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Ön söz 
 

 

IFAC-ın “Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat”ın 

dördüncü nəşrinə xoş gəlmisiniz. 
 
2011-ci ildə üçüncü nəşr dərc edildikdən sonra  Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları Şurası 

(IAASB) “Daxili auditorların işindən istifadə edilməsi”, “Digər məlumatlarla bağlı auditorun məsuliyyətləri”, 

“Auditorun hesabat verməsi”, “Açıqlamalar və qanun və qaydalara riayət etməmə” (NOCLAR) üzrə 

layihələri tamamlamışdır. Bu səbəbdən BAS-larda edilən son dəyişikliklər daxil olunaraq dördüncü nəşr 

təzələnmişdir və 2016-2017-ci ilin “Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər 

üzrə beynəlxalq standartlar toplusu”na uyğundur. Biz həmçinin fürsətdən istifadə edib, texniki məzmunun 

bir qismini təkmilləşdirdik və təqdimat baxımından digər kiçik təkmiləşdirmələr etdik. Bununla belə, 

nəzərə alaraq ki, bir çox istifadəçilər Təlimatı tərcümə edirlər, biz bu nəşrdə edilən dəyişikliklərin sayını 

minimum endirməyə çalışdıq.  

 
 
İlk dəfə 2007-ci ildə buraxılmış və hal-hazırda CAP Kanada adlanan Kanada Diplomlu Mühasiblər 

İnstitutu (KDMİ) tərəfindən işlənib hazırlanmış bu təlimat izahlar və əyani misallar vasitəsilə mütəxəssis-

praktiklərə Beynəlxalq Audit Standartlarının (BAS) tələblərinə uyğun keçirilən auditi daha dərindən dərk 

etməyə imkan vermək üçün nəzərdə tutulur. Təlimatda KOM-un risk əsaslı auditini keçirən zaman 

mütəxəssis-praktiklərə istifadə etmək üçün praktiki məsləhət və təlimatlardan ibarət audit yanaşmasını 

təqdim edilir. Nəticədə, o mütəxəssis-praktiklərə keyfiyyətli, xərclər baxımından səmərəli audit keçirməyə 

kömək edərək, onlara KOM-lara və ictimai mənafeyə daha yaxşı xidmət göstərməyə imkan verməlidir. 
 
Təlimatda BAS-ların tətbiqinə dair qeyri-avtoritar göstərişlər təqdim edilir.O, BAS-ları oxumaq əvəzinə 

daha çox bu standartların KOM-ların auditində ardıcıl tətbiq edilməsini dəstəkləmək üçün istifadə 

edilməlidir. Təlimatda BAS-ların bütün aspektlərinə baxılmır və bu Təlimat BAS-ların riayət edilməsini 

məcbur etmək və ya nümayiş etdirmək məqsədi üçün istifadə edilməməlidir. 
 
Üzv qurumlara bu Təlimatdan və əlaqədar “Kiçik və orta sahibkarlıq üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat” 

nəşrindən maksimum istifadə etməyə kömək etmək üçün IFAC təlim və tədris məqsədi ilə Təlimatların 

istifadəsini dəstəkləyən əlavə materiallarla birlikdə “Əlavə təlimat” işləyib hazırlamışdır. “Əlavə təlimat”da 

IFAC-a üzv qurumlar və şirkətlər üçün ehtiyac və yurisdiksiyalarına ən münasib şəkildə Təlimatlardan 

necə istifadə etmələrinə dair təkliflər verilir.   

 
 
Oxuculara IAASB-ın “Uçot qiymətləndirmələri”, “Keyfiyyətə nəzarət”, 315 saylı (Düzəliş edilmiş) BAS və 

“Verilənlərin təhlili” daxil olan hazırki layihələri maraqlı ola bilər. Bu Təlimatda həmin sahələrdə mümkün 

dəyişikliklər qabaqcadan planlaşdırılmır. 
 
Nəhayət, IFAC-ın KOS-un işinə dair əlavə təfərrüatlar əldə etmək üçün oxucuları IFAC-ın internet 
saytında KOS sahəsinə (www.ifac.org/SMP) daxil olmağa, vəsaitlər, xəbərlər və məqalələr toplusundan 
istifadə etmək üçün isə Qlobal bilik şlüzuna (www.ifac.org/Gateway) daxil olmağa dəvət edirik. 
 

 

Monika Foerster  
IFAC-ın KOS üzrə komitəsinin sədri  
Aprel 2018-ci il

http://www.ifac.org/SMP
http://www.ifac.org/Gateway
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Şərhlərin edilməsi üçün tələb 
 

 

Bu, Təlimatın dördüncü nəşridir. Biz bu Təlimatı faydalı və keyfiyyətli hesab etməyimizə baxmayaraq, 

onu təkmilləşdirmək mümkündür. Biz müntəzəm olaraq bu Təlimatı yeniləmək niyyətindəyik ki, orada 

qüvvədə olan standartların əks edilməsini və mümkün qədər faydalı olmasını təmin edək. 
 
Biz yerli standart təsisçilərini, IFAC-a üzv qurumları, mütəxəssis-praktikləri və digərlərini dəstəkləyirik. 

Xüsusilə aşağıdakı suallar üzrə fikirlərinizi gözləyirik. 

  
1. Bu Təlimatı siz necə istifadə edirsiniz? Məsələn, siz onu təlim üçün əsas kimi və/və ya praktiki soraq 

kitabçası kimi və ya başqa cür istifadə edirsiniz?  
2. Sizin fikrinizcə, Təlimat KOM-un auditi üçün kifayət qədər uyğunlaşdırılıb?  
3. Sizin fikrinizcə Təlimata bələdləşmək asandırmı? Asan olmadığı halda, bələdləşmənin necə 

təkmilləşdirilməsinə dair təklif verə bilərsinizmi?  
4. Sizin fikrinizcə, hansı başqa yollarla Təlimatı daha faydalı etmək mümkündür?  
5. Təlimata əsasən işlənib hazırlanan hər hansı törəmə məhsullar – məsələn, təlim materialları, 

formaları, yoxlama vərəqələri və proqramlar – haqqında məlumatınız varmı? Əgər varsa, təfərrüaları 

təqdim etməyiniz xahiş edirik. 

