Auditorların göstərdiyi auditor xidmətinin
keyfiyyətinə nəzarət

I. ANKET A

Auditor barəsində məlumat

II. ANKET B

Auditorun maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barəsində qısa
məlumat

III. ANKET C

Auditorun yerinə yetirilmiş hər bir müqavilə öhdəliyi üzrə
audit işinə dair tapşırıqlara nəzarət sorğu siyahısı

IV. ANKET D

Auditorun yerinə yetirilmiş hər bir müqavilə öhdəliyi üzrə
audit işininqiymətləndirilməsi göstəriciləri

YEKUN

Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlər:

Nəzarət qrupunun rəhbəri:

__________________________

Müfəttiş:

__________________________

Təhlilin tarixi

“__”___________-ci il tarixindən ___________________ tarixədək)

Təhlilin növü
(plan üzrə / plandankənar)

Qiymətləndirmə: _____________________

______________________________________________________________________
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_______

ANKET A

Auditor barədə məlumat

____________________________

Yoxlanılan auditorun adı

Auditor fəaliyyəti göstərmək hüququ verən icazənin
qeydiyyat nömrəsi və

_____________

tarixi

_____________

1. Auditor:
Beynəlxalq Korporativ (BK)
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət (MMC)
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (QSC)
Sərbəst auditor (fiziki şəxs)
Digər
2. Üzvlərin tərkibi (%):
İcazəli auditor
Beynəlxalq sertifikatlı şəxs (ACCA, CPA və sair)
Digər şəxslər
3. Təşkilatın rəhbəri
İcazəli auditor
Beynəlxalq sertifikatlı şəxs
Digər
4. İdarə heyətinin tərkibi (əgər varsa) (%)
İcazəli auditorlar
Digər
5. Auditor fəaliyyətinin icbari sığortası
Sığortaçının adı (sığorta təşkilatı)
Sığorta şəhadətnaməsinin tarixi və nömrəsi
Sığorta müddəti
Sığortanın məbləği
6. Baş ofis daxil olmaqla Auditorun neçə ofisi var?
7. Auditorun icazəsinin nömrəsi və tarixi:
Auditorun icazəsinin nömrəsi və tarixi
Auditor köməkçilərinin sayı (işçi və ya digər)
8. Son hesabat dövrü üzrə dövriyyə (manatla)
Maliyyə hesabatlarının auditi
Əlaqəli xidmətlər
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Əlavə

9. Keyfiyyətə daxili nəzarət
Keyfiyyətə daxili nəzarət olunurmu? (proqrama müvafiq olaraq, əgər
varsa)
Auditorda keyfiyyətə nəzarət mərkəzləşdirilmiş keyfiyyətə nəzarət üzrə
daxili auditin bir hissəsidirmi?
Axırıncı dəfə nə vaxt mərkəzləşdirilmiş keyfiyyətə nəzarət üzrə daxili
audit həyata keçirilmişdir?
Auditorun iş sənədlərinin nəzarəti aparılırmı və bu nəzarət aşağıdakıları
təmin edirmi?:
Auditorun iş sənədlərinin məxfi saxlanılması və arxivləşdirilməsi;
Auditin keyfiyyətinə təkrar yoxlamanın mümkünlüyü;
Auditorun iş sənədlərinin hazırlanmasına və sistemləşdirilməsinə dair
müəyyən olunmuş qaydaların (Təlimatın) mövcudluğu.
10. Auditorun kadr heyəti barədə məlumat
Kadrların cəlb olunması siyasəti Auditor tərəfindən qəbul
olunmuşdurmu?
Hal hazırda işləyən işçilər üçün ixtisasartırma kursları (treninqlər)
keçirilirmi?
İşçilər Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsindən irəli gələn tələblər ilə
vaxtında məlumatlandırılırmı?
Auditor müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində daha təcrübəli işçilər
az təcrübəsi olan işçilərə məsləhətlər verirmi və onlara nəzarət edirmi?

Auditorun imzası

__________________

3

Əlavə

ANKET B

Auditorun maliyyə-təsərrüfat faəliyyəti barədə qısa məlumat

Auditorun icazəsinin qeydiyyat nömrəsi və tarixi

Auditorun:
Gəlirləri – cəmi, o cümlədən
Maliyyə hesabatlarının auditindən
Əlaqəli xidmətlərdən
Xərcləri
Auditorun maliyyə hesabatlarının auditi aparılmışdırmı? (əgər
qanun tələb edirsə)
Auditorun maliyyə hesabatları üzrə rəyi
Şərtsiz müsbət rəy
Şərti müsbət rəy
Mənfi rəy
Rəydən imtina

Auditorun imzası

__________________
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ANKET D

Auditorun yerinə yetirilmiş hər bir müqavilə öhdəliyi üzrə audit
işininqiymətləndirməsi göstəriciləri

(Hər bir yerinə yetirilmiş audit işi üçün qeyd edin)

Qiymətləndirmə A:
Əhəmiyyəti olmayan çatışmazlıqların sayı 5-dən artıq olmadıqda.
Qiymətləndirmə B:
Əhəmiyyətli olmayan çatışmazlıqlar 9-dan çox olmadıqda.

Maddələrdə
qiymətləndirilirmə
göstərilir
0-dan 1.5- dək
1.6-dan 2.7-dək

Qiymətləndirmə C:
Əhəmiyyətli çatışmazlıqlar 1-dən və/və ya əhəmiyyətli olmayan
çatışmazlıqlar 9-dan çox olmadıqda.

2.8-dən 5.4-dək

Qiymətləndirmə D:
Əhəmiyyətli olan çatışmazlıqlar 1-dən və/və ya əhəmiyyətli
olmayan catışmamazlıqar 9-dan çox olduqda.

5.5-dən yuxarı

Orta müqayisədə:
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Nümunə Qiymətləndirmənin müəyyən olunması – qiymətləndirmə C
Əlavə

Əhəmiyyətli
Əhəmiyyəti
çatışmazlıqlar olmayan
çatışmazlıqlar
Anket C.
1. Maliyyə hesabatlarına dair
auditor rəyi
2. Audit öhdəliyinin qəbul edilməsi
və müştəri ilə müqavilənin
bağlanması
3. Müştərilərin biznes fəaliyyəti
haqqında məlumatların əldə
edilməsi
4. Riskin qiymətləndirilməsi və daxili
nəzarət
5. Əhəmiyyətlilik
6. Auditin ümumi planı və audit
proqramı
7. Audit sübutları
8. Fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı
9. Fırıldaqçılıq və səhvlər
10. Auditorun gəldiyi nəticələr və
maliyyə hesabatları barədə rəy
11. Sonrakı hadisələr
12. İdarəetmə ilə yoxlama işlərinin
əlaqəsi və rəhbərliklə onların
əlaqəsi

Yekun:
Müqayisə:
Qiymətləndirmənin müqayisəsi:
(yekun x müqayisə)

6

Yekun

YEKUN

Təhlil üzrə müqavilə öhdəliklərinin sayı ____
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Əhəmiyyətli çatışmazlıqlar

Əhəmiyyəti olmayan
çatışmazlıqlar

1
2
3
4

FƏALİYYƏTİN ÜMUMİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

A

_____________

B

_____________

C

_____________

D

_____________

Tövsiyələr
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