini nəzərdə saxlaya 
bilər.   

 
11. Həm sifarişçinin, həm də auditorun marağındadır ki, auditor təyinatın əsas şərtlərinin 

sənədləşdirildiyi məktub-sazişi göndərsin. Məktub-saziş auditorun təyinatı qəbul etməsini 
təsdiq edir və təyinatın məqsədləri və həcmi, auditorun məsuliyyətləri və təqdim ediləcək 
hesabatın forması kimi məsələlər ilə bağlı anlaşılmazlığın yaranmamasına kömək edir.   

 
12. Məktub-sazişə daxil edilməli olan məsələlərə aşağıdakılar daxildir: 

 
 tərəflər arasında yerinə yetiriləcəyi razılaşdırılmış prosedurların siyahısı; 

 
 əldə edilən nəticələrə dair hesabatın yalnız yerinə yetiriləcək prosedurlar ilə bağlı 

razılığa gəlmiş tərəflərə paylanmasının nəzərdə tutulduğuna dair bəyanat.  
 

Əlavə olaraq auditor məktub-sazişə əldə edilən nəticələrə dair təqdim ediləcək hesabat 
növünün layihəsini əlavə etməyi də nəzərdən keçirə bilər. Məktub-sazişin nümunəsi bu 
ƏXBS-nın 1 saylı Əlavəsində verilir.   

 
Planlaşdırma 

 
13. Auditor tapşırığın səmərəli yerinə yetirilməsi üçün işi planlaşdırmalıdır.   

 
Sənədləşdirmə 
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14. Auditor əldə edilən nəticələrə dair hesabatın əsaslandırılması üçün sübutların təmin 

edilməsində vacib olan məsələləri, habelə tapşırığın bu ƏXBS-a və tapşırığın 
şərtlərinə müvafiq olaraq yerinə yetirilməsinə dair sübutları sənədləşdirməlidir.   

 
Prosedurlar və sübutlar 

 
15. Auditor əldə edilən nəticələrə dair hesabat üçün razılaşdırılmış prosedurları yerinə 

yetirməli və əsas kimi əldə edilən sübutları istifadə etməlidir.   
 

16. Razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi üzrə tapşırıqda tətbiq olunan prosedurlara 
aşağıdakılar daxil ola bilər: 

 
 sorğu və təhlil; 

 
 yenidən hesablama, müqayisə və verilənlərin dəqiqliyinin texniki yoxlanılması; 

 
 müşahidə; 

 
 yoxlama; 

 
 təsdiqləmələrin əldə edilməsi. 

 
Bu ƏXBS-in 2 saylı Əlavəsi səciyyəvi razılaşdırılmış prosedurlar üzrə tapşırığın bir hissəsi 
kimi istifadə oluna bilən prosedurların nümunəvi siyahısını özündə əks etdirən hesabat 
nümunəsidir.  

 
Hesabatvermə 

 
17. Razılaşdırılmış prosedurlar üzrə tapşırığa dair hesabatda istifadəçinin yerinə yetirilən işin 

xüsusiyyət və həcmini başa düşməsi üçün tapşırığın məqsədi və razılaşdırılmış 
prosedurları kifayət qədər təfsilatlı şəkildə təsvir edilməlidir.  

  
18. Əldə edilən nəticələrə dair hesabata aşağıdakılar daxil edilməlidir: 

 
(a) başlıq; 

 
(b) ünvan sahibi (bir qayda olaraq razılaşdırılmış prosedurları yerinə yetirmək 

üçün auditoru işə cəlb edən sifarişçi); 
 

(c) razılaşdırılmış prosedurların tətbiq edildiyi xüsusi maliyyə və qeyri-maliyyə 
məlumatlarının müəyyən edilməsi; 

 
(d) yerinə yetirilən prosedurların sifairşçi ilə razılaşdırılmış proseduralar olması 

haqqında bəyanat; 
 

(e) tapşırığın razılaşdırılmış prosedurlar üzrə tapşırığa aid olan Əlaqəli Xidmətlər 
üzrə Beynəlxalq Standarta, yaxud müvafiq milli standarta və ya təcrübələrə 
müvafiq olaraq yerinə yetirilməsi haqqında bəyanat; 

 
(f) müvafiq olduqda auditorun müəssisədən müstəqil olmaması haqqında bəyanat; 

 
(g) razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi məqsədinin müəyyən edilməsi; 

 
(h) yerinə yetirilən xüsusi prosedurların siyahısı; 

 
(i) auditorun əldə etdiyi nəticələrin, o cümlədən aşkar edilən səhvlər və istisnalara 

dair yetərli təfsilatların təsviri; 
 

(j) yerinə yetirilən prosedurların audit və ya təhlil olunmaması və buna görə də heç 
bir əminliyin ifadə olunmamasına dair bəyanat; 
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(k) auditorun əlavə prosedurları, auditi və təhlili yerinə yetirmiş olduğu halda, digər 
məsələlərin ortaya çıxması və onlar haqqında hesabatvermə ehtimalının 
olmasına dair bəyanatı; 

 
(l) hesabatın yalnız prosedurların yerinə yetiriləcəyi haqqında razılığa gələn 

tərəflər üçün nəzərdə tutulduğuna dair bəyanat; 
 

(m) hesabatın yalnız qeyd edilən element, hesab, maddə və ya maliyyə və qeyri-
maliyyə məlumatlarına aid olması və onun müəssisənin bütövlükdə maliyyə 
hesabatlarına aid olmamasına dair bəyanat (müvafiq olduqda); 

 
(n) hesabatın tarixi; 

 
(o) auditorun ünvanı; habelə 

 
(p) auditorun imzası. 

 
Bu ƏXBS-in 2 saylı Əlavəsi maliyyə məlumatları ilə bağlı razılaşdırılmış prosedurların yerinə 
yetirilməsi üzrə tapşırıq ilə bağlı təqdim edilmiş əldə edilən nəticələrə dair hesabatın 
nümunəsini ehtiva edir.   

 
Tapşırıqların ictimai sektor üçün yerinə yetirilməsinin özəllikləri 

 
1. İctimai sektor üçün tapşırıqda hesabat yalnız prosedurların yerinə yetirilməsi ilə bağlı 

razılığa gələn tərəflər üçün deyil, daha çox müəssisə və ya insanlar üçün nəzərdə tutula 
bilər (məsələn, xüsusi ictimai müəssisə və ya hökumət idarəsi ilə bağlı parlament 
araşdırması). 

 
2. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, ictimai sektorun səlahiyyətləri çox fərqli ola bilər 

və həqiqətən də “razılaşdırılmış prosedurlar” olan tapşırıqları maliyyə məlumatlarının 
auditi olan tapşırıqlardan (məsələn, səmərəlilik haqqında hesabatlar) fərqləndirmək üçün 
ehtiyatlı olmaq lazımdır.   
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Əlavə 1 
 

Razılaşdırılmış prosedurlar üzrə tapşırıq üçün məktub-saziş nümunəsi  
 
Aşağıdakı məktub bu ƏXBS-in 9-cu paraqrafı ilə birlikdə təlimat kimi istifadə etmək üçün 
nəzərdə tutulmuş və standart məktub funksiyası daşımır. Məktub-saziş fərdi tələb və şəraitlərə 
uyğun olaraq dəyişdirilməlidir. 
   
Auditoru işə cəlb edən sifarişçinin direktorlar şurasına və ya digər müvafiq nümayəndələrinə: 
 
Bu məktub bizim tapşırığın şərtlərini və məqsədlərini, habelə göstərəcəyimiz xidmətlərin 
xüsusiyyətini və məhdudiyyətlərini başa düşməyimizi təsdiqləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Bizim tapşırıq razılaşdırılmış prosedurlar üzrə tapşırığa tətbiq edilə bilən Əlaqəli Xidmətlər 
üzrə Beynəlxalq Standarta (və ya müvafiq milli standartlara və ya təcrübələrə istinad edin) 
müvafiq olaraq yerinə yetiriləcək və biz bunu hesabatımızda qeyd edəcəyik.  
  
Biz aşağıdakı prosedurların yerinə yetirilməsinə və işin yekununda əldə etdiyimiz nəticələr 
haqqında hesabat verməyə razılıq verdik  
(Yerinə yetiriləcək prosedurların, o cümlədən müvafiq hallarda oxunmalı olan hesabat və 
sənədlərin, əlaqə saxlanılmalı olan şəxslərin və təsdiqetmələrin əldə edilməli olduğu tərəflərin 
xüsusiyyətini, müddətini və həcmini təsvir edin): 
 
Bizim yerinə yetirəcəyimiz prosedurlar yalnız sizə (məqsədi qeyd edin) yardım etmək 
məqsədi daşıyır. Bizim hesabatımız başqa məqsəd üçün istifadə edilməməlidir və yalnız 
məlumat üçün nəzərdə tutulmuşdur.   
 
Bizim yerinə yetirəcəyimiz prosedurlar Beynəlxalq Audit Standartlarına və ya Təhlil 
Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartlara (və ya müvafiq milli standartları və ya təcrübələri 
qeyd edin) uyğun olaraq keçirilən auditi və ya təhlili təşkil etmir və buna görə də heç bir 
əminlik ifadə olunmayacaq. 
 
Biz sizin heyət ilə tam əməkdaşlığa hazırıq və inanırıq ki, bizim tapşırıq ilə bağlı tələb 
edəcəyimiz uçot qeydlərini, sənədləri və digər məlumatları bizə təqdim edəcəklər.   
 
İşin gedişatında hesabını təqdim edəcəyimiz ödənişlərimiz tapşırığa cəlb olunan fərdlərin 
tələb etdiyi vaxta və əlavə olaraq tapşırıq müddətində ediləcək xərclərə əsaslanır. Fərdi saat 
tarifləri məsuliyyətin dərəcəsinə, habelə zəruri təcrübə və bacarıqlardan asılıdır.     
 
Razılaşdırdığımız xüsusi prosedurların yerinə yetiriləcəyi də daxil olmaqla, tapşırıq şərtlərinin 
siz tərəfdən başa düşülməsini göstərmək üçün bu məktub-sazişin əlavə edilmiş nüsxəsini 
imzalayıb geri göndərməyinizi xahiş edirik. 
 

XYZ & Co 
 

ABC şirkəti adından qəbul etdi 
 
(imza) 
 
Adı və vəzifəsi:  
 
Tarix
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Əlavə 2 

 
Kreditor borcları ilə bağlı əldə edilən nəticələrə dair hesabatın nümunəsi   
  
ƏLDƏ EDİLƏN NƏTİCƏLƏRƏ DAİR HESABAT 
 
KİMƏ: (auditoru işə cəlb edənlər) 
 
Biz sizinlə razılaşdırılan və əlavə edilmiş cədvəllərdə (bu nümunədə göstərilməmişdir) qeyd 
edilən (tarix) üçün ABC şirkətinin kreditor borcları ilə bağlı aşağıda sadalanan prosedurları 
yerinə yetirdik. Tapşırığımız razılaşdırılmış prosedurlar üzrə tapşırığa tətbiq oluna bilən 
Əlaqəli Xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standarta (yaxud milli standartları və ya təcrübəni qeyd 
edin) əsasən yerinə yetirilmişdir. Prosedurlar yalnız kreditor borclarının etibarlığını 
qiymətləndirməkdə kömək etmək üçün yerinə yetirilmiş və həmin prosedurların xülasəsi  
aşağıda verilmişdir: 
 
1. Biz ABC şirkəti tərəfindən hazırlanan (tarixi) üçün kreditor borclarının toplanmasının sınaq 
balansını əldə etdik və yoxladıq, habelə yekunu baş kitabdakı müvafiq hesabın qalığı ilə 
müqayisə etdik.  
  
2. Biz əsas təchizatçıların əlavə edilmiş siyahısını (bu nümunədə göstərilməmişdir) və (tarix) 
üçün veriləcək məbləğləri sınaq balansındakı əlaqəli ad və məbləğlər ilə müqayisə etdik.  
 
3. Biz təchizatçıların hesabatlarını əldə etdik və ya təchizatçılardan (tarix) üçün verilməli olan 
balansların təsdiqlənməsini tələb etdik.   
 
4. Biz bu cür hesabatları və ya təsdiqləmələri 2-ci bənddə qeyd olunan məbləğlərlə müqayisə 
etdik. Uyğun olmayan məbləğlər üçün ABC şirkətindən üzləşdirmə aktlarını əldə etdik. Əldə 
edilən üzləşdirmələr üçün biz hər biri xxx-dən böyük olan ödənilməmiş fakturaları, kredit-
notları və ödənilməmiş çekləri müəyyən etdik və siyahısını tərtib etdik. Biz sonradan qəbul 
edilmiş bu cür faktura və kredit-notları, habelə sonradan ödənilmiş çekləri tapıb nəzərdən 
keçirdik və onların əslində üzləşmələrdə ödənilməmiş kimi göstərilməli olduğunu təsdiqlədik.  
 
Biz nəticələrimizin hesabatını aşağıda veririk: 
 
(a) Maddə 1 ilə bağlı olaraq biz əlavənin düzgün, ümumi məbləğin isə müvafiq olmasını 

təsdiqlədik. 
 
(b) Maddə 2 ilə bağlı olaraq biz müqayisə olunan məbləğlərin müvafiq olmasını təsdiqlədik.  
 
(c) Maddə 3 ilə bağlı olaraq biz hər bir təchizat üçün təchizatçıların hesabatlarının olmasını 

təsdiqlədik. 
 
(d) Maddə 4 ilə bağlı olaraq biz məbləğlərin müvafiq olmasını təsdiqlədik, yaxud müvafiq 

olmayan məbləğlərlə bağlı olaraq biz ABC şirkətinin üzləşdirilmələri hazırlamasını, 
habelə xxx-dən yuxarı olan kredit-notlarının, fakturaların və ödənilməmiş çeklərin 
aşağıdakılar istisna olmaqla üzləşdirilən maddələr kimi müvafiq qaydada siyahıda əks 
etdirilməsini təsdiqlədik: 

 
(İstisnaların təfərrüatlarını qeyd edin) 

 
Yuxarıdakı prosedurların Beynəlxalq Audit Standartlarına və ya Təhlil Tapşırıqları üzrə 
Beynəlxalq Standartlara (yaxud müvafiq milli standartlara və ya təcrübələrə) uyğun olaraq 
keçirilmiş audit və ya təhlil olmadığına görə biz (tarix) üçün kreditor borcları ilə bağlı heç bir 
əminlik ifadə etmirik.   
 
Biz əlavə prosedurları yerinə yetirsəydik, yaxud maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Audit 
Standartlarına və ya Təhlil Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartlara (yaxud müvafiq milli 
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standartlara və ya təcrübələrə) uyğun olaraq auditini və ya təhlilini keçirsəydik bizim 
diqqətimizi başqa məsələlər cəlb edə bilərdi və biz sizə bu haqda hesabat verərdik.   
 
Bizim hesabatımız yalnız bu hesabatın birinci bəndində qeyd olunan məqsədlər və sizin 
məlumatınız üçündür və başqa məqsəd və ya digər tərəflərə verilmək üçün istifadə 
olunmamalıdır. Bu hesabat yalnız yuxarıda qeyd olunan hesablara və maddələrə aiddir və 
bütövlükdə ABC şirkətinin hər hansı maliyyə hesabatlarına şamil edilmir.   
  

AUDITOR 
 
Tarix  
 
Ünvan 
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Xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standart (ƏXBS) “Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər 
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Giriş  
 
Bu ƏXBS-nın əhatə dairəsi 
 
1. Bu Əlaqəli Xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standart (ƏXBS) tarixi maliyyə məlumatları ilə 

bağlı heç bir əminlik əldə etmədən həmin məlumatların hazırlanması və təqdim edilməsi 
üçün rəhbərliyə kömək etmək və tapşırıq haqqında bu ƏXBS-a müvafiq olaraq hesabat 
vermək üçün işə cəlb olunduqda mütəxəssis-praktikin məsuliyyətlərindən bəhs edir. (İst: 
Paraq. A1–A2) 

 
2. Bu ƏXBS tarixi maliyyə məlumatları üçün maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə 

tapşırıqlara şamil olunur. Bu ƏXBS tarixi maliyyə məlumatları istisna olaraq digər 
maliyyə məlumatları üçün maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlara və 
qeyri-maliyyə məlumatları üçün maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlara 
tətbiq edilə, zəruri hallarda uyğunlaşdırıla bilər. Bundan sonra bu ƏXBS-da “maliyyə 
məlumatları” dedikdə “tarixi maliyyə məlumatları” nəzərdə tutulur. (İst: Paraq. A3–A4). 