 

Şərhlərinizi KOM / KOS və tədqiqatlar üzrə direktor Kristofer Arnolda aşağıdakı ünvana göndərməyinizi 
xahiş edirik: 
 
Elektron poçt: ChristopherArnold@ifac.org  
Faks: +1 212-286-9570  
Poçt:                                       Beynəlxalq Mühasiblər Assosiasiyası  
                                            529 Fifth Avenue  
                                            New York, NY 10017, USA 
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Məsuliyyətdən imtina haqqında bildiriş 

Bu Təlimat kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq audit standartlarının (BAS) 

tətbiqində mütəxəssis-praktiklərə kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, lakin BAS-

ları əvəz etmir. Bundan əlavə, mütəxəssis-praktik bu Təlimatı öz peşəkar mülahizəsi və 

hər bir ayrı auditə aid faktlar və şəraitlər nöqteyi-nəzərindən istifadə etməlidir. IFAC bu 

Təlimatın istifadəsi və tətbiqi nəticəsində bilavasitə və ya dolayısı ilə yarana bilən hər 

hansı məsuliyyətdən və ya öhdəlikdən imtina edir. 
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1                      
                                            TƏLİMATDAN İSTİFADƏ QAYDALARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu Təlimatın məqsədi kiçik və orta müəssisələr (KOM) üçün audit keçirən mütəxəssis-praktikləri əməli       

təlimatla təmin etməkdir. Bununla belə, bu Təlimatdakı heç bir material aşağıdakıların əvəzinə istifadə 

edilməməlidir:  
• BAS-lar ilə tanışlıq və BAS-ların öyrənilməsi  

Ehtimal edilir ki, mütəxəssis-praktiklər “Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli 

xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusunda” olan və Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları 

Şurası (IAASB) Nəşrlər və Resurslar internet səhifəsindən www.ifac.org/auditing-

assurance/publications-resources (Soraq kitabçaları, standartlar və rəsmi bəyanatlar üzrə seçim edin) 

pulsuz endirilməsi mümkün olan Beynəlxalq Audit Standartları(BAS) ilə tanış olublar. 200 saylı BAS-ın 

19-cu paraqrafında qeyd edilir ki, standartın məqsədlərini dərk etmək və tələblərini düzgün yerinə 

yetirmək üçün auditor BAS-ın bütün mətnini, o cümlədən onun tətbiqinə dair və digər izahedici 

materialları dərk etməlidir. BAS-ları, həmçinin tez-tez verilən sualları (FAQ) və digər əlavə materialları 

Şəffaflıq Mərkəzinin www.ifac.org/auditing-assurance/clarity-center internet saytından əldə etmək 

mümkündür. 
 
• Peşəkar mühakimənin yürüdülməsi  
BAS-ları səmərəli şəkildə tətbiq etmək üçün şirkətə və hər bir konkret tapşırığa aid olan konkret faktlara 

və şəraitlərə əsaslanan peşəkar mühakimə tələb edilir. 
 
Baxmayaraq ki, kiçik və orta sahibkarlığın (KOS) mühüm istifadəçi qrupunu təşkil etməsi gözlənilir, bu 

Təlimat bütün mütəxəssis-praktiklərə KOM-ların auditində BAS-ların yerinə yetirilməsində kömək 

etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Bu Təlimat aşağıdakılar üçün istifadə edilə bilər:  
• BAS-ların tələblərinə uyğun aparılan auditin daha dərindən öyrənilməsinə kömək etmək;  
• İşçilərin gündəlik istinad etməsi üçün, təlimlər və sərbəst öyrənmək və müzakirə üçün əsas kimi təlimat    

              hazırlamaq (zəruri hallarda yerli tələblərə və şirkətin qaydalarına uyğun əlavələr edilmiş); habelə  
•  Auditin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi üçün ardıcıl yanaşmanın işçilər tərəfindən qəbul     
   olunmasını təmin etməyə kömək etmək. 
 

http://www.ifac.org/auditing-assurance/publications-resources
http://www.ifac.org/auditing-assurance/publications-resources
http://www.ifac.org/auditing-assurance/clarity-center
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Bu Təlimatda çox vaxt audit qrupuna istinad edilir, bu da audit tapşırığına birdən çox auditorun cəlb 

edilməsini nəzərdə tutur. Bununla belə yalnız bir nəfərin (mütəxəssis-praktik) həyata keçirdiyi audit 

tapşırıqlarına da eyni ümumi prinsiplər tətbiq edilir. 
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1.1 Təlimatın surətinin çıxarılması, tərcümə edilməsi və        
       uyğunlaşdırılması 
 
IFAC öz nəşrlərinin surətlərinin çıxarılmasını, tərcümə edilməsini və uyğunlaşdırılmasını dəstəkləyir və kömək 

edir.Bu Təlimatın surətini çıxarmaq, tərcümə etmək və ya uyğunlaşdırmaq istəyən maraqlı şəxslər 

permissions@ifac.org ilə əlaqə saxlasın. 

 

1.2 Fəsilin məzmunu və təşkili 
 
Hər BAS-ın yalnız qısa təsvirini verməkdən daha çox Təlimat aşağıda göstərilən iki cildə təşkil olunmuşdur:  
• 1-ci cild — Əsas anlayışlar  
• 2-ci cild — Praktik təlimat 
 
Bu, Təlimatın 1-ci cildidir və burada bütün auditə ümumi nəzər salınır və auditin əhəmiyyətlilik, müddəalar, daxili 

nəzarət, riski qiymətləndirmə prosedurları kimi anlayışları və qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab verən əlavə audit 

prosedurları müzakirə edilir. Təlimata həmçinin aşağıdakılara dair BAS-ın tələbləri daxildir:  
• Uçot qiymətləndirmələri, əlaqəli tərəflər, sonrakı hadisələr, müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi və sair kimi xüsusi 
sahələr;  
• Sənədləşdirməyə dair tələblər; habelə  
• Maliyyə hesabatlarına dair rəyin formalaşdırılması. 
 
Təlimatın 2-ci cildində ümumi cizgilərlə 1-ci cilddə təsvir edilmiş anlayışların tətbiq edilmə qaydaları diqqət 

mərkəzinə qoyulur. Burada müştəri ilə münasibətlərin qurulması, planlaşdırılma və risklərin qiymətləndirilməsindən 

başlayıb, sonra isə risklərə qarşı cavab tədbirləri, əldə edilən auditor sübutlarının qiymətləndirilməsi və müvafiq 

auditor rəyinin formalaşdırılması kimi auditin aparılmasına daxil olan səciyyəvi mərhələlərə riayət edilir. 

Təşkilin qısa təsviri 
 
Bu Təlimatın hər iki cildindəki fəsillərin hər biri aşağıdakı formatda təşkil olunmuşdur: 
 
• Fəsilin adı 
 
• Audit prosesinin sxemi — çıxarış   
Fəsillərin əksəriyyətində fəsildə müraciət edilən konkret fəaliyyət növlərini vurğulamaq üçün audit prosesinin 

sxemindən çıxarış (müvafiq hallarda) var. 
 
• Fəsilin məzmunu  
Fəsilin məzmunu və məqsədi təsvir edilir. 
 
• Müvafiq BAS-lar  
Bu Təlimatda fəsillərin əksəriyyəti fəsilin məzmununa uyğun olan BAS-lardan çıxarışla başlayır. Bu çıxarışlara 

münasib tələblər, bəzi hallarda isə məqsədlər (bəzi hallarda fəsildə əsasən bir konkret BAS-a diqqət yetirildiyi 

halda ayrı vurğulanır), seçilmiş təriflər və tətbiq edilən material daxildir. Bu çıxarışları daxil etməklə ehtimal edilmir 

ki, xüsusi qeyd edilməyən BAS-dakı digər material və ya müzakirə mövzusuna aid olan digər BAS nəzərə 

alınmamalıdır.   Təlimatdakı çıxarışlar hər bir konkret fəsilin məzmunu üçün nəyin münasib olub-olmaması 

baxımından yalnız müəlliflərin mülahizəsinə əsaslanır. Məsələn, 200, 220 və 300 saylı BAS-ların tələbləri bütün 

audit prosesində tətbiq edilir, lakin onlar yalnız bir və ya iki fəsildə əks etdirilir. 
 
• İcmal və fəsilin materialı  
Hər fəsilin icmalında aşağıdakılar təqdim edilir: 

 –– Müvafiq BAS-lardan çıxarışlar; habelə 
   ––  Fəsildə əks etdirilən məsələlərin icmalı. 
 
İcmaldan sonra mövzu daha təfərrüatlı müzakirə olunur və müvafiq BAS-ın həyata keçirilməsinə dair addımbaaddım 

praktiki təlimatlar/prinsiplər təqdim olunur. Bu müzakirəyə müvafiq BAS-lara edilən bəzi çarpaz istinadlar daxil ola 

bilər. Təlimatın diqqət mərkəzində yalnız keçmiş dövrlər üzrə maliyyə məlumatlarının auditinə tətbiq edilən BAS-ların 

(800 seriyalı BAS-lar istisna olmaqla) olması ilə yanaşı Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurası 

tərəfindən buraxılmış “Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi”-nə (IESBA Məcəlləsi) və “1 saylı beynəlxalq keyfiyyətə 

nəzarət standartına” (ISQC 1), “Maliyyə hesabatlarının auditini  və təhlilini aparan şirkətlərin işinin keyfiyyətinə 

nəzarət və digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqlar”a da istinad edilir. 

 

 

mailto:permissions@ifac.org
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• Nəzərə alınacaq məsələlər                                                                                                                                       
Təlimatın bütün mətni üzrə nəzərə alınacaq məsələlərə rast gəlmək olar. Bu nəzərə alınacaq məsələlər 

asanlıqla nəzərdən qaça bilən və ya müəyyən anlayışların dərk edilməsində və həyata keçirilməsində 

mütəxəssis-praktiklərin çətinlik çəkə biləcək audit aspektlərinə dair praktiki təlimatlar verir. 
 
• Nümunəvi halların təhlili   
Praktikada BAS-ların necə tətbiq edilməsini nümayiş etdirmək məqsədilə Təlimatın 2-ci cildində iki 

nümunəvi halın təhlili verilir. 2-ci cilddəki Fəsillərin çoxunun sonunda BAS-ın tələblərinin tətbiqinin 

sənədləşdirilməsi üçün mümkün olan iki yanaşma müzakirə edilir. Nümunəvi halların təhlilinə dair 

təfərrüatlar üçün bu Təlimatın 2-ci cildindəki 2-ci Fəsilə istinad etməyinizi xahiş edirik. 
 
• Konkret halların təhlili və sənədlər yalnız nümunə üçün verilir. Təqdim edilən sənədlər səciyyəvi audit 

faylından kiçik çıxarışdır və o BAS-ın tələblərinin yerinə yetirilməsinin yalnız bir yolunu təsvir edir. 

Təqdim edilən məlumatlar, təhlillər və şərhlər konkret audit zamanı auditor tərəfindən baxılması tələb 

edilən şəraitlərin və aspektlərin hamısını təşkil etmir. Həmişə olduğu kimi, auditor öz peşəkar 

mülahizəsini yürütməlidir. 
 