 
3. Mütəxəssis-praktikdən rəhbərliyə maliyyə məlumatlarının hazırlanması və təqdim 

edilməsi ilə bağlı kömək etmək xahiş edildikdə, tapşırığın bu ƏXBS-a uyğun olaraq 
yerinə yetirilməsinin tələb olunub-olunmaması müvafiq qaydada nəzərə alınmalıdır. Bu 
ƏXBS üzrə hesabatvermə də daxil olmaqla bu ƏXBS-nın tətbiq olunmasının 
müvafiqliyini göstərən amillərə aşağıdakılar daxildir: 

 
 maliyyə məlumatlarının tətbiq olunan qanun və ya qaydalarla tələb olunub-

olunmaması və ictimaiyyətə açıq olmasının zəruriliyi; 
 

 hazırlanan maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan istifadəçiləri istisna olmaqla 
üçüncü tərəflərin mütəxəssis-praktiki maliyyə məlumatları ilə əlaqələndirməsi 
ehtimalı və mütəxəssis-praktikin məlumatların hazırlanmasına cəlb olunma 
səviyyəsinin yanlış başa düşülmə riskinin mövcudluğu, məsələn: 

 
o maliyyə məlumatları rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər olmayan tərəflərin 

istifadəsi üçün nəzərdə tutulduğu, yaxud məlumatların nəzərdə tutulan 
istifadəçiləri olmayan tərəflərə verilə bildiyi və ya belə tərəflərin əldə edəcəyi 
mümkün olduğu halda; habelə 

 
o mütəxəssis-praktikin adı maliyyə məlumatları ilə birlikdə müəyyən edildiyi halda. 

(İst: Paraq. A5) 
 
1 saylı BKNS1 ilə əlaqə 
 
4. Keyfiyyət nəzarət sistemləri, ümumi prinsipləri və prosedurları şirkətin məsuliyyətinə 

aiddir. 1 saylı BKNS maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə şirkətin tapşırıqları ilə 
bağlı peşəkar mühasiblər şirkətlərinə şamil olunur2. Bu ƏXBS-nın fərdi maliyyə 
hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar səviyyəsində keyfiyyətə nəzarətə dair 
müddəaları ona əsaslanır ki, şirkət 1 saylı BKNS-in tələblərinə və ya ən azı onun qədər 
ciddi olan tələblərə tabedir. (İst: Paraq. A6–A11) 

 
Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq 
 

                                                 
1 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə   
  tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət” Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı (BKNS). 
2 1 saylı BKNS, 4-cü paraqraf. 
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5. Rəhbərlik fəaliyyət göstərən peşəkar mühasibdən müəssisənin maliyyə məlumatlarının 
hazırlanması və təqdim edilməsinə kömək etməyi xahiş edə bilər. Bu ƏXBS-a uyğun 
olaraq yerinə yetirilmiş maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın dəyəri 
mütəxəssis-praktikin mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının verilməsi sahəsində 
peşəkar təcrübəsindən və peşə standartlarına, o cümlədən müvafiq etik normalara riayət 
etməsindən, habelə mütəxəssis-praktikin maliyyə məlumatlarının hazırlanmasında iştirak 
etməsinin xüsusiyyəti və həcmi haqqında aydın məlumatvermədən qaynaqlanır. (İst: 
Paraq. A12–A15) 

 
6. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq təsdiqləmə tapşırığı olmadığına görə 

maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq mütəxəssis-praktikdən rəhbərliyin 
hazırlamaq üçün təqdim etdiyi məlumatların düzgünlüyünü və tamlığını dəqiqləşdirmək, 
yaxud maliyyə məlumatlarının hazırlanmasına dair auditor rəyinin və ya təhlilin nəticəsini 
ifadə etmək üçün başqa şəkildə sübut toplamaq tələb olunmur. 

 
7. Maliyyə məlumatları və onun hazırlanıb təqdim edilməsi üçün əsasın seçilməsi ilə bağlı 

məsuliyyət rəhbərliyə aiddir. Bu məsuliyyətə müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq 
edilməsi, zəruri hallarda isə ağlabatan uçot qiymətləndirmələrinin işlənib hazırlanması da 
daxil olmaqla maliyyə məlumatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi üçün tələb edilən 
rəhbərliyin mühakimə yürütməsi daxildir. (İst: Paraq. A12–A13) 

 
8. Bu ƏXBS rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər üçün məsuliyyət müəyyən etmir, 

yaxud  onların məsuliyyətlərini tənzimləyən qanun və qaydaları inkar etmir. Bu ƏXBS-a 
müvafiq olaraq yerinə yetirilən tapşırıq o şərtlə yerinə yetirilir ki, müvafiq hallarda 
rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə 
tapşırıq üçün təməl olan müəyyən məsuliyyətləri razılaşdırmış olsun. (İst: Paraq.A12–
A13) 

 
9. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın predmeti olan maliyyə məlumatları 

aşağıdakılar da daxil olmaqla müxtəlif məqsədlər üçün tələb oluna bilər: 
 

(a) qanun və ya qaydalar ilə müəyyən edilən hesabatverməyə dair mütəmadi məcburi 
tələblərə riayət etmək; yaxud 

 
(b) aşağıdakı misallar da daxil olmaqla müvafiq qanun və ya qaydalar üzrə məcburi 

hesabatverməyə aidiyyəti olmayan məqsədlər üçün: 
 

 rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər üçün,  onların xüsusi məqsədləri üçün 
müvafiq əsasda hazırlanmış hesabat (məsələn, daxili istifadə üçün maliyyə 
məlumatlarının hazırlanması); 

 
 müqavilə və ya digər razılıq formasına müvafiq olaraq kənar tərəflər üçün 

öhdəlik götürülmüş mütəmadi maliyyə hesabatlarının verilməsi üçün (məsələn, 
qrantın verilməsi və ya davamlılığını əsaslandırmaq üçün maliyyələşdirmə 
orqanına təqdim edilən  maliyyə məlumatları); 

 
 əməliyyatlar üçün, məsələn, müəssisənin sahibkarlıq və ya maliyyə strukturunda 

dəyişikliklərin edilməsi üçün istifadə edilən əməliyyatları əsaslandırmaq üçün 
(məsələn, qovuşma və ya özününküləşdirmə). 

 
10. Maliyyə məlumatlarının hazırlanıb təqdim edilməsi üçün müəssisəyə məxsus sadə 

mühasibat uçotundan tutmuş maliyyə hesabatlarının müəyyən edilmiş təqdimetmə 
standartlarınadək maliyyə hesabatlarının fərqli çərçivələri istifadə oluna bilər. Maliyyə 
məlumatlarının hazırlanıb təqdim edilməsi üçün rəhbərlik tərəfindən qəbul edilən maliyyə 
hesabatlarının çərçivələri  müəssisənin xüsusiyyətindən və məlumatların nəzərdə tutulan 
istifadəsindən asılı olur. (İst: Paraq. A16–A18) 
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Bu ƏXBS-nın təyinatı 
 
11. Bu ƏXBS-da mütəxəssis-praktikin bu standarta riayət etməkdə məqsədləri sadalanır. 

Həmin məqsədlər bu ƏXBS-nın tələblərinin müəyyən edildiyi konteksti təmin edir və 
maliyyə hesabatının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqda mütəxəssis-praktikə nələrə ehtiyacının 
olmasını başa düşməsinə kömək etmək üçün nəzərdə tutulur. 

 
12. Bu ƏXBS-da mütəxəssis-praktikin qeyd olunan məqsədlərə nail olmasına kömək etməsi 

üçün nəzərdə tutulmuş tələblər “-malı, -məli” yazılmaqla istifadə olunmuşdur.  
 
13. Əlavə olaraq bu ƏXBS qeyd olunan standartın düzgün başa düşülməsi üçün konteksti 

təmin edən giriş materialı, anlayışlar, habelə praktik tətbiq və digər izahedici materialları 
ehtiva edir.   

 
14. Praktik tətbiq və digər izahedici materiallarda tələblərin əlavə izahı və onların yerinə 

yetirilməsi üçün təlimatlar verilir. Bu cür təlimatlar özləri tələb funksiyası daşımasalar da, 
onlar, tələblərin düzgün tətbiq edilməsi üçün müvafiqdir. Praktik tətbiq və digər izahedici 
materiallarda bu ƏXBS-da əks etdirilən, tələblərin tətbiq edilməsinə kömək edən ilkin 
məlumatlar da təqdim edilə bilər.     

 
Qüvvəyə minmə tarixi 
 
15. Bu ƏXBS 1 iyul 2013-cü il tarixindən tez olmayan maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi 

üzrə tapşırıqlara dair hesabatlar üçün qüvvədədir. 
 
Məqsədlər 
 
16. Bu ƏXBS-a uyğun olaraq mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə 

tapşırıq üçün məqsədləri aşağıdakılardır: 
 

(a) rəhbərlik tərəfindən təmin edilən məlumat əsasında maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrinə uyğun olaraq maliyyə məlumatlarının hazırlanıb təqdim 
olunmasında rəhbərliyə kömək etmək məqsədi ilə mühasibat uçotu və maliyyə 
hesabatlarının verilməsi üzrə təcrübəni tətbiq etmək; habelə 

 
(b) bu ƏXBS-nın tələblərinə müvafiq olaraq hesabat vermək.  

 
Anlayışlar 
 
17. Bu Topludakı Terminlər lüğətinə3 (Lüğət) bu ƏXBS-da müəyyən edilən terminlər daxildir 

və onların ardıcıl şərh edilməsinin asanlaşdırılması məqsədi ilə bura eyni zamanda bu 
ƏXBS-də rast gələn digər terminlərin təsviri də aiddir. Aşağıdakı terminlərin mənası bu 
ƏXBS-da belə izah edilir: 

 
(a) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri (Applicable financial reporting 

framework) – Rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən 
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq olunan, müəssisənin xüsusiyyəti və 
maliyyə məlumatlarının məqsədi baxımından qəbul edilən, yaxud qanun və ya 
qaydalarla tələb edilən maliyyə hesabatları çərçivələri. (İst: Paraq. A30–A32) 

 
(b) Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq (Compilation engagement) -   

Tətbiq olunan maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə uyğun olaraq müəssisənin maliyyə 
məlumatlarının hazırlanıb təqdim edilməsində rəhbərliyə kömək etmək üçün 
mütəxəssis-praktikin mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlılığı sahəsində təcrübəsinin 

                                                 
3 IFAC tərəfindən nəşr edilmiş, IAASB tərəfindən dərc edilən “Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə    
  və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlara toplusu”ndakı büynəlxalq standartlara aid olan terminlər    
  lüğəti. 
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tətbiq etdiyi və bu ƏXBS-nın tələblərinə müvafiq olaraq hesabat verdiyi tapşırıq. Bu 
ƏXBS-nın bütün mətnində “tərtib etmək”, “tərtib edilmə” və “tərtib edilmiş” sözləri 
bu kontekstdə istifadə olunur. 

 
(c) Tapşırıq üzrə tərəfdaş (Engagement partner) - Auditor təşkilatında tapşırığa və onun 

yerinə yetirilməsinə, təşkilatın adından təqdim edilən hesabata görə məsuliyyət 
daşıyan və zəruri hallarda peşəkar, hüquqi və ya səlahiyyətli orqan tərəfindən verilmiş 
müvafiq səlahiyyətə malik tərəfdaş və ya digər şəxs. 

 
(d)  Tapşırıq qrupu (Engagement team) - Audit tapşırığını yerinə yetirən bütün 

tərəfdaşlar və şəxsi heyət, habelə auditor təşkilatı və ya şəbəkənin üzvü olan şirkət 
tərəfindən tapşırığın yerinə yetirilməsinə cəlb edilmiş tapşırıqla bağlı prosedurları 
yerinə yetirən fərdlər. Bura, auditor təşkilatının və ya şəbəkənin üzvü olan şirkətin 
tapşırığın yerinə yetirilməsinə cəlb etdiyi kənar ekspertlər  daxil deyildir.  

 
(e)  Təhrif  (Misstatement)  - Maliyyə hesabatları maddəsinin hesabatda göstərilmiş 

məbləği, təsnifatı, təqdimatı və ya açıqlanması ilə tətbiq olunan maliyyə hesabatları 
çərçivəsinə müvafiqliyi zəruri olan maddənin məbləği, təsnifatı, təqdimatı və ya 
açıqlanması arasındakı fərqdir. Təhrif yalan və ya səhv nəticəsində də yarana bilər.  

 
Maliyyə məlumatları ədalətli təqdimat çərçivələrinə uyğun hazırlandıqda, təhriflərə 
mütəxəssis-praktikin mühakiməsinə görə, maliyyə məlumatlarının bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından ədalətli təqdim olunması, yaxud düzgün və ədalətli təsəvvür 
yaratması üçün zəruri olan məbləğlərə, təsnifatlara, təqdimatlara, yaxud açıqlamalara 
edilən düzəlişlər də daxil olur. 

  
(f) Mütəxəssis-praktik (Practitioner) - Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə 

tapşırığı yerinə yetirən fəaliyyət göstərən peşəkar mühasib. Bu termin tapşırıq üzrə 
tərəfdaşı və ya tapşırıq qrupunun digər üzvlərini, yaxud, müvafiq hallarda, şirkəti 
ehtiva edir. Bu ƏXBS hər hansı tələb və ya məsuliyyətin tapşırıq üzrə tərəfdaş 
tərəfindən yerinə yetirilməsini açıq şəkildə nəzərdə tutduqda, “mütəxəssis-praktik” 
termini əvəzinə “tapşırıq üzrə tərəfdaş” termini istifadə edilir. “Tapşırıq üzrə tərəfdaş” 
və “şirkət” terminləri, lazım olan yerdə, ictimai sektor ekvivalentlərinə istinadən 
oxunmalıdır.  

 
(g) Müvafiq etik normalar (Relevant ethical requirements) – Tapşırıq qrupunun maliyyə 

hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetirərkən tabe olduğu etik 
normalardır. Bu normalar bir qayda olaraq, daha sərt olan milli standartlar ilə birlikdə 
Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar Mühasiblərin Etika 
Məcəlləsi”nin (IESBA məcəlləsi) A və B hissələrini (B hissəsində əks olunmuş 290-
cı bölmə: “Müstəqillik - audit və təhlil tapşırıqları” və 291-ci bölmə: “Müstəqillik - 
digər təsdiqləmə tapşırıqları” istisna olmaqla) ehtiva edir.  

 
Tələblər 
 
Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın ƏXBS-a uyğun olaraq yerinə 
yetirilməsi  
 
18. Bu ƏXBS-ın məqsədlərini başa düşmək və tələblərini düzgün tətbiq etmək üçün 

mütəxəssis-praktik bu ƏXBS-ın, o cümlədən onun praktik tətbiq və digər izahedici 
materiallarının bütün mətni haqqında anlayışa malik olmalıdır.  

 
Müvafiq tələblərə riayət etmə   
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19. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün xüsusi bir tələb olmazsa - 
məsələn, tələbdə qeyd olunan şəraitlər tapşırıqda mövcud olmazsa - mütəxəssis-praktik bu 
TBS-nın hər bir tələbinə riayət etməlidir.  

 
20. Mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq ilə bağlı bu ƏXBS-
ın bütün tələblərinə riayət etmədikdə, o, bu ƏXBS-a riayət etmiş hesab edilmir.   