• Birinci nümunəvi halın təhlili “Dephta Furniture” adlı uydurma müəssisəyə əsaslanır. Bu, bir ailəyə 
məxsus olan, tam iş günü işləyən 15 işçisi olan yerli mebel istehsalçısıdır. Müəssisə sadə idarəetmə 
strukturu, bir neçə rəhbərlik səviyyəsi və əməliyyatların birbaşa aparılması ilə xarakterizə olunur. 
Mühasibatlıq satışda olan standart proqramlar paketindən istifadə edir.  
• İkinci nümunəvi halın təhlili “Kumar & Co” adlı başqa bir uydurma müəssisəyə əsaslanır. Bu, tam iş 
günü işləyən iki işçisi, sahibi və natamam iş günü işləyən hesabdarı olan mikro-müəssisədir. 
 

IFAC-ın digər nəşrləri  
 

Bu Təlimatı “Kiçik və orta sahibkarlıq üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat” (IFAC-ın interaktiv nəşrlər və 

resurslar saytından bu ünvandan pulsuz endirə bilərsiniz http://www.ifac.org/publications-

resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-edition-0) ilə birlikdə də oxumaq 

olar. 

 

1.3 Terminlər lüğəti 
 
Təlimatda terminlərin çoxu IESBA-nın Məcəlləsində, Terminlər lüğətində və BAS-larda (“Keyfiyyətə 

nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu”nda 

olduğu kimi) verildiyi təriflərə uyğun istifadə edilir. Tərəfdaşların və işçilərin bu anlayışlar haqqında 

məlumatı olmalıdır. 
 
Təlimatda aşağıdakı terminlərdən də istifadə edilir: 

 

Dələduzluğa qarşı nəzarət vasitələri 
 

Bu, dələduzluqdan irəli gələn təhriflərin qarşısını almaq və ya təhrifləri aşkarlamaq məqsədilə rəhbərlik 

tərəfindən nəzərdə tutulmuş nəzarət vasitələridir. Rəhbərlik tərəfindən belə nəzarət vasitələrinə diqqət 

yetirilməməsinə gəldikdə, bu halda belə nəzarət vasitələri dələduzluğun qarşısını almaya bilər, lakin 

onlar maneçilik törədən amil rolunda çıxış edə bilər və dələduzluğun gizlədilməsini çətinləşdirə bilər.  

Səciyyəvi nümunələrə aşağıdakılar daxildir:  
• Əlavə cavabdehlik təyin edən qaydalar və prosedurlar, məsələn, mühasibat yazılışları üçün 
imzalanmış icazə;  
• Məxfi məlumatlar və əməliyyatlar üçün təkmilləşdirilmiş girişə nəzarət vasitələri;  
• Səssiz həyəcan siqnalları;  
• Ziddiyyət və müstəsnalar haqqında hesabatlar;  
• Audit izi;  
• Dələduzluqla bağlı fövqəladə hallarda tədbirlər planı;  
• İnsan resursları ilə bağlı prosedurlar, məsələn, dələduzluq potensialı ortadan yüksək olan (məsələn, 
həddən artıq bədxərclik) şəxslərin eyniləşdirilməsi/nəzarət; habelə  
• Dələduzluq ehtimalı haqqında anonim şəkildə məlumat vermək üçün mexanizmlər. 

 

http://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-edition-0
http://www.ifac.org/publications-resources/guide-quality-control-small-and-medium-sized-practices-third-edition-0
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Nüfuzetmə riskləri və nəzarət vasitələri 
 
Bəzi risklər və nəzarət vasitələri bütövlükdə müəssisəyə nüfuz edir. Nüfuzetmə nəzarət vasitələri (bəzi 

yurisdiksiyalarda müəssisə səviyyəli nəzarət vasitələri da adlanır) əməliyyatlarla bağlı nəzarət 

vasitələrini dəstəkləməyə kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nəticə etibarı ilə, nüfuzetmə riskləri 

və nəzarət vasitələri maliyyə hesabatları səviyyəsində nəzərə alınır. 

 

 

Maliyyə hesabatlarına nüfuzedici təsir göstərən risklər və nəzarət vasitələri auditorun mühakiməsinə      

əsasən aşağıdakı şərtlərə cavab verir: 

(a) Maliyyə hesabatlarının xüsusi komponentləri, hesabları və ya elementləri ilə  məhdudlaşmır; 

(b) Məhdudlaşdırılğı halda maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli hissəsini təmsil edir və ya təmsil edə bilər; yaxud  

(c) Açıqlamalar ilə müqayisədə istifadəçilərin maliyyə hesabatları barədə anlayışı üçün vacibdir. 

 

Nüfuzetmə nəzarət vasitələri çox vaxt təsdiqləmə səviyyəsindəki nəzarət vasitələrindən daha az hiss olunur. 
Onlar özlüyündə başqa daxili nəzarət vasitələri (məsələn, əməliyyatlara aid nəzarət vasitələri) üzərində 

qurulduğu son dərəcə vacib təməl təşkil edir. Nüfuzetmə nəzarət vasitələrinin nümunələrinə rəhbərliyin etik 

davranış öhdəliyi, daxili nəzarət sisteminə olan münasibəti, səriştəli şəxslərin işə götürülməsi, dələduzluğun 

qarşısının alınması və dövrün sonuna olan maliyyə hesabatlarının verilməsi daxildir. 

 
Əməliyyatlarla bağlı risklər və nəzarət vasitələri  
 
Bəzi risklər və nəzarət vasitələri maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrı sahələrinə və ya xüsusi 

təqsdiqləmələrə (təsdiqləmə səviyyəsi) aiddir. Əməliyyatlarla bağlı nəzarət vasitələri rəhbərlik tərəfindən 

əməliiyatlarla bağlı riskləri azaltmaq üçün nəzərdə tutulur. Onların məqsədi bütün əməliyyatların 

aparılmasına icazənin düzgün verilməsini, aparılmasını və uçot sənədlərində düzgün məbləğdə və 

düzgün dövrdə uçota alınmasını  təmin etməkdən ibarətdir. 

 

Rəhbərlik  
 
Müəssisənin əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin idarə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyan 

şəxs(lər)dir. Bəzi yurisdiksiyalarda olan bəzi müəssisələrdə rəhbərliyə idarəetmə funksiyaları verilmiş 

bütün və ya bəzi şəxslər – məsələn, idarəetmə orqanın icra komitəsinin üzvləri və ya rəhbər sahibkar – 

daxildir. 

 

İdarəetməyə məsul şəxslər (İMŞ) 
 
Müəssisənin strateji fəaliyyət istiqamətinə və müəssisənin hesabat vermə ilə bağlı öhdəliklərinə nəzarət 

etmək səlahiyyəti verilmiş şəxs(lər) və ya təşkilat(lar) (məsələn, korporativ qəyyum). Bura maliyyə 

hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nəzarət daxildir. Bəzi yurisdiksiyalarda olan bəzi müəssisələrdə 

idarəetməyə məsul şəxslərə müəssisənin rəhbərliyi – məsələn, özəl və ya dövlət müəssisəsinin 

idarəetmə orqanının icra komitəsinin üzvləri və ya  rəhbər sahibkar daxil ola bilər. 

 

Sahibkar-rəhbər 
 
Bu termin müəssisənin gündəlik işlədilməsində iştirak edən müəssisənin sahibkarına aiddir. Bir çox 

hallarda sahibkar-rəhbər eyni zamanda müəssisənin idarəetməyə məsul şəxsdir. 

 
Kiçik və orta sahibkarlıq (KOS) 
 
Aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olan mühasibat müəssisəsi/şirkəti:  
• Onun müştəriləri əsasən kiçik və orta müəssisələrdir (KOM);  
• Məhdud daxili texniki resurslardan əlavə kənar mənbələrdən istifadə edilir; habelə  
• İşə götürülən peşəkar işçilərin sayı məhduddur. 
 
KOS-u təşkil edən elementlər yurisdiksiyadan asılı olaraq dəyişir. 
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1.4 Təlimatda istifadə edilən qısaltmalar                                                                           

 

 
 

 
 
 
 
 

 
1 Fikir verin ki, təcrübədə istifadə edilməsini asanlaşdırmaq üçün 315 (düzəliş edilmiş) BAS-da müəyyən edilmiş 

təsdiqləmələrin bəziləri birləşdirilmişdir. Müvafiq hallarda ayrı-ayrı təsdiqləmələri (birləşdirməzdən əvvəl) ayrıca da 
yoxlamaq olar.

 

  DB Debitor borcları 

  Təsdiqləmələr 
  (birgə)1 

T= Tamlıq 
DQ = Dəqiqlik və qiymətləndirmə 
M = Mövcudluq 
T = Təqdimat 

  KAM Kompüterləşdirilmiş audit metodları 

  VV Valyuta vahidi (standart valyuta vahidi “Є” hesab edilir”) 

  M/H Maliyyə hesabatları 

  İR İnsan resursları 

  IAASB Beynəlxalq audit və təsdiqləmə standartları şurası 

  DN Daxili nəzarət. Daxili nəzarətin əsas beş komponentləri 
aşağıdakılardır: 
NF = Nəzarət fəaliyyəti 
NM = Nəzarət mühiti 
İS = İnformasiya sistemləri 
MO = Monitorinq 
RQ = Riskin qiymətləndirilməsi 

  IESBA Məcəlləsi IESBA-nın Peşəkar mühasiblər üçün etika məcəlləsi  
 

  IFAC Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası 

  MHBS Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 

  BAS-lar Beynəlxalq audit standartları 

  ISAE Təsdiqləmə tapşırıqları üzrə beynəlxalq standartlar 

  IAPS Beynəlxalq audit təcrübəsi standartları 

  IPSAS Dövlət sektoru üçün beynəlxalq mühasibat uçotu 
standartları 

  ISQC Beynəlxalq keyfiyyətə nəzarət standartı 

  ISRE Təhlil tapşırıqlarına dair beynəlxalq standartlar 

  ISRS Əlaqəli xidmətlərə dair beynəlxalq standartlar 

  İT İnformasiya texnologiyaları 

  ƏAM Əsas audit məsələləri 

  FK Fərdi kompüter 

  ETİ Elmi-tədqiqat işləri 

  ƏTR Əhəmiyyətli təhrif riskləri 

  RQP Riski qiymətləndirmə prosedurları 

  KOM Kiçik və orta müəssisələr 

  KOS Kiçik və orta sahibkarlıq 

  NT Nəzarət testləri 

  İMŞ İdarəetməyə məsul şəxslər 

  İS İş sənədləri, işçi sənədlər 
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2 BAS-lar 
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BAS-ların strukturu 
 
BAS-ların ümumi strukturu aşağıdakı kimidir. 
 

BAS-ın elementi Şərhlər 

  Giriş BAS-ın məqsədi və əhatə dairəsi, o cümlədən BAS-ın digər BAS-
larla əlaqəsi, BAS-ın predmeti, auditordan və başqalarından 
gözlənilən konkret nəticələr və BAS-ın müəyyən edildiyi kontekst 
izah edilir. 