 
Etik normalar 
 
21. Mütəxəssis-praktik aidiyyəti etik normalara riayət etməlidir. (İst: Paraq. A19–A21) 
 
Peşəkar mühakimə 
 
22. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığı yerinə yetirərkən mütəxəssis-praktik 

peşəkar mühakimə yürütməlidir. (İst: Paraq. A22–A24) 
 
Tapşırıq səviyyəsində keyfiyyətə nəzarət  
 
23. Tapşırıq üzrə tərəfdaş aşağıdakılar üçün məsuliyyət daşımalıdır: 
 

(a) həmin tərəfdaşın təyin edildiyi maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə hər bir 
tapşırığın ümumi keyfiyyəti; habelə 

 
(b) şirkətin keyfiyyətə nəzarət strategiyasına və prosedurlarına uyğun olaraq aşağıdakıları 

etməklə tapşırığın yerinə yetirilməsi: (İst: Paraq. A25) 
 

(i) müştəri və tapşırıqların qəbulu və davamlılığı ilə bağlı müvafiq prosedurlara 
riayət etməklə; (İst: Paraq. A26) 

 
(ii) tapşırıq qrupunun maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığı yerinə 

yetirmək üçün ümumilikdə müvafiq səriştə və bacarıqlara malik olmasından əmin 
olmaqla; 

 
(iii) tapşırıq qrupu üzvlərinin müvafiq etik normalara riayət etməməsinə dair 

əlamətlərin olub-olmamasına qarşı diqqətli olmaqla və mütəxəssis-praktikin 
tapşırıq qrupu üzvlərinin müvafiq etik normalara riayət etməməsi ilə bağlı 
diqqətini cəlb edən hər hansı məsələlər olduğu halda müvafiq tədbir müəyyən 
etməklə; (İst: Paraq. A27) 

 
(iv)  tapşırığın peşə standartlarının və tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə  

uyğun olaraq tapşırığı idarə etməklə, tapşırığa nəzarət etməklə və onu yerinə 
yetirməklə; habelə 

 
(v) tapşırıq üçün aparılan müvafiq sənədləşdirməyə görə məsuliyyəti öz üzərinə 

götürməklə.  
 
Tapşırığın qəbul edilməsi və davamlılığı 
   
Sifarişçi ilə əlaqələrin davamlılığı, tapşırığın qəbul edilməsi və tapşırığın şərtlərinin 
razılaşdırılması   
 
24. Mütəxəssis-praktik rəhbərlik və əgər fərqlidirsə, tapşırıq verən tərəf ilə tapşırığın 

şərtlərini, o cümlədən aşağıdakıları razılaşdırmadıqda, o, tapşırığı qəbul etməməlidir: 
 

(a) maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan istifadəsi və paylanılması, habelə müvafiq 
hallarda onun istifadə edilməsinə və ya paylanmasına qoyulan məhdudiyyətlər; 
(İst: Paraq. A20, A28–A29, A32–A33) 

 
(b) maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin müəyyən edilməsi; (İst: Paraq. 

A20, A30–A33) 
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(c) maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın məqsədi və əhatə dairəsi; 
(İst: Paraq. A20) 

 
(d) müvafiq etik normalara riayət etməsinə dair tələb də daxil olmaqla mütəxəssis-

praktikin məsuliyyətləri; (İst: Paraq. A20) 
 

(e) aşağıdakılarla bağlı rəhbərliyin məsuliyyətləri: (İst: Paraq. A34–A36) 
 

(i) maliyyə məlumatları, habelə onun və nəzərdə tutulan istifadəçilərinin 
baxımından qəbul edilə bilən maliyyə hesabatları çərçivələrinə müvafiq olaraq 
maliyyə məlumatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi; 

 
(ii) maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün rəhbərlik tərəfindən 

təmin edilən uçot qeydlərinin, sənədlərin, izahatların və digər məlumatların 
düzgünlüyü və tamlığı; habelə 

 
(iii) maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq yerinə yetirilərkən 

mütəxəssis-praktikin yardım edə biləcəkləri də daxil olmaqla maliyyə 
məlumatlarının hazırlanması və təqdim edilməsində zəruri olan mühakimələr; 
habelə (İst: Paraq. A22) 

 
(f) mütəxəssis-praktikin hesabatının nəzərdə tutulan forma və məzmunu. 

 
25. Mütəxəssis-praktik tapşırığı yerinə yetirməzdən əvvəl tapşırığın razılaşdırılan şərtlərini 

məktub-sazişdə və ya digər müvafiq yazılı saziş formasında qeydə almalıdır. (İst: Paraq. 
A37–A39) 

 
Təkrarlanan tapşırıqlar  
 
26. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə təkrarlanan tapşırıqlarda mütəxəssis-praktik 

tapşırığın qəbul edilməsi məsələlərində dəyişikliklər də daxil olmaqla tapşırıq şəraitlərinin 
və tapşırıq tələblərinin yenidən nəzərdən keçirilməsini və rəhbərliyə tapşırığın mövcud 
şərtlərini xatırlatmağı tələb edib-etməməsini qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. A40) 

 
Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərə məlumatvermə   
 
27. Mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq zamanı mütəmadi 

olaraq tapşırıq ilə bağlı mütəxəssis-praktikin peşəkar mühakiməsinə görə rəhbərliyin və ya 
müvafiq  hallarda idarəetməyə məsul şəxslərin diqqətini cəlb edəcək dərəcədə kifayət 
qədər əhəmiyyətli hesab edilən məsələlər haqqında rəhbərliyə və ya müvafiq hallarda 
idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verməlidir. (İst: Paraq. A41) 

 
Tapşırığın yerinə yetirilməsi  
  
Mütəxəssis-praktikin anlayışı   
 
28. Mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın yerinə 

yetirilməsinin mümkün olması üçün yetərli olan aşağıdakı məsələlər haqqında anlayış əldə 
etməlidir: (İst: Paraq.A42–A44) 

 
(a) müəssisənin fəaliyyəti və əməliyyatları, o cümlədən mühasibat uçotu sistemi və uçot 

sənədləri; habelə 
 

(b) maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri, o cümlədən müəssisənin sənaye 
sahəsindəki mühasibat uçotu sistemi və uçot sənədləri. 

 
Maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsi   
29. Mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarını tərtib edərkən  uçot qeydləri, sənədlər, izahlar və 

digər məlumatlardan, o cümlədən rəhbərlik tərəfindən təmin edilən əhəmiyyətli 
mühakimələrdən istifadə etməlidir.   
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30. Mütəxəssis-praktik maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi zamanı yardım etdiyi 

əhəmiyyətli mühakimələr ilə bağlı rəhbərlik və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul 
şəxslər ilə müzakirələr aparmalıdır. (İst: Paraq. A45) 

 
31. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın başa çatmasınadək mütəxəssis-

praktik tərtib edilmiş maliyyə məlumatlarını müəssisənin fəaliyyəti və əməliyyatları, 
habelə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə dair özünün anlayışı baxımından 
oxumalıdır. (İst: Paraq. A46) 

 
32. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq zamanı mütəxəssis-praktikə rəhbərlik 

tərəfindən maliyyə məlumatlarının tərtib olunması üzrə tapşırıq üçün təmin edilən 
əhəmiyyətli mühakimələr də daxil olmaqla uçot qeydləri, sənədlər, izahatlar və digər 
məlumatların tam, dəqiq və ya qənaətbəxş olmaması məlum olduğu halda, o, bu məsələni 
rəhbərliyin diqqətinə çatdırmalı və əlavə və ya düzəliş edilmiş məlumat tələb etməlidir.  

 
33.  Rəhbərliyin tələb olunduğu uçot qeydləri, sənədlər, izahatlar və digər məlumatları, o 

cümlədən əhəmiyyətli mühakimələri təmin edə bilməməsi səbəbindən mütəxəssis-praktik 
tapşırığı tamamlaya bilmədiyi halda, mütəxəssis-praktik tapşırıqdan imtina etməli və 
imtinanın səbəbləri haqda rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verməlidir.   
(İst: Paraq. A52) 

 
34. Mütəxəssis-praktikə tapşırıq zamanı aşağıdakılar məlum olduğu halda: 
 

(a) tərtib edilmiş maliyyə məlumatlarında maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinə müvafiq qaydada istinad edilmir və ya onlar təsvir edilmir; (İst: Paraq. 
A47) 

 
(b) maliyyə məlumatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olmaması üçün tərtib edilmiş maliyyə 

məlumatlarına düzəlişlərin edilməsi tələb olunur; yaxud (İst: Paraq.A48–A50) 
 

(c) tərtib edilmiş maliyyə məlumatları yanlışdır (İst: Paraq. A51) 
 
mütəxəssis-praktik dəyişikliklərlə bağlı rəhbərliyə müvafiq təkliflər etməlidir.   
 
35. Rəhbərlik tərtib edilmiş maliyyə məlumatlarına təklif edilmiş dəyişiklikləri qəbul etmədiyi 

və ya bunun edilməsinə icazə vermədiyi halda mütəxəssis-praktik tapşırıqdan imtina 
etməli və imtina etməsinin səbəbləri haqda rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərə 
məlumat verməlidir.   (İst: Paraq. A52) 

 
36. Tapşırıqdan imtina etmək mümkün olmadığı halda mütəxəssis-praktik şəraitə uyğun 

peşəkar və hüquqi məsuliyyətləri müəyyən etməlidir. 
 
37. Mütəxəssis-praktik tərtib edilmiş maliyyə məlumatlarının son versiyası ilə bağlı rəhbərlik 

və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslərdən məsuliyyət daşıdıqları haqqında 
təsdiqləmə əldə etməlidir. (İst: Paraq. A62) 

 
Sənədləşdirmə 
 
38. Mütəxəssis-praktik tapşırıq sənədlərinə aşağıdakıları daxil etməlidir: (İst: Paraq.A53–

A55) 
 

(a) maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq zamanı ortaya çıxan əhəmiyyətli 
məsələlər və bu məsələlərin mütəxəssis-praktik tərəfindən necə həll edilməsi; 

 
(b) tərtib edilmiş maliyyə məlumatlarının rəhbərlik tərəfindən təmin edilən əsaslandırıcı 

uçot qeydləri, sənədlər, izahatlar və digər məlumatlar ilə necə üzləşdirilməsinə dair 
qeydlər; habelə 
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(c) rəhbərlik və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslərin məsuliyyətlərini qəbul 
etdikləri tərtib edilmiş maliyyə məlumatlarının son versiyası və mütəxəssis-praktikin 
hesabatının bir nüsxəsi. (İst: Paraq. A62) 

 
Mütəxəssis-praktikin hesabatı 
 
39. Mütəxəssis-praktikin hesabatının vacib məqsədi maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi 

üzrə tapşırığın xüsusiyyətini, habelə mütəxəssis-praktikin tapşırıqda rolu və məsuliyyətləri 
haqqında aydın şəkildə məlumat verməkdir. Mütəxəssis-praktikin hesabatı heç bir 
formada maliyyə məlumatlarına dair rəy və ya nəticə ifadə etmək üçün vasitə deyildir. 

 
40. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün dərc edilən mütəxəssis-praktikin 

hesabatı yazılı formada olma və aşağıdakı elementləri daxil etməlidir: (İst: Paraq. A56–
A57, A63) 

 
(a) hesabatın başlığı; 

 
(b) tapşırığın şərtlərinin tələbinə uyğun olaraq ünvan sahib(lər)i; (İst: Paraq. A58) 

 
(c) mütəxəssis-praktikin maliyyə məlumatlarını rəhbərlik tərəfindən təmin edilən 

məlumatlar əsasında tərtib etməsi haqqında bəyanatı; 
 

(d) maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq və maliyyə məlumatları ilə bağlı 
olaraq  rəhbərliyin və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslərin 
məsuliyyətlərinin təsviri; 

 
(e) maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin müəyyən edilməsi və maliyyə 

hesabatlarının xüsusi təyinatlı çərçivələri istifadə edildiyi halda, həmin maliyyə 
hesabatlarının xüsusi təyinatlı çərçivələrinin təsviri və ya onlara istinad; 

 
(f) maliyyə məlumatlarının, o cümlədən elementləri birdən artıq olduğu halda hər bir 

elementin başlığı, habelə maliyyə məlumatlarının tarixinin və ya onun aid olduğu 
dövrün müəyyən edilməsi; 

 
(g) tapşırığın bu ƏXBS-ə müvafiq olaraq yerinə yetirilməsi və mütəxəssis-praktikin 

müvafiq etik normalara riayət etməsi də daxil olmaqla maliyyə məlumatlarının tərtib 
edilməsində mütəxəssis-praktikin məsuliyyətlərinin təsvir edilməsi; 

 
(h) maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın bu ƏXBS-a uyğun olaraq nə ilə 

nəticələndiyinin təsvir edilməsi; 
 

(i) aşağıdakıların izah edilməsi: 
 

(i) maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq təsdiqləmə tapşırığı olmadığı 
üçün mütəxəssis-praktikdən rəhbərlik tərəfindən tərtib edilmə üçün təqdim edilən 
məlumatların dəqiq və tam olmasını yoxlamaq tələb olunmur; habelə 

 
(ii) buna görə də mütəxəssis-praktik maliyyə məlumatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrə uyğun olaraq hazırlanıb-hazırlanmamasına dair auditor rəyi və ya 
təhlilin nəticəsiniifadə etmir. 

 
(j) maliyyə məlumatları xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları çərçivələrindən istifadə 

olunaraq hazırlandığı halda aşağıdakı xüsusiyyətlərdə olan izahedici paraqraf: (İst: 
Paraq. A59–A61) 

 
(i) maliyyə məlumatlarının hazırlanması və lazım gəldikdə nəzərdə tutulan 

istifadəçilərin məqsədini izah edir, yaxud məlumatları açıqlayan maliyyə 
məlumatlarındakı qeydlərə istinadı özündə əks etdirir; habelə 
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(ii) hesabatı oxuyanların diqqətini maliyyə məlumatlarının xüsusi təyinatlı 
çərçivələrə uyğun olaraq hazırlandığını və buna görə də məlumatların başqa 
məqsədlər üçün müvafiq olmadığı faktına yönləndir; 

 
(k) mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi; 

 
(l) mütəxəssis-praktikin imzası; habelə 

 
(m)  mütəxəssis-praktikin ünvanı. 

 
41. Mütəxəssis-praktik bu ƏXBS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə 
tapşırığı yekunlaşdırdığı tarixi öz hesabatının tarixi olaraq yazmalıdır. (İst: Paraq. A62) 
 
 
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar  
 
Bu ƏXBS-nın əhatə dairəsi   
 
Ümumi mülahizələr (İst: Paraq. 1) 
 
A1. Tapşırıq verən tərəfin rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxs olmadığı maliyyə 
hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqda bu ƏXBS müvafiq olaraq uyğunlaşdırılıb tətbiq 
edilə bilər. 
 
A2. Müəssisənin maliyyə məlumatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi işində rəhbərliyə 
kömək edən zaman mütəxəssis-praktik müxtəlif formalarda xidmət və fəaliyyətə cəlb oluna 
bilər. Mütəxəssis-praktik bu ƏXBS-a uyğun olaraq müəssisəyə xidmət və fəaliyyəti təmin 
etmək üçün işə cəlb olunduqda, onun maliyyə məlumatları ilə əlaqəsi barədə ƏXBS-nın 
tələblərinə müvafiq olaraq tapşırıq üçün nəzərdə tutulan mütəxəssis-praktikin hesabatında 
məlumat verilir. Mütəxəssis-praktikin bu ƏXBS-ya riayətetməsinin tam aydın şəkildə təsdiq 
edilməsi onun hesabatında öz əksini tapır.   
 
Tarixi maliyyə məlumatları istisna olmaqla maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə 
tapşırıqlara tətbiq olunmalar  (İst: Paraq. 2) 
 
A3. Bu ƏXBS-da mütəxəssis-praktikin tarixi maliyyə məlumatlarının hazırlanıb təqdim 
edilməsində rəhbərliyə kömək etdiyi tapşırıqlara baxılır. Bununla belə bu ƏXBS 
uyğunlaşdırılaraq mütəxəssis-praktikin digər maliyyə məlumatlarının hazırlanıb təqdim 
edilməsində rəhbərliyə kömək etdiyi tapşırıqlara da aid edilə bilər. Bu misallara aşağıdakılar 
daxildir: 
 

 proforma maliyyə məlumatları; 
 

 perspektiv maliyyə məlumatları, o cümlədən maliyyə büdcələri və ya proqnozları. 
 
A4. Mütəxəssis-praktiklər eyni zamanda qeyri-maliyyə məlumatlarının hazırlanıb təqdim 
edilməsində də rəhbərliyə kömək etmək üçün tapşırığı qəbul edə bilər – məsələn, işlənmiş qaz 
tullantılarına dair hesabatlar, statistik nəticələr və ya digər məlumatların nəticələri. Bu cür 
şəraitlərdə zəruri hallarda mütəxəssis-praktik uyğunlaşdırılmış bu ƏXBS-ı həmin tapşırıq 
növləri üçün müvafiq formada tətbiq edə bilər.  
  