Məqsədlər BAS-ın tələblərinə riayət etmənin nəticəsində auditorun nail olacağı 
məqsəd.   
Auditorun bütün məqsədlərinə nail olmaq üçün auditor auditi 
planlaşdıran və keçirən zaman BAS-ların bir-biri ilə əlaqələrini yadda 
saxlayaraq, müvafiq BAS-larda müəyyən edilmiş məqsədlərdən 
istifadə etməlidir. BAS 200.21 (a) əsasən auditordan aşağıdakılar 
tələb edilir: 
(a)  BAS-larda qoyulmuş tələblərə əlavə olaraq, hər hansı digər 
audit prosedurlarının  BAS-larda şərtləşdirilmiş məqsədlərin əldə 
edilməsində zəruri olmasını müəyyən etsin; habelə  
 (b)  Yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilib-edilmədiyini 
qiymətləndirsin. 

Anlayışlar BAS-lar üçün müəyyən terminlərə aid edilmiş mənaların açıqlanması. 
Bu anlayışlar BAS-ların ardıcıl tətbiq və şərh olunmasına kömək etmək 
üçün verilir. Onlar başqa məqsədlər üçün, məsələn, qanun və ya 
qaydalarda təyin edilən anlayışları ləğv etmək üçün nəzərdə tutulmur. 
Başqa cür göstərilmədiyi halda, bu terminlərin mənası BAS-ların bütün 
mətni üzrə eynidir.  

Tələblər   Bu bölmədə auditora dair konkret tələblərin qısa təsviri verilir. Hər 
tələbdə “-malı/-   
  məli” şəkilçiləri var.Məsələn, BAS 200.15-də aşağıdakı tələb var: 
    “Auditor maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli şəkildə təhrif edilməsinə 
gətirib     
     çıxaran vəziyyətlərin mövcud ola biləcəyini qəbul edərək, auditi 
peşəkar  
     inamsızlıq əsasında planlaşdırıb həyata keçirməlidir”. 
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BAS-ın elementi Şərhlər 

Praktik tətbiq və digər 
izahedici materiallar 

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar BAS-ın tələblərini əlavə izah edir və 
onların həyata keçirilməsi üçün təlimatlar təqdim edir. Məsələn, burada: 

• Tələbin mənasını və ya onun nəyi əhatə etmək üçün nəzərdə tutulduğu     
             daha aydın şəkildə izah edilir; 
• Müvafiq olduğunda, nisbətən daha kiçik müəssisələrə xas olan  
            mülahizələr göstərilir; habelə 
• Verilən vəziyyətdə münasib ola bilən prosedurların nümunələri təqdim  
            edilir. Bununla belə, auditorun seçdiyi real prosedurlar üçün              
            müəssisənin konkret vəziyyətlərinə və əhəmiyyətli təhrif riskinin               
            qiymətləndirilməsinə əsasən peşəkar mülahizədən istifadə etmək tələb   
            olunur.   
 
Belə təlimatların tələb qoymadığına baxmayaraq, onlar BAS-ın tələbinin 
düzgün tətbiq edilməsinə aiddir. Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar 
BAS-da baxılan məsələlərə dair ümumi məlumat da verə bilər. 

  Əlavələr Əlavələr praktik tətbiq və digər izahedici materialların tərkib hissəsini 
təşkil edir. Əlavənin məqsədi və nəzərdə tutulduğu istifadəsi əlaqəli 
BAS-ın əsas hissəsində, yaxud əlavənin başlığında və giriş hissəsində 
izah olunur. 

 

 

2.1 BAS-ların siyahısı və çarpaz istinadlar 
 
BAS-ın əsas prinsipləri aşağıda əks etdirilir.  
 

 

Beynəlxalq keyfiyyətə nəzarət standartları ISQC 1–99 
 

 

Təsdiqləmə tapşırıqları üzrə beynəlxalq çərçivə (audit və 

təhlil) 
 

           

  Tarixi   Digər 

maliyyə məlumatları   maliyyə məlumatları 
           

           
Beynəlxalq      Təsdiqləmə  

audit     tapşırıqları üzrə  

standartları     beynəlxalq  

BAS 100–999     standartlar  
      

  TBS 3000–3699        

           

Audit praktikası        

цzrə beynəlxalq        

Bəyanatlar        

APBB 1000–1999        
           

 
 
        

 Təhlil tapşırıqları  

üzrə beynəlxalq 

standartlar 

     

       

       

       

  TTBS 2000–2699      
            

 
 

Əlaqəli xidmətlər üzrə  
beynəlxalq standartlar 
(maliyyə hesabatlarının 
 tərtib edilməsi və s.) 

 
 
 
 
 
 

 
Əlaqəli xidmətlər  

üzrə beynəlxalq 

standartlar  
ƏXBS 4000–4699 
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Aşağıdakı cədvəldə BAS-lar və 1 saylı BKNS ilə bu Təlimatın müvafiq fəsillərinə çarpaz istinadlar verilir.   
Qeyd: bu cədvələ yalnız Təlimatın müvafiq standartların tətbiqinə dair əsas tələblər əks etdirilən 

fəsillərinə çarpaz istinadlar daxildir. Hər hansı bir standarta əlavə istinad başqa fəsillərdə də ola bilər. 