Bu ƏXBS-nın tətbiq olunması ilə bağlı mülahizələr (İst: Paraq. 3) 
 
A5. Bu ƏXBS-nın məcburi tətbiq olunması mütəxəssis-praktikin müəssisənin maliyyə 
məlumatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi ilə bağlı xidmətləri qəbul etdiyi (məs, dövlət 
orqanlarına təqdim etmək üçün tələb olunan tarixi maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə 
bağlı olaraq) tapşırıqlar üçün milli tələblər ilə müəyyən edilə bilər. Qanun və ya qaydalar, 
yaxud müvafiq peşə standartlarında və ya başqa şəkildə bu ƏXBS-nın məcburi tətbiq edilməsi 
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müəyyən olunmadığı halda mütəxəssis-praktik bu ƏXBS-nın tətbiq olunmasının şəraitlərə 
müvafiq olması haqqında qənaətə gələ bilər.   
 
1 saylı BKNS ilə əlaqə (İst: Paraq. 4) 
 
A6. 1 saylı BKNS əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqlar, o cümlədən maliyyə hesabatlarının tərtib 
edilməsi üzrə tapşırıqlar üçün şirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemlərini hazırlaması və qoruyub 
saxlaması ilə bağlı məsuliyyətlərindən bəhs edir. Bu məsuliyyətlər aşağıdakıların qurulması 
üçün istifadə olunur: 
 

 şirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminin; habelə 
 

 keyfiyyətə nəzarət sisteminin məqsədinə nail olmaq üçün nəzərdə tutulmuş əlaqəli 
strategiya və bu strategiyaya riayət olunmasına və riayət olunmaya nəzarət üçün 
prosedurlarının.  

 
A7. 1 saylı BKNS-ə əsasən aşağıdakılar haqqında ağlabatan əminliyi təmin etmək məqsədi ilə 
şirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemini qurmaq və onu qoruyub saxlamaq öhdəliyi vardır: 
 

(a) şirkət və onun heyəti peşə standartları və tətbiq olunan qanun və qaydaların 
tələblərinə riayət edir; habelə 

 
(b) şirkət və tapşırıq üzrə tərəfdaş tərəfindən təqdim edilən hesabatlar şəraitlərə 

müvafiqdir4.  
 
A8. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq ilə bağlı olaraq 1 saylı BKNS qəbul 
edilməmiş yurisdiksiyada bu cür tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət üçün 
tələblər müəyyən edilə bilər. Tapşırıq səviyyəsində keyfiyyətə nəzarət ilə bağlı bu ƏXBS-nın 
müddəaları qəbul edilmiş keyfiyyətə nəzarət tələblərinin ən azı 1 saylı BKNS-nın tələbləri 
qədər sərt olması şərtinə əsaslanır. Buna, həmin tələblərin şirkətin üzərində aşağıdakı 
elementləri əks etdirən strategiya və prosedurların daxil olduğu keyfiyyətə nəzarət sistemini 
qurmaq öhdəliyi də daxil olmaqla 1 saylı BKNS-nın tələblərinin məqsədlərinə nail olmaq 
üçün öhdəlik yaratması ilə nail olunur: 
 

 şirkət daxilində keyfiyyət üzrə rəhbərliyin məsuliyyətləri; 
 

 müvafiq etik normalar; 
 

 müştəri və xüsusi tapşırıqların qəbulu və davamlılığı; 
 

 insan resursları; 
 

 tapşırığın səmərəliliyi; habelə 
 

 monitorinq. 
 
A9. Şirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemi konteksti daxilində tapşırıq qruplarının tapşırıq üçün 
tətbiq olunan keyfiyyətə nəzarət prosedurlarını yerinə yetirmək məsuliyyəti vardır. 
 
A10. Şirkət və digər tərəflərin təmin etdiyi məlumatlarda başqa qaydada təklif olunmadığı 
halda tapşırıq qrupunun şirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminə etibar etmək hüququ vardır. 
Məsələn, tapşırıq qrupu aşağıdakılar ilə bağlı olaraq şirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminə 
etibar edə bilər: 
 

 heyətin işə qəbulu və rəsmi təlimatlar vasitəsi ilə təmin edilən səriştəsi; 
 

 qəbul və davamlılıq sistemləri vasitəsi ilə müştərilərlə əlaqələrin qorunub 
saxlanılması; 

 
                                                 
4 1 saylı BKNS, 11-ci paraqraf. 
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 monitorinq prosesi vasitəsilə qanun və qaydaların tələblərinə sadiqlik.  
 

Şirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemində aşkar edilən,  maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi 
üzrə tapşırığa təsir edə bilən çatışmazlıqları nəzərə alarkən, tapşırıq üzrə tərəfdaş özünün 
həmin maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq baxımından yetərli hesab etdiyi, 
vəziyyəti düzəltmək üçün şirkətin gördüyü tədbirləri nəzərə ala bilər.     
 
A11. Şirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemindəki çatışmazlıq maliyyə hesabatlarının tərtib 
edilməsi üzrə tapşırığın peşə standartlarına və tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə 
uyğun olaraq yerinə yetirilməməsini və ya mütəxəssis-praktikin hesabatının qeyri-müvafiq 
olmasını bildirməyə bilər. 
 
Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq  
 
“Rəhbərlik” və “İdarəetməyə məsul şəxslər” terminlərindən istifadə (İst: Paraq. 5, 7–8) 
 
A12. Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərin müvafiq məsuliyyətləri  yurisdiksiya və 
müxtəlif müəssisə növləri üçün fərqli olur. Bu fərqlər mütəxəssis-praktikin rəhbərlik və 
idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən bu ƏXBS-nın tələblərini tətbiqetmə yollarına təsir edir. 
Buna görə də bu ƏXBS-da fərqli yerlərdə istifadə olunan “rəhbərlik və müvafiq hallarda 
idarəetməyə məsul şəxslər” ifadələri mütəxəssis-praktikin diqqətini müxtəlif müəssisələrin 
mühitlərinin fərqli rəhbərlik və idarəetmə strukturlarının olması faktına yönəltməkdir.  
  
A13. Maliyyə məlumatlarının və kənar maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı fərqli 
məsuliyyətlər aşağıdakı kimi amillərə əsasən rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslərin 
üzərinə düşür: 
 

 müəssisənin vəsaitləri və strukturu; 
 

 münasib qanun və ya qaydalarda, yaxud tənzimlənməyən müəssisə olduğu halda, 
onun üçün müəyyən edilmiş hər hansı bir rəsmi  idarəetmə və ya tabeçilik ilə bağlı 
razılaşmalarda əks etdirilən rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin müvafiq 
vəzifələri (məsələn, müqavilələrdə, yaxud müəssisəni təsis edildiyi təsisetmə və ya 
digər sənəd növlərində qeyd olunduğu kimi). 

 
Bir çox kiçik müəssisələrdə rəhbərlik və idarəetmə vəzifələri arasında fərq olmur, yaxud 
idarəetməyə məsul şəxslər müəssisənin rəhbərliyinə cəlb oluna bilərlər. Bir çox digər hallarda, 
xüsusilə iri müəssisələrdə, rəhbərlik müəssisənin biznes və fəaliyyətlərinin yerinə 
yetirilməsinə və onlara dair hesabatların verilməsinə görə məsuliyyət daşıdığı halda, 
idarəetməyə məsul şəxslər rəhbərliyə nəzarət funksiyasına malikdir. İri müəssisələrdə 
idarəetməyə məsul şəxslər, müəssisənin maliyyə məlumatları xüsusilə kənar tərəflərin 
istifadəsi üçün nəzərdə tutulduqda, bir qayda olaraq həmin məlumatların təsdiq edilməsi 
məsuliyyəti daşıyırlar və ya öz üzərlərinə götürürlər. İri müəssisələrdə bir qayda olaraq audit 
komitəsi kimi idarəetməyə məsul şəxslərdən ibarət alt qrup müəyyən nəzarət məsuliyyətlərinə 
malikdir. Bəzi yurisdiksiyalarda maliyyə hesabatlarının qeyd edilən çərçivələrə uyğun olaraq 
hazırlanması  idarəetməyə məsul şəxslərin məsuliyyətidir, digər yurisdiksiyalarda isə bu işin 
məsuliyyəti rəhbərliyə aiddir. 
 
Maliyyə məlumatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi ilə bağlı digər fəaliyyətlərə cəlb 
olunma (İst: Paraq. 5) 
 
A14. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın həcmi tapşırıq şəraitlərindən asılı 
olaraq dəyişir. Bununla belə hər bir halda rəhbərlik tərəfindən təmin edilən məlumatlar 
əsasında maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə müvafiq olaraq müəssisənin maliyyə 
məlumatlarının hazırlanması və təqdim edilməsində mütəxəssis-praktikin rəhbərliyə kömək 
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etməyə cəlb olunması müşahidə olunur. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə bəzi 
tapşırıqlarda rəhbərlik özü maliyyə məlumatlarını layihə və ya ilkin formada hazırlaya bilər.   
 
A15. Eyni zamanda mütəxəssis-praktik, maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə 
tapşırıqdan əlavə rəhbərlik adından digər müəyyən fəaliyyətlərə də cəlb oluna bilər. Məsələn, 
mütəxəssis-praktikdən tələb oluna bilər ki, müəssisənin əsas uçot məlumatlarını toplasın, 
təsnifləşdirsin və yekunlaşdırsın, habelə sınaq balansını hazırlamaq üçün  məlumatları uçot 
sənədləri şəklində emal etsin. Bundan sonra sınaq balansı bu ƏXBS-a müvafiq olaraq öhdəlik 
götürülən maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın predmeti olan maliyyə 
məlumatlarının tərtib edilməsi üçün mütəxəssis-praktikin maliyyə məlumatlarını götürə 
biləcəyi əsas məlumatlar kimi istifadə oluna bilər. Bu, çox vaxt təkmilləşdirilmiş mühasibat 
uçotu sistemləri olmayan kiçik müəssisələr, yaxud uçot sənədlərini kənar təchizatçılara 
hazırlatdıran müəssisələr üçün səciyyəvidir. Bu ƏXBS-da müəssisənin maliyyə hesabatlarının 
tərtib edilməsindən əvvəl başqa sahələrdə rəhbərliyə kömək etmək üçün mütəxəssisin yerinə 
yetirə biləcəyi bu cür əlavə fəaliyyətlər əks etdirilmir.  
 
Maliyyə hesabatlarının çərçivələri (İst: Paraq. 10) 
 
A16. Maliyyə hesabatları aşağıdakılara cavab vermək üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə 
hesabatlarının çərçivələrinə müvafiq olaraq hazırlana bilər: 
 

 müxtəlif istifadəçilərin ümumi maliyyə məlumatları ehtiyacları (yəni, “ümumi 
təyinatlı maliyyə hesabatlarının çərçivələri”); yaxud 

  
 xüsusi istifadəçilərin maliyyə məlumatları ehtiyacları (yəni, “xüsusi təyinatlı maliyyə 

hesabatlarının çərçivələri”). 
 
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri maliyyə məlumatlarının forma və 
məzmununu müəyyən edir. Maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə bəzi hallarda “mühasibat 
uçotunun əsasları” kimi də istinad edilə bilər. 
 
A17. Hamılıqla qəbul edilmiş ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə aşağıdakı 
misallar aid ola bilər: 
 

 Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (IFRS) və fond birjasında qeydiyyata 
alınmış müəssisələrə tətbiq olunan müəyyən edilmiş milli maliyyə hesabatlarının 
çərçivələri; 

 
Kiçik və orta müəssisələr üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (SME-lər 
üçün IFRS), habelə kiçik və orta müəssisələrətətbiq olunan müəyyən edilmiş milli maliyyə 
hesabatlarının çərçivələri.  
 
A18. Maliyyə məlumatlarının müəyyən məqsədlərindən asılı olaraq istifadə olunan xüsusi 
təyinatlı maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə misal olaraq aşağıdakılar göstərilə bilər: 
 

 vergi öhdəliklərinı yerinə yetirmək məqsədilə maliyyə məlumatlarının hazırlanması 
üçün müəyyən yurisdiksiyada istifadə olunan vergi uçotu; 

 
 müəyyən edilmiş maliyyə hesabatlarının çərçivələrindən istifadə etmələri tələb 

olunmayan müəssisələr üçün: 
 

o maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan istifadəsi və müəssisənin şəraitləri üçün 
müvafiq olan, müəyyən müəssisənin  maliyyə məlumatlarında istifadə olunan 
mühasibat uçotunun əsasları (məsələn, balans hesabatı, mənfəət və zərər 
haqqında hesabat ilə nəticələnən debitor və kreditor borcları kimi müəyyən 
hesablamalar ilə mühasibat uçotunun kassa metodundan istifadə etməklə 
aparılması; yaxud maliyyə məlumatlarının hansı məqsədlə hazırlandığına 
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uyğunlaşdırmaq üçün dəyişdirilmiş maliyyə hesabatlarının müəyyən edilmiş 
çərçivələrindən istifadə edilməsi); 

 
o pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat ilə nəticələnən mühasibat uçotunun  

kassa metodundan istifadə edilməsi (məsələn, icarəyə verilən mülkün sahibləri 
arasında ödənişlər üzrə daxilolmaların müsbət fərqibölüşdürmək, yaxud nağd pul 
vəsaitlərinin hərəkətini uçota almaq məqsədilə).  

 
Etik normalar (İst: Paraq. 21) 
 
A19. IESBA Məcəlləsinin A hissəsində mütəxəssis-praktiklərin riayət etməli olduğu peşə 
etikasının təməl prinsipləri müəyyən olunur və bu prinsiplərin tətbiq olunması üçün 
konseptual çərçivə təmin edilir. Təməl prinsipləri aşağıdakılardır: 
 

(a) dürüstlük; 
 

(b) obyektivlik; 
 

(c) peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq; 
 

(d) məxfilik; habelə 
 

(e) peşəkar davranış. 
 
IESBA Məcəlləsinin B hissəsində konseptual prinsiplərin konkret şəraitlərdə tətbiq olunması 
qaydaları təsvir edilir. IESBA Məcəlləsinə riayət etməklə mütəxəssis-praktikin müvafiq etik 
normalara riayət etməməsi təhlükələri müəyyən edilməli və müvafiq qaydada həll edilməlidir. 
 
Mütəxəssis-praktikin məlumatlar ilə əlaqəsinin olmasına dair etik mülahizələr (İst: Paraq. 21, 
24(a)–(d)) 
 
A20. IESBA Məcəlləsinə5 uyğun olaraq dürüstlük prinsipini tətbiq etdikdə, peşəkar 
mühasibin məlumatların aşağıdakı xüsusiyyətlərdə olmasına inandığı hallarda onun 
bilərəkdən hesabatlar, nəticələr, məlumatvermələr və ya digər məlumatlar ilə əlaqəsinin 
olmaması tələb olunur: 
 

(a) əhəmiyyətli səhv və ya aldadıcı bəyanat daxil edir; 
 

(b) ehtiyatsız hazırlanmış bəyanatlar və ya məlumatlar daxil edir; yaxud  
 

(c) daxil edilməsi zəruri olan məlumatların göstərilməməsi və ya nəzərdən qaçırılması 
aldadıcı olduğu hallarda, bu cür məlumatlar göstərilmir və ya nəzərə alınmır 
qaçırılır.   

 
Peşəkar mühasib özünün bu cür məlumatlar ilə əlaqələndirilməsindən xəbərdar olduqda, 
IESBA Məcəlləsinə müvafiq olaraq onun bu məlumat ilə əlaqəsinin kəsilməsi tələb olunur. 
 
Müstəqillik (İst: bənd. 17(g), 21) 
 
A21. IESBA Məcəlləsinin B hissəsinin 290-cı “Müstəqillik: audit və təhlil tapşırıqları” 
fəsilinin və 291-ci “Müstəqillik: digər təsdiqləmə tapşırıqları” fəsilinin maliyyə hesabatlarının 
tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlara şamil olunmamasına baxmayaraq, milli etika məcəllələrində, 
qanunlarında və ya qaydalarında müstəqillik ilə bağlı tələb və ya açıqlamalar əks etdirilə bilər.   
 