 

BAS/  
1 saylı BKNS-ə 
istinad 

 Cild və fəsillər 
C1 = 1-ci cild 
C2 = 2-ci cild 

 BKNS 1 Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər 
təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqları yerinə 
yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət  

 

C1-3, 16, C2-
4 

  200 Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin 
beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması 

C1-3, 4 

  210 Audit tapşırığı şərtlərinin razılaşdırılması C2-4 

  220 Maliyyə hesabatlarının auditinin keyfiyyətinə nəzarət C1-3, 16, C2-4, 21 

  230 Auditin sənədləşdirilməsi C1-3, 16, C2-18 

  240 Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı 
auditorun məsuliyyəti 

C1-8, 9, 16 
C2-7, 8, 9, 10 

  250 (Düzəliş    
  edilmiş) 

Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların 
nəzərə alınması 

C1-15 

  260 (Düzəliş  
  edilmiş) 

İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə C2-16, 22 

  265 Daxili nəzarətlə bağlı çatışmazlıqların idarəetməyə məsul 
şəxslərə və rəhbərliyə bildirilməsi 

C2-13, 22 

  300 Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaşdırılması C1-9, 16 
C2-4, 5, 7, 16 

  315 (Düzəliş  
  edilmiş) 

Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında 
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləşdirilməsi və 
qiymətləndirilməsi 

C1-4, 5, 6, 8, 16 
C2-7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14 

  320 Auditin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində 
əhəmiyyətlilik 

C1-7, C2-6 

  330 Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı auditorların cavab 
tədbirləri 

C1-4, 9, 10, 16 
C2-10, 16, 17, 21 

  402 Xidmət təşkilatının xidmətindən istifadə edən 
müəssisələrin auditi üzrə mülahizələr 

C1-15 

  450 Audit zamanı müəyyən edilmiş təhriflərin dəyərləndirilməsi C2-6, 21, 22 

  500 Audit sübutları C1-9, C2-16, 17 

  501 Audit sübutu - seçilmiş maddələr üzrə xüsusi mülahizələr C1-15 

  505 Kənar mənbədən təsdiqləmələr C1-10 

  510 İlk audit tapşırıqları — ilkin qalıqlar C1-15 

  520 Analitik prosedurlar C1-10, C2-21 

  530 Audit seçməsi C2-17 

  540 Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər 
qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların auditi 

C1-11, C2-21 

  550 Əlaqəli tərəflər C1-12 

  560 Sonrakı hadisələr C1-13 

  570 (Düzəliş  
  edilmiş) 

Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı C1-14 

  580 Yazılı təqdimatlar C2-19 

  600 Xüsusi mülahizələr — qrup maliyyə hesabatlarının auditi 
(o cümlədən bölmə auditorlarının işi) 

C1-15 

  610 (2013-cü ildə     
  düzəliş edilmiş) 

Daxili auditorların işindən istifadə edilməsi C1-15 

  620 Auditorun ekspertlərinin işindən istifadə edilməsi C1-15 

  700 (Düzəliş    
  edilmiş) 

Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaşdırılması və 
hesabat verilməsi 

C1-4, 17 

  701 Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri C1-4, 17 
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haqqında məlumatvermə 

  705 (Düzəliş  
  edilmiş) 

Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər C2-23 

  706 (Düzəliş  
  edilmiş) 

Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraflar və 
digər məsələlər paraqrafları 

C2-24 

  710 Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər və 
müqayisəli maliyyə hesabatları 

C2-25 

  720 (Düzəliş  
  edilmiş) 

Digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti C1-15 

  800 (Düzəliş  
  edilmiş) 

Xüsusi mülahizələr - xüsusi təyinatlı çərçivələrdə 
hazırlanmış maliyyə hesabatlarının auditi 

Baxılmır* 

  805 (Düzəliş  
  edilmiş) 

Xüsusi mülahizələr - ayrıca maliyyə hesabatlarının və 
maliyyə hesabatının xüsusi elementlərinin, hesablarının 
və ya maddələrinin auditi 

Baxılmır* 

  810 İcmal maliyyə hesabatlarına dair hesabatvermə tapşırığı Baxılmır* 

 
 

* Belə hesab olunmuşdur ki,800 (Düzəliş edilmiş), 805 (Düzəliş edilmiş) və 810 saylı BAS-lar hal-hazırda   

  KOM-ların auditində məhdud tətbiq edilir, bu səbəbdən Təlimatın bu nəşrində onlar ayrılıqda əks   

  etdirilmir. 

 
Aşağıdakı cədvəldə Təlimatın fəsilləri ilə BAS-ların əsas bölmələri arasındakı çarpaz istinadlar göstərilir. 

 
  Qeyd: Bu cədvəldə yalnız ümumi çarpaz istinadlar verilir. Bu Təlimatdakı fəsillərin çoxunda konkret 

birdən çox BAS-larda əks etdirilən aspektlər əhatə edilir. 

 

Fəsil Adı BAS-a / 
1 saylı BKNS-ə 
istinad 

C1–3 Etika, BAS-lar və keyfiyyətə nəzarət   BKNS 1, 200, 220 

C1–4 Risk əsaslı audit—icmal Çoxsaylı 

C1–5 Daxili nəzarət—məqsəd və komponentləri 315 (Düzəliş edilmiş) 

C1–6 Maliyyə hesabatlarının əsaslandığı təsdiqləmələr 315 (Düzəliş edilmiş) 

C1–7 Əhəmiyyətlilik və audit riski 320 

C1–8 Riski qiymətləndirmə prosedurları   
240, 315 (Düzəliş 
edilmiş) 

C1–9 Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirləri 240, 300, 330, 500 

C1–10 Əlavə audit prosedurları 330, 505, 520 

C1–11 Uçot qiymətləndirmələri 540 

C1–12 Əlaqəli tərəflər 550 

C1–13 Sonrakı hadisələr 560 

C1–14 Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi 570 (Düzəliş edilmiş) 

C1–15 Digər BAS-ların tələblərinin icmalı 250 (Düzəliş edilmiş), 
402, 501, 510, 600, 
610 (2013-cü ildə 
düzəliş edilmiş),  620, 
720 (Düzəliş edilmiş) 

C1–16 Auditin sənədləşdirilməsi BKNS 1, 220, 230, 
240, 300, 315 
(Düzəliş edilmiş), 330 

C1–17 Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaşdırılması 700 (Düzəliş edilmiş), 
701 

C2 – 4 Tapşırığın qəbul edilməsi və davam etdirilməsi BKNS 1, 210, 220, 
300 

C2 – 5 Ümumi audit strategiyası 300 

C2 – 6 Əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsi və istifadə olunması   320, 450 