Peşəkar mühakimə (İst: Paraq. 22, 24(e)(iii)) 
 
A22. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın düzgün aparılması üçün peşəkar 
mühakimə çox vacibdir. Bunun səbəbi müvafiq etik normaların və bu ƏXBS-nın tələblərinin 
şərh edilməsi və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilərkən 

                                                 
5 IESBA Məcəlləsi, A hissəsi, 110.2-ci paraqraf. 
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düşünülmüş qərarlara olan ehtiyac üçün faktlara və tapşırıq şəraitlərinə müvafiq bilik və 
təcrübə  tətbiq olunmalıdır. Peşəkar mühakimə xüsusi ilə tapşırıqda aşağıdakılar haqqında 
qərarlar ilə bağlı olaraq rəhbərliyə köməketmə daxil olduqda zəruridir: 
 

 maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan istifadəsi və nəzərdə tutulan istifadəçilər 
baxımından müəssisənin maliyyə məlumatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi 
üçün istifadə olunacaq maliyyə hesabatlarının çərçivələrinin qəbul edilməsinin 
mümkünlüyü; 

 
 maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tətbiq edilməsi, o cümlədən: 

 
o həmin çərçivələrə uyğun olaraq müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi; 

 
o həmin çərçivələrə uyğun olaraq hazırlanan və təqdim edilən maliyyə məlumatları 

üçün ehtiyac olan uçot qiymətləndirmələrinin işlənib hazırlanması; habelə 
 

o maliyyə məlumatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun 
olaraq hazırlanması və təqdim edilməsi. 

 
Mütəxəssis-praktikin rəhbərliyə köməyi həmişə rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin 
müvafiq hallarda maliyyə məlumatlarında əks olunan əhəmiyyətli mühakimələri başa düşməsi 
və bu mühakimələrə görə məsuliyyəti qəbul etməsi əsasında təmin edilir.  
 
A23. Peşəkar mühakiməyə maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq şəraitində 
müvafiq olan fəaliyyət planı haqqında əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsi üçün bu 
ƏXBS-da, mühasibat uçotunda və etika standartlarında təmin olunan kontekstdə müvafiq 
təlimlərin, bilik və təcrübələrin tətbiq olunması daxildir.  
 
A24. Fərdi tapşırıqlarda peşəkar mühakimənin yürüdülməsi aşağıdakılar da daxil olmaqla 
tapşırığa dair mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixinədək ona məlum olan faktlar və 
şəraitlərə əsaslanır: 
 

 müvafiq hallarda müəssisə üçün götürülən digər tapşırıqların yerinə yetirilməsindən 
əldə edilmiş biliklər (məsələn, vergi xidmətləri). 

 
 mühasibat uçotu sistemi də daxil olmaqla müəssisənin  biznesi və əməliyyatları, 

habelə müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahədə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinin tətbiq edilməsi haqqında mütəxəssis-praktikin anlayışı; 

 
 maliyyə məlumatlarının hazırlanması və təqdim edilməsində rəhbərliyin 

mühakiməsinin tələb edilən dərəcəsi. 
 
Tapşırıq səviyyəli keyfiyyətə nəzarət (İst: Paraq. 23(b)) 
 
A25. Hər bir tapşırığın ümumi keyfiyyəti üçün məsuliyyət götürdükdə, tapırıq üzrə tərəfdaşın 
fəaliyyəti və tapşırıq qrupunun digər üzvlərinə müvafiq mesajları tapşırığın keyfiyyətinə nail 
olmaq üçün aşağıdakıların əhəmiyyətliliyini vurğulayır: 
 

(a) peşə standartlarının, qanun və qaydaların tələblərinə cavab verən işin yerinə 
yetirilməsi; 

 
(b) şirkətin müvafiq keyfiyyətə nəzarət strategiyalarına və prosedurlarına riayət eedilməsi; 

habelə 
 

(c) mütəxəssis-praktikin tapşırıq üçün hesabatının bu ƏXBS-nın tələblərinə uyğun olaraq 
təqdim edilməsi. 

 
Müştəri və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqların qəbulu və davamlılığı (İst: 
Paraq. 23(b)(i)) 
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A26. 1 saylı BKNS-a əsasən şirkətdən yeni sifarişçinin tapşırığını qəbul etməzdən əvvəl, 
mövcud olan tapşırığı davam etdirib-etdirməmək haqqında qərar qəbul edərkən, habelə 
mövcud müştərinin yeni tapşırığının qəbul edilməsini nəzərdən keçirərkən mövcud şəraitdə 
zəruri hesab etdiyi məlumatları əldə etməsi tələb olunur.   
 
Müştəri qəbulunun və ya davamlılığının və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə 
tapşırıqların müvafiq olub-olmamasını müəyyən etmək üçün tapşırıq üzrə tərəfdaşa kömək 
edən məlumatlara əsas sahibkarların, əsas rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin 
düzgünlüyü ilə əlaqədar məlumatlar daxil ola bilər. Əgər tapşırıq üzrə tərəfdaşın tapşırığın 
lazımınca yerinə yetirilməsinə təsir edə bilən dərəcədə rəhbərliyin düzgünlüyündən şübhə 
etməyə səbəbi olduğu halda onun tapşırığı qəbul etməməsi daha müvafiq ola bilər.   
 
Tapşırığın yerinə yetirilməsində müvafiq etik normalara riayətetmə  (İst: Paraq. 23(b)(iii)) 
 
A27. 1 saylı BKNS-da şirkətin və onun heyətinin müvafiq etik normalara riayət etməsi ilə 
bağlı ağlabatan əminliyin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan strategiya və prosedurların 
müəyyən edilməsi üzrə şirkətin məsuliyyətləri əks etdirilir. Bu ƏXBS-da tapşırıq qrupunun 
müvafiq etik normalara riayət etməsi ilə əlaqədar tapşırıq üzrə tərəfdaşın məsuliyyətləri 
müəyyən edilir. 
 
Tapşırığın qəbulu və davamlılığı   
 
Maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan istifadəsinin müəyyən edilməsi (İst: Paraq. 24(a)) 
 
A28. Maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan istifadəsi müəssisə daxilində və ya xaricində 
nəzərdə tutulan istifadəçi olan tərəflərin məlumatlandırılma ehtiyaclarını nəzərə almaqla, 
tətbiq olunan qanun, qayda və ya müəssisənin maliyyə məlumatlarının təmin edilməsi ilə 
əlaqədar hazırlanmış digər razılaşmalar ilə müəyyən edilir. Misal olaraq müəssisənin 
təchizatçı, bank və digər maliyyə və vəsait təminatçıları ilə əlaqədar öhdəlik götürdüyü 
əməliyyatlar və ya maliyyə məsələləri ilə bağlı tələb olunan maliyyə məlumatları göstərilə 
bilər.  
 
A29. Mütəxəssis-praktik tərəfindən maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan istifadəsinin 
müəyyən edilməsinə həmçinin maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar vasitəsi 
ilə təqdim edilməsi nəzərdə tutulan rəhbərliyin, yaxud müvafiq hallarda idarəetməyə məsul 
şəxslərin müəyyən məqsədləri, habelə fərqli olduğu hallarda, tapşırıq verən tərəfin məqsədləri 
kimi amillərin başa düşülməsi daxildir. Məsələn, qrant maliyyələşdirən orqan qrantın 
verilməsini əsaslandırmaq və ya mövcud qrantın davam etdirilməsi üçün xüsusi formada 
hazırlanmış, müəssisənin fəaliyyəti və ya əməliyyatlarının müəyyən aspektləri haqqında 
məlumat əldə etmək məqsədilə peşəkar mühasib tərəfindən tərtib edilən maliyyə 
məlumatlarının təmin edilməsini müəssisədən tələb edə bilər.      
 
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin müəyyən edilməsi (İst: Paraq. 17(a), 
24(b)) 
 
A30. Rəhbərliyin maliyyə məlumatları üçün qəbul etdiyi maliyyə hesabatlarının çərçivələri 
haqqında qərar tapşırığın razılaşdırılan şərtlərində, yaxud hər hansı qanun və ya qaydaların 
tələblərində təsvir edilən məlumatların nəzərdə tutulan istifadəsi kontekstində qəbul edilir.   
 
A31. Maliyyə hesabatlarının çərçivələrinin qəbul edilən olub-olmamasının nəzərə alınması 
üçün müvafiq ola biləcəyini əks etdirən amillərə aşağıdakılar misal ola bilər: 
 

 müəssisənin xüsusiyyəti və onun nizamlanan müəssisə formasında, məsələn, mənfəət 
əldə etmək məqsədilə yaradılmış kommersiya təşkilatı, dövlət müəssisəsi və ya qeyri-
kommersiya təşkilatı olub-olmaması; 
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 maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan istifadəsi və nəzərdə tutulan istifadəçiləri.  
Məsələn, maliyyə məlumatları geniş istifadəçi kütləsi üçün nəzərdə tutula bilər və ya 
alternativ olaraq maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın razılaşdırılmış 
şərtlərinin tərkib hissəsi kimi əks etdirilmiş müəyyən məqsəd kontekstində rəhbərlik 
və ya müəyyən kənar istifadəçilərin istifadəsi üçün nəzərdə tutula bilər;   

 
 maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tətbiq olunan qanun və ya 

qaydalarda, yaxud üçüncü tərəf ilə müqavilədə və ya digər saziş formasında, yaxud 
müəssisə tərəfindən könüllü şəkildə qəbul edilən idarəetmə və ya cavabdehlik 
sazişlərində müəyyən edilib-edilməməsi;   

 
 maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanıb təqdim 

ediləcək maliyyə məlumatlarının xüsusiyyəti və forması, məsələn, maliyyə 
hesabatlarının tam dəsti, ayrıca maliyyə hesabatı, yaxud müqavilənin və ya digər saziş 
formasının tərəfləri arasında razılaşdırılan digər formatda təqdim edilən maliyyə 
məlumatları.  

 
Maliyyə məlumatları müəyyən məqsəd üçün nəzərdə tutulduqda müvafiq amillər   
(İst: Paraq. 24(a)–(b)) 
 
A32. Tapşırıq verən tərəf bir qayda olaraq müəyyən bir məqsəd üçün nəzərdə tutulan maliyyə 
məlumatlarının xüsusiyyətini və formasını, məsələn, müqavilənin və ya qrant layihəsinin 
maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi haqqında müddəalarında, yaxud  müəssisənin 
əməliyyatlarını və ya fəaliyyətini əsaslandırmaq üçün lazım olduqda nəzərdə tutulan 
istifadəçilər ilə razılaşdırır. Müvafiq müqavilədə səlahiyyətli və ya tanınmış standart müəyyən 
edən orqan tərəfindən, yaxud qanun və ya qaydalarla müəyyən edilən maliyyə hesabatlarının 
çərçivələrinin, məsələn, ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının çərçivələrinin istifadə 
edilməsi tələb edilə bilər. Alternativ olaraq, müqavilənin tərəfləri özlərinin xüsusi 
ehtiyaclarına uyğun olaraq dəyişiklik edilmiş və uyğunlaşdırılmış ümumi təyinatlı çərçivələrin 
istifadəsi ilə bağlı razılığa gələ bilər. Belə olduqda maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələri dəyişiklik edilmiş maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə istinad edilmədən müəyyən 
müqavilənin maliyyə hesabatlarının müddəaları kimi maliyyə məlumatlarında və mütəxəssis-
praktikin hesabatında təsvir edilə bilər. Bu cür hallarda tərtib edilən maliyyə məlumatlarının 
daha geniş kütlə üçün nəzərdə tutulmasına baxmayaraq  maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələri xüsusi məqsədli çərçivələrdir və mütəxəssis-praktikdən bu ƏXBS-nın 
hesabatverməyə dair müvafiq tələblərinə riayət etmək tələb olunur.  
 
A33. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının 
çərçivələri olduqda, bu ƏXBS-nın tələblərinə müvafiq olaraq mütəxəssis-praktikdən məktub-
sazişdə maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan istifadəsi və ya paylanması ilə bağlı hər hansı 
bir məhdudiyyət varsa onu qeyd etməsi və öz hesabatında maliyyə məlumatlarının 
hazırlanmasında xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının çərçivələrdən istifadə olunmasını və 
buna görə də başqa məqsədlər üçün müvafiq olmamasını bəyan etməsi tələb olunur.   
 
Rəhbərliyin məsuliyyətləri (İst: Paraq. (24(e)) 
 
A34. Bu ƏXBS-ya uyğun olaraq mütəxəssis-praktikdən tapşırığın qəbul edilməsi üçün ilkin 
şərt olaraq həm maliyyə məlumatları, həm də maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə 
tapşırıq ilə bağlı rəhbərliyin məsuliyyətlərinə dair  rəhbərliyin və ya müvafiq hallarda 
idarəetməyə məsul şəxslərin razılığını əldə etməsi tələb olunur. Kiçik müəssisələrdə rəhbərlik 
və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslər tətbiq edilən qanun və ya qaydalarda 
müəyyən edilən məsuliyyətlər haqqında çox məlumatlı olmaya bilərlər. Rəhbərliyin 
əsaslandırılmış razılığını əldə etmək üçün mütəxəssis-praktik rəhbərliyin məsuliyyətləri ilə 
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bağlı razılığını əldə etməzdən əvvəl bu məsuliyyətlər haqqında rəhbərik ilə müzakirə aparması 
məqsədəuyğun ola bilər. 
 
A35. Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar kontekstində öz 
məsuliyyətlərini qəbul etmədiyi halda, mütəxəssis-praktik tapşırıq öhdəliyini götürmək 
iqtidarında deyildir və tətbiq edilən qanun və ya qayda ilə tələb olunmadığı təqdirdə 
mütəxəssis-praktikin tapşırığı qəbul etməsi məqsədəuyğun deyildir. Bununla belə mütəxəssis-
praktikdən tapşırığın qəbul etməsi tələb olunduğu hallarda o, bu məsələlərin əhəmiyyətliliyi 
və tapşırığa təsiri haqqında rəhbərliyə məlumat verməsi tələb oluna bilər. .   
 
A36. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün bütün müvafiq məlumatların 
rəhbərlik tərəfindən dəqiq, tam və vaxtlı-vaxtında verilməsi üçün rəhbərliyə etibar etmək 
hüququ verilmişdir. Tapşırıq üçün rəhbərliyin verdiyi məlumatların forması müxtəlif tapşırıq 
şəraitlərində fərqli ola bilər. Geniş mənada bura maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrindən istifadə edərək maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsinə aid olan uçot 
qeydləri, sənədlər, izahatlar və digər məlumatlar daxildir. Təmin edilən məlumatlara, məsələn,  
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən məlumatların tərtib edilməsi üçün 
lazım olan uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanmasının əsasını təşkil edən  rəhbərliyin 
ehtimalları, niyyətləri və ya planları haqqında məlumatlar daxil ola bilər.    
 
Məktub-saziş və ya yazılı razılaşmanın digər forması (İst: Paraq. 25) 
 
A37. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq ilə bağlı anlaşışlmazlıqlara yol 
verməmək üçün maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığı yerinə yetirməzdən əvvəl 
mütəxəssis-praktikin rəhbərliyə və müvafiq hallarda tapşırıq verən tərəflərə məktub-saziş 
göndərməsi həm rəhbərliyin, həm də fərqli olduqda tapşırıq verən tərəflərin, habelə 
mütəxəssis-praktikin aşağıdakılar marağındadır:   
  

 tapşırığın məqsədləri və həcmi, o cümlədən tapşırığın təsdiqləmə tapşırığı olmaması 
haqqında tapşırıq tərəflərinin başa düşməsi; 

 
 maliyyə məlumatlarının nəzərdə tutulan istifadəsi və paylanması, habelə  onun 

istifadəsi və paylanması ilə bağlı hər hansı məhdudiyyətlər (müvafiq hallarda); 
 

 maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar ilə bağlı rəhbərliyin 
məsuliyyətləri; 

 
 mütəxəssis-praktikin məsuliyyətlərinin həcmi, o cümlədən mütəxəssis-praktikin 

maliyyə məlumatlarına dair auditor rəyini və ya təhlilin nəticəsini ifadə etməyəcəyi; 
 

 tapşırıq üçün mütəxəssis-praktik tərəfindən təqdim edilməli olan hesabatın forması və 
məzmunu.   

 
Məktub-sazişin forması və məzmunu   
 
A38. Məktub-sazişin forması və məzmunu hər bir tapşırıq üçün fərqli ola bilər. Bu ƏXBS ilə 
tələb olunan  məsələlərə əlavə olaraq məktub-sazişdə aşağıdakılara istinadlar edilə bilər, 
məsələn: 
 

 maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın bəzi aspektlərinə başqa 
mütəxəssis-praktiklərin və ekspertlərin cəlb olunması ilə bağlı razılaşmalar; 

 
 ilkin tapşırıq olduğu halda əgər varsa əvvəlki mütəxəssis-praktik ilə əldə edilməli olan 

razılaşmalar; 
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 tapşırıq zamanı şifahi olaraq mütəxəssis-praktikə çatdırılmış müəyyən məlumatların 
və ya izahatların rəhbərlik və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslər 
tərəfindən yazılı təsdiq olunmasının tələbi ehtimalı; 

 
 tətbiq olunan qanun və qaydaları nəzərə almaqla, tapşırıq üçün təmin edilən 

müəssisənin sənədləri və məlumatları ilə mütəxəssis-praktikin sənədləri arasında fərq 
qoyaraq maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın məqsədi üçün istifadə 
edilmiş məlumatlara mülkiyyət hüququ; 

 
 rəhbərlikdən və fərqli olduqda tapşırıq verən tərəfdən məktub-sazişi qəbul etməsini və 

orada əks etdirilən tapşırıq şərtləri ilə razılaşmasını xahiş etmək. 
 
Məktub-sazişin nümunəsi 
 
A39. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar üçün məktub-sazişin nümunəsi bu 
ƏXBS-nın 1 saylı Əlavəsində əks etdirilmişdir.  
 
Təkrar olunan tapşırıqlar (İst: Paraq. 26) 
 
A40. Mütəxəssis-praktik hər dövr üçün yeni məktub-saziş və ya digər yazılı saziş 
göndərməmək qərarına gələ bilər. Bununla belə aşağıdakı amillər maliyyə hesabatlarının 
tərtib edilməsi üzrə tapşırığın şərtlərinə düzəlişin edilməsinin, yaxud rəhbərliyə və ya müvafiq 
hallarda tapşırıq verən tərəfə  mövcud tapşırıq şərtlərini xatırlatmanın məqsəduyğunluğunun 
əlaməti ola bilər: 
 

 rəhbərliyin və ya müvafiq hallarda tapşırıq verən tərəfin tapşırığın məqsədlərini və 
həcmini səhv başa düşməsinin əlaməti; 

 
 tapşırığın hər hansı düzəliş edilmiş və ya xüsusi şərtləri;   

 
 müəssisədə yüksək rəhbərlikdə son vaxtlarda dəyişiklik edildikdə; 

 
 müəssisənin sahibkarında ciddi dəyişiklik edildikdə; 

 
 müəssisənin fəaliyyətinin xüsusiyyətində və ya həcmində ciddi dəyişiklik edildikdə;  

 
 müəssisəyə təsir edən qanun və ya qaydaların tələblərində dəyişiklik edildikdə;  

 
 maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində dəyişiklik edildikdə.  

 
Rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərə məlumatvermə (İst: Paraq. 27) 
 
A41. Məlumatvermənin müvafiq müddəti maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq 
şəraitlərinə görə dəyişir. Müvafiq şəraitlərə məsələnin əhəmiyyəti və xüsusiyyəti, habelə 
rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən görülməsi ehtimal edilən tədbirlər 
daxildir. Məsələn, rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər çətinliyin öhdəsindən gəlməyə 
mütəxəssis-praktikə kömək edə bildiyi halda tapşırıq zamanı rast gəlinən əhəmiyyətli 
çətinliklər haqqında mümkün qədər tez məlumat vermək məqsədəuyğun ola bilər.     
 
Tapşırığın yerinə yetirilməsi   
 
Mütəxəssis-praktikin anlayışı (İst: Paraq. 28) 
 
A42. Müəssisənin fəaliyyəti və əməliyyatları, o cümlədən müəssisənin mühasibat uçotu 
sistemi və uçot sənədləri haqqında anlayışın əldə edilməsi maliyyə hesabatlarının tərtib 
edilməsi üzrə tapşırıq müddətində davam edən prosesdir. Anlayış maliyyə hesabatlarının 
tərtib edilməsi üzrə tapşırıqda mütəxəssis-praktikin peşəkar mühakimə yürütməsi üçün 
meyarlar bazası yaradır. 
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A43. Müəssisənin fəaliyyəti və əməliyyatları haqqında mütəxəssis-praktikin malik olduğu və 
ya əldə etdiyi anlayışın genişliyi və dərinliyi rəhbərliyin malik olduğundan azdır. Bu 
mütəxəssis-praktikə tapşırıq şərtlərinə müvafiq olaraq maliyyə məlumatlarının lazımı 
səviyyədə tərtib etməsinə imkan verən səviyyədə idarə olunur.  
 
A44. Müəssisənin fəaliyyəti və əməliyyatları, habelə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələri  haqqında mütəxəssis-praktik anlayış əldə etdikdə aşağıdakı məsələləri nəzərə ala 
bilər: 
 

 müəssisənin və onun əməliyyatlarının həcmi və mürəkkəbliyi; 
 

 maliyyə hesabatlarının çərçivələrinin mürəkkəbliyi; 
 

 müəssisənin maliyyə hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəliklərinin və ya tələblərinin 
tətbiq olunan qanunlar və qaydalara əsasən, müqavilənin və ya üçüncü tərəf ilə digər 
saziş formasının müddəalarına əsasən, yaxud maliyyə hesabatlarının verilməsinə dair 
könüllü razılaşmalar kontekstində mövcud olub-olmamasından asılı olmayaraq, 
müəssisənin maliyyə hesabatları üzrə öhdəlikləri və ya tələbləri; 

 
 müəssisənin maliyyə məlumatlarının hazırlanmasını dəstəkləyən müəssisənin uçot 

sənədlərinin və maliyyə hesabatları sistemlərinin idarə edilməsi və nəzarəti ilə bağlı 
müəssisənin rəhbərlik və idarəetmə strukturunun inkişaf səviyyəsi; 

 
 müəssisənin maliyyə uçotu və hesabatvermə sistemlərinin və əlaqəli nəzarət 

vasitələrinin inkişafı və mürəkkəbliliyinin səviyyəsi; 
 

 müəssisənin aktivləri, passivləri, gəlir və xərclərinin xüsusiyyətləri.    
 
Maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsi   
 
Əhəmiyyətli mühakimələr (İst: Paraq. 30) 
 
A45. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə bəzi tapşırıqlarda mütəxəssis-praktik 
əhəmiyyətli mühakimələr ilə rəhbərliyə kömək etmir. Digər tapşırıqlarda mütəxəssis-praktik 
bu cür köməyi təmin edə bilər (məsələn, zəruri uçot qiymətləndirməsi və ya müvafiq uçot 
siyasətlərinin nəzərdən keçirilməsinə dair rəhbərliyə kömək ilə bağlı). Köməyin göstərildiyi 
hallarda rəhbərliyin və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslərin maliyyə məlumatlarında 
əks olunan əhəmiyyətli mühakimələri başa düşüb həmin mühakimələrə görə öz 
məsuliyyətlərini qəbul etməsi üçün müzakirələrə ehtiyacı vardır.   
 
Maliyyə məlumatlarının oxunması (İst: Paraq. 31) 
 
A46. Mütəxəssis-praktik tərəfindən maliyyə məlumatlarının oxunması maliyyə hesabatlarının 
tərtib edilməsi üzrə tapşırığa aid olan mütəxəssis-praktikin etika üzrə öhdəliklərinin yerinə 
yetirilməsində ona yardım etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.   
 
Maliyyə məlumatlarına düzəlişlərin təklif edilməsi 
   
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə istinad və ya  maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrinin təsviri (İst: Paraq. 34(a)) 
 
A47. Bəzi şəraitlərdə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri əhəmiyyətli 
kənarlaşmalar mövcud olan müəyyən edilmiş maliyyə hesabatlarının çərçivələri ola bilər.  
Tərtib edilən maliyyə məlumatlarında maliyyə məlumatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin 
təsvirində əhəmiyyətli kənarlaşmalar olan müəyyən edilmiş çərçivəyə istinad olunduğu halda 
mütəxəssis-praktikə tapşırıq şəraitində müəyyən edilmiş çərçivəyə edilən istinadın yanıldıcı 
olub-olmamasını müəyyən etmək lazım ola bilər.   
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Əhəmiyyətli təhriflər və məlumatların yanıldıcı olmaması üçün düzəlişlər (İst: Paraq. 34(b)–
(c)) 
 
A48. Mütəxəssis-praktik əhəmiyyətliliyi maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri 
kontekstində nəzərə alır. Maliyyə hesabatlarının bəzi çərçivələrində əhəmiyyətlilik anlayışı 
maliyyə məlumatlarının hazırlanması və təqdim olunması kontekstində müzakirə edilir. 
Maliyyə hesabatlarının çərçivələrində əhəmiyyətliliyin müxtəlif baxımdan müzakirə 
edilməsinə baxmayaraq, onlar bir qayda olaraq aşağıdakıları izah edir: 
 

 təhriflər, o cümlədən göstərilməyən məlumatlar ayrılıqda və ya toplu şəklində 
istifadəçinin maliyyə məlumatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir 
edəcəyi ehtimalı əsaslandırıldığı halda əhəmiyyətli hesab edilir; 

 
 əhəmiyyətlilik haqqında mühakimələr ətrafdakı şəraitlər baxımından yürüdülür və 

onlara təhrifin həcmi və ya xüsusiyyəti, yaxud hər ikisi təsir göstərir; habelə  
 

 maliyyə məlumatlarının istifadəçiləri üçün əhəmiyyətli olan məsələlər haqqında 
mühakimələr istifadəçilərin qrup halında ortaq maliyyə məlumatlarının nəzərə 
alınması ilə yürüdülür. Təhriflərin ehtiyacı kəskin fərqlənən xüsusi fərdi istifadəçilərə 
olan mümkün təsiri nəzərə alınmır. 

   
A49. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində müzakirə mövcud olduğu halda, bu, 
maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın məqsədi üçün əhəmiyyətliliyi başa 
düşməsində mütəxəssis-praktikə meyarlar bazasını təmin edir. Bu cür müzakirə mövcud 
olmadığı halda, yuxarıda qeyd olunan mülahizələr mütəxəssis-praktik üçün meyarlar bazasını 
təmin edir.   
 
A50. Mütəxəssis-praktikin maliyyə məlumatlarının istifadəçilərinin ehtiyaclarının anlaması 
onun əhəmiyyətlilik haqqında düşüncələrinə təsir edir. Bu baxımdan mütəxəssis-praktikin 
istifadəçilər haqqında aşağıdakıları ehtimal etməsi məqsədəuyğundur: 
 

 kommersiya fəaliyyəti, iqtisadi fəaliyyət və mühasibat uçotu haqqında lazımı 
məlumata malikdir və maliyyə məlumatlarını nəzərdən keçirmək üçün səy göstərirlər; 

 
 maliyyə məlumatlarının əhəmiyyətlilik səviyyəsinə görə hazırlanıb təqdim edilməsini 

başa düşür; 
 

 uçot qiymətləndirmələrinin, mühakimələrin istifadəsi və gələcək hadisələrin nəzərə 
alınması əsasında məbləğlərin hesabalanmasının tərkibində qeyri-müəyyənlikləri 
tanıyır; habelə 

 
 maliyyə hesabatlarındakı məlumatlar əsasında ağlabatan iqtisadi qərarlar verir.   

 
A51. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə maliyyə məlumatlarının müəssisənin 
fəaliyyətinin fasiləsizliyi əsasında hazırlanması şərti daxil edilə bilər. Mütəxəssis-praktik 
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi imkanı ilə bağlı mövcud olan qeyri-müəyyənliklərdən 
xəbərdar olduğu halda, o, müvafiq hallarda maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə 
uyğun olaraq daha müvafiq təqdimat, yaxud həmin çərçivələrin tələblərinə riayət etmək üçün 
müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyi imkanı ilə bağlı müvafiq açıqlamalar təklif edə bilər və 
maliyyə məlumatlarının yanıldıcı olmasına yol verməyə bilər. 
 
Mütəxəssis-praktikin tapşırıqdan imtina etməyi tələb edən şərtlər (İst: Paraq. 33, 35) 
 
A52. Bu ƏXBS-nın tələblərində əks etdirilən şəraitlərdə tapşırıqdan imtina etmək zəruri 
olduğu hallarda rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərə bunun səbəblərini izah etmək 
məsuliyyəti mütəxəssis-praktikin etik öhdəliklərini izah etmək imkanını təmin edir.   
 
Sənədləşdirmə (İst: Paraq. 38) 
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A53. Bu ƏXBS ilə tələb olunan sənədləşdirmə aşağıdakılar da daxil olmaqla bir çox 
məqsədlərə xidmət edir: 
 

 maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə gələcək tapşırıqlar ilə bağlı məsələlərin 
uçotunu təmin etmək; 

 
 müvafiq hallarda tapşırıq qrupuna tapşırığın tamamlanmasının qeydə alınması da 

daxil olmaqla öz işlərinə görə cavabdeh olmağa imkan vermək.  
 
A54. Mütəxəssis-praktik tapşırığın sənədlərinə müəssisənin sınaq balansının bir nüsxəsinin, 
əhəmiyyətli uçot sənədlərinin xülasəsini və ya mütəxəssis-praktikin maliyyə hesabatlarının 
tərtib edilməsi üçün istifadə etdiyi digər məlumatları da daxil etməyi nəzərdən keçirə bilər.  
 
A55. Tərtib edilən maliyyə məlumatlarının maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq 
üçün rəhbərlik tərəfindən təmin edilən əsas uçot qeydləri, sənədlər, izahatlar və digər 
məlumatlar ilə necə üzləşdirilməsini sənədləşdirmək üçün mütəxəssis-praktik, məsələn, 
müəssisənin baş kitabındakı hesab qalıqlarının tərtib edilmiş maliyyə məlumatları, o 
cümlədən tapşırıq zamanı mütəxəssis-praktikin rəhbərliklə razılaşdırdığı uyğunlaşdrıcı 
müxabirləşmələr və ya maliyyə məlumatlarına edilən düzəlişlər ilə üzləşdirilməsini əks 
etdirən cədvəl tuta bilər.     
 
Mütəxəssis-praktikin hesabatı (İst: Paraq. 40) 
 
A56. Yazılı hesabatlara kağız üzərində və elektron vasitələrdə təqdim edilmiş hesabatlar 
daxildir.  
 
A57. Mütəxəssis-praktik tərtib edilmiş maliyyə məlumatlarının və mütəxəssis-praktikin 
hesabatının digər məlumatların da olduğu sənədə, məsələn, maliyyə hesabatlarına daxil 
edilməsindən xəbərdar olduqda o, təqdimat formasının maliyyə məlumatlarının təqdim 
edildiyi səhifə nömrələrini müəyyən etməyə imkan verib-verməməsini nəzərdən keçirə bilər. 
Bu, istifadəçilərə mütəxəssis-praktikin hesabatının aid olduğu maliyyə məlumatlarını 
müəyyən etməyə kömək edir.   
 
Hesabatın göndərildiyi ünvanlar (İst: Paraq. 40(b)) 
 
A58. Mütəxəssis-praktikin hesabatının kimə ünvanlandığı müəyyən yurisdiksiyada qanun və 
qaydalar ilə müəyyən edilə bilər. Mütəxəssis-praktikin hesabatı adətən tapşırıq şərtlərinə 
müvafiq olaraq mütəxəssis-praktikə tapşırıq verən tərəfə (adətən müəssisənin rəhbərliyinə) 
ünvanlanır.   
 
Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının çərçivələrindən istifadə edilməklə hazırlanan maliyyə 
məlumatları  (İst: Paraq. 40(j)) 
 
A59. Bu ƏXBS-ya əsasən maliyyə məlumatları xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının 
çərçivələrində istifadə edilməklə hazırlandığı halda, mütəxəssis-praktikin hesabatında 
oxucuların diqqətinin maliyyə məlumatlarında istifadə olunan xüsusi təyinatlı maliyyə 
hesabatlarının çərçivələrinə yönlədirilməsi və bu maliyyə məlumatlarının digər məqsədlər 
üçün müvafiq olmamasının qeyd edilməsi tələb olunur. Buna əlavə olaraq mütəxəssis-
praktikin hesabatının yalnız nəzərdə tutulan istifadəçilərə paylanmaşına və ya onlar tərəfindən 
istifadə edilməsinə, yaxud hər ikisinə icazənin verilməsinə dair bir bənd daxil edilə bilər.   
 
A60. Müəyyən məqsəd üçün hazırlanan maliyyə məlumatlarını həmin məlumatları nəzərdə 
tutulan məqsəddən başqa digər məqsədlər üçün istifadə etməyi nəzərdə tutan  başqa tərəflər 
(nəzərdə tutulan istifadəçilər olmayan tərəflər) əldə edə bilər. Məsələn, nizamlayıcı orqan 
müəyyən müəssisələrdən xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının çərçivələrində istifadə 
edilməklə hazırlanan maliyyə hesabatları və ictimaiyyət üçün açıq olan maliyyə hesabatlarını 
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tələb edə bilər. Nəzərdə tutulan istifadəçilərdən başqa digər tərəflər üçün bu maliyyə 
hesabatlarının istifadəsinin mümkün olması faktı heç də həmin maliyyə hesabatlarının ümumi 
təyinatlı maliyyə hesabatları olması mənasına gəlmir. Mütəxəssis-praktikin hesabatına daxil 
edilməsi tələb olunan mütəxəssis-praktikin bəyanatı oxucuların diqqətini bu maliyyə 
hesabatlarının xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə əsasən hazırlanmasında və 
bu səbəbdən  başqa məqsədlər üçün müvafiq olmamasına  cəlb etməkdir. 
 
Mütəxəssis-praktikin hesabatının paylanılması və istifadəsi ilə bağlı məhdudiyyətlər  
 
A61. Mütəxəssis-praktik öz hesabatının yalnız maliyyə məlumatlarının müəyyən edilmiş 
nəzərdə tutulan istifadəçiləri üçün hazırladığını qeyd etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər. 
Müəyyən yurisdiksiyadakı qanun və ya qaydalardan asılı olaraq buna mütəxəssis-praktikin 
hesabatının istifadəsinə və paylanılmasına məhdudiyyətin qoyulması, yaxud hər ikisi ilə nail 
oluna bilər.   
 
Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın yekunlaşdırılması və mütəxəssis-
praktikin hesabatının tarixi (İst: Paraq. 37, 38, 41) 
 
A62. Rəhbərlik və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən maliyyə 
məlumatlarının təsdiq edilməsi üçün müəssisə daxilindəki proses maliyyə hesabatlarının tərtib 
edilməsi üzrə tapşırıq yekunlaşanda mütəxəssis-praktikin nəzərə almalı olduğu 
məsələlərdəndir. Maliyyə məlumatlarının xüsusiyyətindən və məqsədindən asılı olaraq 
müəssisənin maliyyə məlumatlarının və ya maliyyə hesabatlarının hazırlanması və 
yekunlaşdırılması üçün rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin riayət etməli olduqları, 
yaxud tətbiq olunan qanun və qaydalarda nəzərdə tutulan  sabit təsdiqetmə prosesi ola bilər. 
 
Hesabatın nümunələri (İst: Paraq. 40) 
 
A63. Bu ƏXBS-nın 2-ci Əlavəsi hesabatın zəruri elementlərinin əks olunduğu maliyyə 
hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə mütəxəssis-praktiklərin hesabatlarının nümunələri daxildir. 
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Əlavə 1 
(İst: Paraq. A39) 

 
Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün məktub-sazişin nümunəsi  
 
Bu, ƏXBS-a daxil edilən müvafiq tələb və təlimatları əks etdirən maliyyə hesabatlarının tərtib 
edilməsi üzrə tapşırıq üçün məktub-sazişin nümunəsidir. Bu məktub mütləq deyildir, lakin bu 
ƏXBS-da qeyd olunan mülahizələr ilə birlikdə təlimat kimi istifadə oluna bilər. O, fərdi 
maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqların tələblərinə görə uyğunlaşdırılır. O, 
maliyyə hesabatlarının tək hesabat dövrü üçün tərtib edilməsinə aiddir və bu ƏXBS-da təsvir 
edilən təkrarlanan tapşırıqlara tətbiq edilmək üçün nəzərdə tutulduğu və ya ehtimal edildiyi 
halda uyğunlaşdırılmalıdır. Hər hansı bir təklif olunan məktubun müvafiq olmasına dair 
hüquqşünasdan məsləhət almaq məqsədəuyğun ola bilər.   
 
Bu məktub-sazişdə aşağıdakı şəraitlər əks etdirilir: 
 

 maliyyə hesabatları yalnız şirkətin (ABC şirkətinin) rəhbərliyinin istifadəsi üçün 
tərtib edilmiş və maliyyə hesabatları yalnız rəhbərlik tərəfindən istifadə edilməlidir. 
Mütəxəssis-praktikin hesabatı da yalnız rəhbərlik tərəfindən istifadə edilməli və 
yalnız rəhbərliyə paylanılmalıdır.  

   
 tərtib edilən maliyyə hesabatları yalnız şirkətin 31 dekabr 20X1 tarixinədək olan 

balans hesabatını və həmin tarixdə başa çatan il üçün mənfəət və zərər haqqında 
hesabatını (qeydlərsiz) daxil edir. Rəhbərlik müəyyən etmişdir ki, maliyyə hesabatları 
təsvir edilən hesablama metodu ilə hazırlanmalıdır.  

 
 

*** 
 
ABC şirkətinin rəhbərliyinə1: 
 
[Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın məqsədi və həcmi] 
 
Siz aşağıdakı xidmətlərin göstərilməsini xahiş etmisiniz: 
 
Sizin təmin edəcəyiniz məlumatların əsasında biz ABC şirkəti üçün aşağıdakı maliyyə 
hesabatlarının hazırlanıb təqdim edilməsində sizə kömək edəcəyik: nağd pul vəsaitləri ilə 
bütün əməliyyatlar, habelə şübhəli hesablar çıxılmaqla ticarət əməliyyatları üzrə kreditor və 
debitor borcları, orta qiymətlə uçota alınan mal-material ehtiyatları, hesabatvermə tarixində 
ödənilməli olan cari mənfəət vergiləri və düz xətt metodu ilə hesablanmış istifadə müddətində 
amortizasiya olunmuş əhəmiyyətli uzun müddətli aktivlərin ilkin dəyərində kapitallaşdırılması 
əks etdirilən, ilkin dəyər əsasında şirkətin 31 dekabr 20X1-ci il tarixinədək balans hesabatı  və 
həmin tarixdə başa çatan il üçün mənfəət və zərər haqqında hesabat. Məktub-sazişdə müəyyən 
edilmiş mühasibat uçotunun əsaslarını təsvir edən qeyd istisna olmaqla maliyyə hesabatlarına 
izahedici qeydlər daxil edilmir.   
 
Maliyyə hesabatlarının istifadə olunma məqsədi müəssisənin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün 
maliyyə hesabatlarında onun maliyyə vəziyyətini əks etdirən tam bir il üçün maliyyə 
məlumatlarını və həmin tarixdə başa çatan il üçün maliyyə nəticələrini təmin etməkdir. 
Maliyyə hesabatları yalnız sizin istifadəniz üçün nəzərdə tutulur və başqa tərəflərə paylanmır.    

                                                 
1 Bu məktub-sazişin nümunəsində “siz”, “biz”, “bizə”, “rəhbərlik”, “idarəetməyə məsul şəxslər” və “mütəxəssis-
praktik” sözləri şəraitlərə uyğun istifadə olunmakld və ya düzəliş edilməlidir. 
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Bizim məsuliyyətlərimiz  
 
Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığa maliyyə məlumatlarının hazırlanıb 
təqdim edilməsində sizə kömək etmək məqsədilə mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının 
verilməsi sahəsində təcrübənin tətbiq edilməsi daxildir. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi 
üzrə tapşırıq təsdiqləmə tapşırığı olmadığı üçün bizdən maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi 
üzrə tapşırıq üçün sizin təmin etdiyiniz məlumatların dəqiq və ya tam olmasını təsdiq 
etməyimiz, yaxud auditor rəyini və ya təhlilin nəticəsini ifadə etmək üçün başqa qaydada 
sübut toplamaq tələb olunmur. Buna görə də biz maliyyə hesabatlarının sizin yuxarıda təsvir 
edilən, müəyyən etdiyiniz mühasibat uçotunun əsaslarına uyğun olaraq hazırlanıb-
hazırlanmamasına dair auditor rəyini və ya təhlilin nəticəsini ifadə etmirik. 
 
Biz maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığı 4410 saylı (düzəliş edilmiş) “Maliyyə 
hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar” Əlaqəli Xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartına 
(ƏXBS) müvafiq olaraq yerinə yetirəcəyik. 4410 saylı (düzəliş edilmiş) ƏXBS-nın tələblərinə 
uyğun olaraq tapşırığı qəbul etdikdə biz dürüstlük, obyektivlik, peşəkar səriştəlilik və lazımi 
ehtiyatlılıq prinsipləri də daxil olmaqla etik normalara riayət etməliyik. Bu məqsədlə bizdən  
Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar Mühasiblərin Etika 
Məcəlləsi”nə (IESBA Məcəlləsi) riayət etməyimiz tələb olunur.   
 
Sizin məsuliyyətləriniz  
 
Yerinə yetirilməli olan maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq bizim vəzifəmizin 
maliyyə hesabatları üçün qəbul etdiyiniz maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə uyğun olaraq 
maliyyə hesabatlarının hazırlanıb təqdim edilməsinə sizə kömək etməkdən ibarət olmasını 
qəbul edib başa düşməyinizin əsasında həyata keçirilir. Buna görə də 4410 saylı (düzəliş 
edilmiş) ƏXBS-a müvafiq olaraq bizim maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığı 
qəbul etməyimiz üçün vacib olan məsuliyyətləriniz aşağıdakılardır: 
 

(a) maliyyə hesabatları, habelə onların nəzərdə tutulan istifadəsi və nəzərdə tutulan 
istifadəçiləri baxımından qəbul edilə bilən maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə 
müvafiq olaraq hazırlanıb təqdim edilməsi üçün məsuliyyət; 
 

(b) maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığın məqsədi üçün bizi təmin 
etdiyiniz uçot qeydlərinin, sənədlərin, izahatların və digər məlumatların 
düzgünlüyü və tamlığı ilə bağlı məsuliyyət;  

 
(c) maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq zamanı kömək edə 

biləcəyimizlər də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının hazırlanıb təqdim 
edilməsində zəruri mühakimələr üçün məsuliyyət. 

 
Bizim maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığa dair hesabatımız  
 
Tapşırığın tərkib hissəsi olaraq biz tərtib etdiyimiz maliyyə hesabatlarına əlavə edilmiş 
maliyyə hesabatlarını və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün yerinə 
yetirdiyimiz işi təsvir edən hesabatı da təqdim edəcəyik [bax: qoşma]. Hesabatda eyni 
zamanda qeyd ediləcəkdir ki, maliyyə hesabatları yalnız  bu məktub-sazişdə müəyyən edilmiş 
məqsəd üçün istifadə ediləcək və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün 



MALİYYƏ HESABATLARININ TƏRTİB EDİLMƏSİ ÜZRƏ TAPŞIRIQLAR 

4410 saylı ƏXBS. Əlavə 1                                                365                                                          

təmin etdiyimiz hesabatı ABC şirkətinin rəhbərliyi olaraq yalnız siz istifadə edə bilərsiniz və 
bu hesabat yalnız sizə paylanacaqdır.   
 
Burada təsvir olunan maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığımız üçün 
razılaşmaları və müvafiq vəzifələrimizi qəbul etməyinizi və onlarla razılaşmağınızı bildirmək 
üçün bu məktubun əlavə edilən nüsxəsini imzalayıb geri göndərməyinizi xahiş edirik. 
 
[Digər müvafiq məlumatlar] 
 
[Xidmət haqları, hesabların təqdim edilməsi və digər xüsusi şərtlər kimi digər müvafiq 
məlumatları daxil edin] 
 
XYZ & Co. 
 
ABC şirkətinin rəhbərliyi adından qəbul etdi və razılaşdı: 
 
(imza) 
...................... 
 
Adı və vəzifəsi 
 
Tarix  
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Əlavə 2 
 

(İst: Paraq. A63) 
 

Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinə dair mütəxəssis-praktikin hesabatının 
nümunəsi 
 
Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları üçün maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə 
tapşırıq  
 

 Nümunə 1: Ümumi məqsədli maliyyə hesabatlarının çərçivələrindən istifadə etməklə 
maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün mütəxəssis-praktikin 
hesabatı.   

 
Xüsusi məqsədlə hazırlanmış maliyyə hesabatları üçün maliyyə hesabatlarının tərtib 
edilməsi üzrə tapşırıq  
 

 Nümunə 2: Dəyişdirilmiş ümumi məqsədli maliyyə hesabatlarının çərçivələrindən 
istifadə etməklə maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün mütəxəssis-
praktikin hesabatı. 

 
Maliyyə məlumatlarının yalnız nəzərdə tutulan istifadəçilər tərəfindən istifadə 
edilməsinə və ya onlara paylanmasına icazə verildiyi hallarda xüsusi məqsədlə 
hazırlanan maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar    
 

 Nümunə 3: Müqavilədə müəyyən edilən mühasibat uçotu əsasından istifadə etməklə 
maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün mütəxəssis-praktikin 
hesabatı.   

 
 Nümunə 4: Rəhbərliyin öz məqsədləri üçün tələb olunan maliyyə məlumatları üçün 

müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən seçilən mühasibat uçotu əsasından istifadə etməklə 
maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün mütəxəssis-praktikin 
hesabatı.  

 
 Nümunə 5: [normativlərin tələblərinə riayət etmək üçün tələb edilən məlumatlara 

müvafiq istinadı daxil edin] olan  element, hesab və ya maddə olan maliyyə 
məlumatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün mütəxəssis-praktikin hesabatı. 
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Nümunə 1: Ümumi məqsədli maliyyə hesabatlarının çərçivələrindən istifadə etməklə 
maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün mütəxəssis-praktikin hesabatı. 
  

 Müəssisənin maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında Kiçik və Orta Müəssisələr 
üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının (KOM üçün IFRS-lar) 
tətbiq edilməsinin tələb olunduğunu müəyyən edən tətbiq olunan qanuna 
müvafiq olaraq tələb olunan ümumi məqsədli maliyyə hesabatları.    

 
MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN MALİYYƏ HESABATLARININ TƏRTİB EDİLMƏSİ 
ÜZRƏ TAPŞIRIĞA DAİR HESABATI   
 
[ABC şirkətinin rəhbərliyinə] 
 
Sizin təmin etdiyiniz məlumatların əsasında biz ABC şirkətinin əlavə edilmiş maliyyə 
hesabatlarını tərtib etdik.  Bu maliyyə hesabatları ABC şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi 
üçün maliyyə vəziyyətinə dair hesabat, həmin tarixdə başa çatan il üçün məcmu gəlirlər 
haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti 
haqqında hesabat, habelə mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsi və digər izahedici 
məlumatlardan ibarətdir.   
 
Biz maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığı 4410 saylı (düzəliş edilmiş) “Maliyyə 
hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar” Əlaqəli Xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartına 
(ƏXBS) müvafiq olaraq yerinə yetirdik.  
 
Bu maliyyə hesabatlarının Kiçik və orta müəssisələr üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartlarına (KOM-lar üçün IFRS) uyğun olaraq hazırlanıb təqdim edilməsində sizə kömək 
etmək üçün mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi sahəsində təcrübəmizi 
tətbiq etdik. Biz müvafiq etik normalara, o cümlədən dürüstlük, obyektivlik, peşəkar 
səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq prinsiplərinə riayət etdik.  
 
Bu maliyyə hesabatlarına, habelə onların tərtib edilməsi üçün istifadə edilən məlumatların 
düzgünlüyünə və tamlığına görə siz məsuliyyət daşıyırsınız.  
 
Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq təsdiqləmə tapşırığı olmadığına görə bu 
maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üçün təqdim etdiyiniz məlumatların düzgünlüyünü və 
ya tamlığını təsdiqləmək bizdən tələb olunmur. Buna görə də biz bu maliyyə hesabatlarının 
KOM-lar üçün IFRS-a uyğun olaraq hazırlanıb-hazırlanmamasına dair auditor rəyini və ya 
təhlilin nəticəsini ifadə etmirik.  
 
[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 
[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi] 
 
[Mütəxəssis-praktikin ünvanı] 
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Nümunə 2: Dəyişdirilmiş ümumi məqsədli maliyyə hesabatlarının çərçivələrindən 
istifadə etməklə maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün mütəxəssis-
praktikin hesabatı. 
 

 Rəhbərlik tərəfindən dəyişdirilmiş şəkildə qəbul edilən ümumi təyinatlı maliyyə 
hesabatlarının çərçivələrindən istifadə edilməklə hazırlanan maliyyə hesabatları.   

 
 İlkin dəyər ilə uçota alınmaq əvəzinə təkrar qiymətləndirilən əmlak istisna 

olmaqla maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri Kiçik və Orta 
Müəssisələr üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarıdır (KOM-lar 
üçün IFRS).  

 
 Maliyyə hesabatlarının istifadəsi və ya paylanması məhdudlaşdırılmır.   

 
MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN MALİYYƏ HESABATLARININ TƏRTİB EDİLMƏSİ 
ÜZRƏ TAPŞIRIĞA DAİR HESABATI   
  
[ABC şirkətinin rəhbərliyinə] 
 
Sizin təmin etdiyiniz məlumatların əsasında biz ABC şirkətinin əlavə edilmiş maliyyə 
hesabatlarını tərtib etdik.  Bu maliyyə hesabatları ABC şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi 
üçün maliyyə vəziyyətinə dair hesabat, həmin tarixdə başa çatan il üçün məcmu gəlirlər 
haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti 
haqqında hesabat, habelə mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsi və digər izahedici 
məlumatlardan ibarətdir.   
 
Biz maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığı 4410 saylı (düzəliş edilmiş) “Maliyyə 
hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar” Əlaqəli Xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartına 
(ƏXBS) müvafiq olaraq yerinə yetirdik.  
 
Bu maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatlarının X Qeydində təsvir edilmiş mühasibat 
uçotunun əsaslarına uyğun olaraq bu maliyyə hesabatlarının hazırlanıb təqdim edilməsində 
sizə kömək etmək üçün mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi sahəsində 
təcrübəmizi tətbiq etdik. Biz müvafiq etik normalara, o cümlədən dürüstlük, obyektivlik, 
peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq prinsiplərinə riayət etdik.  
 
Bu maliyyə hesabatlarına, habelə onların tərtib edilməsi üçün istifadə edilən məlumatların 
düzgünlüyünə və tamlığına görə siz məsuliyyət daşıyırsınız.  
 
Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq təsdiqləmə tapşırığı olmadığına görə bu 
maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üçün təqdim etdiyiniz məlumatların düzgünlüyünü və 
ya tamlığını təsdiqləmək bizdən tələb olunmur. Buna görə də biz bu maliyyə hesabatlarının X 
Qeydində təsvir edilmiş mühasibat uçotunun əsaslarına uyğun olaraq hazırlanıb-
hazırlanmamasına dair auditor rəyini və ya təhlilin nəticəsini ifadə etmirik.  
 
X Qeydində bəyan edildiyinə əsasən ilkin dəyər ilə uçota alınmaq əvəzinə maliyyə 
hesabatlarında təkrar qiymətləndirilən əmlak istisna olmaqla, maliyyə hesabatları Kiçik və 
orta müəssisələr üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq 
hazırlanıb təqdim edilmişdir. 
 
[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 
[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi] 
 
[Mütəxəssis-praktikin ünvanı] 
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Nümunə 3: Müqavilədə müəyyən edilən mühasibat uçotu əsasından istifadə etməklə 
maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün mütəxəssis-praktikin hesabatı. 
   

 Müqavilədə müəyyən edilən mühasibat uçotu əsası tətbiq edilməklə müqavilənin 
şərtlərinə müvafiq olaraq hazırlanan maliyyə hesabatları.   

 
 Mütəxəssis-praktikə tapşırığı müəssisənin rəhbərliyi və ya idarəetməyə məsul 

şəxsləri olmayan bir tərəf vermişdir. 
 

 Maliyyə hesabatları yalnız müqavilədə qeyd edilən tərəflərin istifadəsi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur.   

 
 Maliyyə hesabatları yalnız bu müqavilədə qeyd edilən nəzərdə tutulmuş 

istifadəçilər tərəfindən istifadə edilə və ya onlara paylana bilər.   
 
MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN MALİYYƏ HESABATLARININ TƏRTİB EDİLMƏSİ 
ÜZRƏ TAPŞIRIĞA DAİR HESABATI   
  
[Tapşırıq verən tərəfə1] 
 
Şirkətin rəhbərliyi (“rəhbərlik”) tərəfindən təmin edilən məlumatların əsasında biz ABC 
şirkətinin (“şirkət”) əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarını tərtib etdik.  Bu maliyyə hesabatları 
[Müqavilədə qeyd edilən mühasibat uçotu əsasına uyğun olaraq hazırlanan maliyyə 
hesabatlarının bütün komponentlərinin adlarını və onların aid olduğu dövrü/tarixi yazın] 
ibarətdir.   
 
Biz maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığı 4410 saylı (düzəliş edilmiş) “Maliyyə 
hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar” Əlaqəli Xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartına 
(ƏXBS) müvafiq olaraq yerinə yetirdik.  
 
Bu maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatlarının X Qeydində təsvir edilmiş mühasibat 
uçotunun əsaslarına uyğun olaraq bu maliyyə hesabatlarının hazırlanıb təqdim edilməsində 
sizə kömək etmək üçün mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi sahəsində 
təcrübəmizi tətbiq etdik. Biz müvafiq etik normalara, o cümlədən dürüstlük, obyektivlik, 
peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq prinsiplərinə riayət etdik.  
 
Bu maliyyə hesabatlarına, habelə onların tərtib edilməsi üçün istifadə edilən məlumatların 
düzgünlüyünə və tamlığına görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır.  
 
Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq təsdiqləmə tapşırığı olmadığına görə bu 
maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üçün təqdim etdiyiniz məlumatların düzgünlüyünü və 
ya tamlığını təsdiqləmək bizdən tələb olunmur. Buna görə də biz bu maliyyə hesabatlarının X 
Qeydində təsvir edilmiş mühasibat uçotunun əsaslarına uyğun olaraq hazırlanıb-
hazırlanmamasına dair auditor rəyini və ya təhlilin nəticəsini ifadə etmirik.  
 
X Qeydində bəyan edildiyinə əsasən maliyyə hesabatları şirkətin XYZ MMC ilə [müvafiq 
müqavilənin/sazişin tarixini daxil edin] tarixli müqavilənin (“Müqavilə”) müddəalarının Z 
bəndində təsvir edilmiş əsasda və maliyyə hesabatlarının Y Qeydində təsvir edilən məqsəd 
üçün hazırlanıb təqdim edilmişdir. Buna görə də bu maliyyə hesabatları yalnız bu Müqavilədə 
qeyd edilən tərəflərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş və digər məqsədlər üçün müvafiq 
deyildir.  
 

                                                 
1 Alternativ olaraq, müvafiq müqavilədə qeyd edilən müvafiq ünvan sahibi. 
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Bizim maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığa dair hesabatımız yalnız 
Müqavilədə qeyd edilən tərəflər üçün nəzərdə tutulmuş və digər tərəflərə paylanmasına icazə 
verilmir. 
 
[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 
[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi] 
 
[Mütəxəssis-praktikin ünvanı] 
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Nümunə 4: Rəhbərliyin öz məqsədləri üçün tələb olunan maliyyə məlumatları üçün 
müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən seçilən mühasibat uçotu əsasından istifadə etməklə 
maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq üçün mütəxəssis-praktikin hesabatı. 
  

 Rəhbərliyin şəxsi məqsədləri üçün yalnız şirkət rəhbərliyinin istifadəsi üçün 
nəzərdə tutulan xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının çərçivələrindən istifadə 
edilməklə hazırlanan maliyyə hesabatları.  

 
 Maliyyə hesabatlarına müəyyən hesablamalar daxil edilir və yalnız maliyyə 

hesabatları üçün istifadə olunan mühasibat uçotu əsasına aid olan balans 
hesabatı, mənfəət və zərər haqqında hesabat və bir qeyddən ibarətdir.  

 
 Maliyyə hesabatları yalnız rəhbərliyin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.   

 
 Mütəxəssis-praktikin hesabatından yalnız rəhbərlik istifadə edə bilər və ya ona 

paylana bilər.   
 
MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN MALİYYƏ HESABATLARININ TƏRTİB EDİLMƏSİ 
ÜZRƏ TAPŞIRIĞA DAİR HESABATI   
  
[ABC şirkətinin rəhbərliyinə] 
 
Sizin təmin etdiyiniz məlumatların əsasında biz ABC şirkətinin əlavə edilmiş maliyyə 
hesabatlarını tərtib etdik.  Bu maliyyə hesabatları ABC şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi 
üçün balans hesabatı, mənfəət və zərər haqqında hesabatdan ibarətdir.   
 
Biz maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığı 4410 saylı (düzəliş edilmiş) “Maliyyə 
hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar” Əlaqəli Xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartına 
(ƏXBS) müvafiq olaraq yerinə yetirdik.  
 
Bu maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatlarının X Qeydində təsvir edilmiş mühasibat 
uçotunun əsaslarına uyğun olaraq bu maliyyə hesabatlarının hazırlanıb təqdim edilməsində 
sizə kömək etmək üçün mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi sahəsində 
təcrübəmizi tətbiq etdik. Biz müvafiq etik normalara, o cümlədən dürüstlük, obyektivlik, 
peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq prinsiplərinə riayət etdik.  
 
Bu maliyyə hesabatlarına, habelə onların tərtib edilməsi üçün istifadə edilən məlumatların 
düzgünlüyünə və tamlığına görə siz məsuliyyət daşıyırsınız.  
 
Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq təsdiqləmə tapşırığı olmadığına görə bu 
maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üçün təqdim etdiyiniz məlumatların düzgünlüyünü və 
ya tamlığını təsdiqləmək bizdən tələb olunmur. Buna görə də biz bu maliyyə hesabatlarının X 
Qeydində təsvir edilmiş mühasibat uçotunun əsaslarına uyğun olaraq hazırlanıb-
hazırlanmamasına dair auditor rəyini və ya təhlilin nəticəsini ifadə etmirik.  
 
X Qeydində maliyyə hesabatlarının hazırlandığı əsas bəyan edilir, onların məqsədi isə Y 
Qeydində təsvir olunur. Buna görə də bu maliyyə hesabatları yalnız sizin istifadə etməyiniz 
üçün nəzərdə tutulmuş və digər məqsədlər üçün müvafiq deyildir.  
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Bizim maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığa dair hesabatımız yalnız ABC 
şirkətinin rəhbərliyi qismində istifadə etməyiniz üçün nəzərdə tutulmuş və digər tərəflərə 
paylanmasına icazə verilmir. 
 
[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 
[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi] 
 
[Mütəxəssis-praktikin ünvanı] 
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Nümunə 5: [normativlərin tələblərinə riayət etmək üçün tələb edilən məlumatlara müvafiq 
istinadı daxil edin] olan  element, hesab və ya maddə olan maliyyə məlumatlarının tərtib 
edilməsi üzrə tapşırıq üçün mütəxəssis-praktikin hesabatı. 
 

 Xüsusi məqsəd üçün, məsələn, maliyyə məlumatlarının formasını və məzmununu 
təyin edən nizamlayıcı orqan tərəfindən müəyyən edilən müddəalara əsasən 
nizamlayıcı orqan tərəfindən müəyyən edilmiş maliyyə hesabatlarının təqdim 
edilməsinə dair tələblərə riayət etmək üçün hazırlanan maliyyə məlumatları.  

  
 Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri uyğunluq çərçivələridir. 

 
 Maliyyə məlumatları müəyyən istifadəçilərin ehtiyaclarına cavab vermək üçün 

nəzərdə tutulmuşdur və maliyyə məlumatlarından yalnız bu istifadəçilər istifadə 
edə bilər.   

 
 Mütəxəssis-praktikin hesabatı yalnız nəzərdə tutulan istifadəçilərə paylana bilər.   

 
MÜTƏXƏSSİS-PRAKTİKİN MALİYYƏ HESABATLARININ TƏRTİB EDİLMƏSİ 
ÜZRƏ TAPŞIRIĞA DAİR HESABATI   
  
[ABC şirkətinin rəhbərliyinə2] 
 
Sizin təmin etdiyiniz məlumatların əsasında biz ABC şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixi 
üçün [tərtib edilmiş maliyyə hesabatlarını qeyd edin] əlavə edilmiş cədvəlini tərtib etdik.   
 
Biz maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığı 4410 saylı (düzəliş edilmiş) “Maliyyə 
hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar” Əlaqəli Xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartına 
(ƏXBS) müvafiq olaraq yerinə yetirdik.  
 
Bu Cədvəlin [müvafiq normativ sənədin adını və ya istinadını daxil edin] nəzərdə tutulduğu 
qaydada hazırlanıb təqdim edilməsində sizə kömək etmək üçün mühasibat uçotu və maliyyə 
hesabatlarının təqdim edilməsi sahəsində təcrübəmizi tətbiq etdik. Biz müvafiq etik 
normalara, o cümlədən dürüstlük, obyektivlik, peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq 
prinsiplərinə riayət etdik.  
 
Bu Cədvələ, habelə onun tərtib edilməsi üçün istifadə edilən məlumatların düzgünlüyünə və 
tamlığına görə siz məsuliyyət daşıyırsınız.  
 
Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq təsdiqləmə tapşırığı olmadığına görə bu 
Cədvəlin tərtib edilməsi üçün təqdim etdiyiniz məlumatların düzgünlüyünü və ya tamlığını 
təsdiqləmək bizdən tələb olunmur. Buna görə də biz bu Cədvəlin  [müvafiq normativ sənəddə 
qeyd edilən maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin adını və ya onlara istinadı 
daxil edin] uyğun olaraq hazırlanıb-hazırlanmamasına dair auditor rəyini və ya təhlilin 
nəticəsini ifadə etmirik.  
 
X Qeydində bəyan edildiyinə əsasən Cədvəl [müvafiq normativ sənəddə qeyd edilən maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin adını və ya onlara istinadı daxil edin] nəzərdə 
tutulan əsasında ABC şirkətinin [müvafiq normativ sənədin adını və ya ona istinadı daxil 
edin] şərtlərinə riayət etməsi məqsədi üçün hazırlanıb təqdim edilmişdir. Buna görə də 
Cədvəlin yalnız bu məqsədlə bağlı istifadə olunması nəzərdə tutulur və digər məqsəd üçün 
onların məqsədi isə Y Qeydində təsvir olunur. Buna görə də bu maliyyə hesabatları yalnız 
sizin istifadə etməyiniz üçün nəzərdə tutulmuşdur və başqa məqsədlər üçün müvafiq deyildir.  
 

                                                 
2 Alternativ olaraq, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan tələblərində qeyd edilmiş müvafiq ünvan sahibi. 
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Bizim maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırığa dair hesabatımız yalnız ABC 
şirkətini və F nizamlayıcı orqan tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur, habelə ABC 
şirkəti və F nizamlayıcı orqandan başqa heç bir tərəfə paylanmamalıdır.   
 
[Mütəxəssis-praktikin imzası] 
 
[Mütəxəssis-praktikin hesabatının tarixi] 
 
[Mütəxəssis-praktikin ünvanı] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