C2 – 7 Audit qrupunun müzakirələri 240, 300, 315 
(Düzəliş edilmiş) 

C2 – 8 Tərkib riskləri—müəyyən edilmə 240, 315 (Düzəliş 
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edilmiş)  

C2 – 9 Tərkib riskləri—qiymətləndirmə 240, 315 (Düzəliş 
edilmiş) 

C2 – 10 Əhəmiyyətli risklər 240, 260 Düzəliş 
edilmiş, 
315 (Düzəliş edilmiş), 
330 

C2 – 11 Daxili nəzarətin öyrənilməsi 315 (Düzəliş edilmiş) 

C2 – 12 Daxili nəzarətin qiymətləndirilməsi 315 (Düzəliş edilmiş) 

C2 – 13 Daxili nəzarətdə çatışmazlıqlar haqqında məlumatvermə 265  

C2 – 14 Riskin qiymətləndirilmə mərhələsinin başa çatdırılması 315 (Düzəliş edilmiş) 

C2 – 16 Cavab audit planı 260 (Düzəliş edilmiş), 
300, 330, 500 

C2 – 17 Test yoxlamalarının həcminin müəyyən edilməsi 330, 500, 530 

C2 – 18 Yerinə yetirilmiş işin sənədləşdirilməsi 230 

C2 – 19 Yazılı təqdimatlar 580 

C2 – 21 Audit sübutlarının qiymətləndirilməsi 220, 330, 450, 520, 
540 

C2– 22 İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə 260 (Düzəliş edilmiş), 
265, 450 

C2– 23 Auditor hesabatına edilən dəyişikliklər 705 (Düzəliş edilmiş) 

C2 – 24 İzahedici və digər məsələlər paraqrafları 570 (Düzəliş edilmiş), 
706 (Düzəliş edilmiş) 

C2 – 25 Müqayisəli məlumatlar 710 
 
 

2.2 Audit  prosesi 
 
Bu Təlimatda ümumi təsvir edilən audit yanaşması üç mərhələyə bölünmüşdür — riskin 

qiymətləndirilməsi, riskə qarşı cavab tədbirləri və hesabatvermə. Bu, 2.2-1 saylı əlavədə əks olunur. 

Əlavədə audit mərhələlərinin hər biri üçün əsas fəaliyyət növləri, onların məqsədləri və nəticədə əldə 

edilən sənədlər ümumi təsvir edilir. Üç mərhələnin hər birində lazım olan fəaliyyət növlərinə və sənədlərə 

dair əlavə məlumatlar bu Təlimatda və xüsusilə də əvvəldən sonadək səciyyəvi auditin nəticələrini izləyən 

2-ci cilddə təqdim olunur. 
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Əlavə 2.2-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R
is

k
 A

s
s

e
s

s
m

e
n

t 
 
Fəaliyyət 
 

 

Tapşırıqla bağlı 

hazırlıq tədbirlərini 

görün 
 
 
 

 
Auditi 

planlaşdırın 
 

 
 
 

Riski qiymətləndirmə 
prosedurlarını yerinə 

yetirin 

 
Məqsəd Sənədlər1 

 

 

Tapşırığı qəbul edib- 
etməmək barədə qərar  
qəbul edin 

Risk amillərinin 
siyahısı 
Müstəqillik 
Məktub-saziş  

  

 
 

 

Auditin ümumi  
strategiyasını və audit 
planını2  hazırlayın 

Əhəmiyyətlilik 
Audit qrupunun müzakirələri 
Auditin ümumi strategiyası 

 

 
                  Müəssisəni öyrənməklə ƏTR3                           Biznes və dələduzluq riskləri,                   

                  müəyyən edin/qiymətləndirin                 o cümlədən əhəmiyyətli risklər 

 
 
                                                                             Müvafiq daxili nəzarət  

vasitələrinin 
hazırlanması/yerinə yetirilməsi 

 
Qiymətləndirilmiş ƏTR3: 

• M/H səviyyəsində  
• Təsdiqləmə səviyyəsində 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ümumi cavab 
tədbirlərini və əlavə 
audit prosedurlarını 
hazırlayın 

Qiymətləndirilmiş 
ƏTR3 üçün cavab 
tədbirlərini həyata 
keçirin 

 
Qiymətləndirilmiş 
ƏTR3 üçün müvafiq 
cavab tədbirlərini 
hazırlayın 
 

 

Audit riskini yol verilən 

aşağı səviyyəyədək 

azaldın 
 

 
Ümumi strategiyanın 
təzələnməsi   
Ümumi cavab tədbirləri 
ƏTR3 ilə əlavə audit 
prosedurlarını 
əlaqələndirən audit planı 

 
 
Yerinə yetirilmiş iş  
Audit sübutları  
İşçilərə nəzarət  
İşçi sənədlərinin 
yoxlanılması 
 

Əldə edilən audit 
sübutlarını 
qiymətləndirin 

 
Zəruri əlavə audit 
yoxlamasını (tələb 
olunduğu halda) 
müəyyən edin 
 

 
Yeni/redaktə edilmiş risk 
amilləri və audit prosedurları   
Əhəmiyyətlilikdə dəyişikliklər  
Audit sübutları haqqında  
məlumatların verilməsi  
Yerinə yetirilmiş audit 
prosedurlarına dair nəticələr  
 Bəli 

Xeyr 

Əlavə 
iş 

tələb 
olunur? 

Auditor hesabatını 
hazırlayın 

Audit nəticələri 
əsasında rəy 
formalaşdırın 
 

   Əhəmiyyətli qərarlar  
İmzalanmış auditor rəyi 
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Qeydlər: 

 

1. Tələb edilən sənədlərin daha tam siyahısı üçün 230 saylı BAS-a istinad edin. 

 

2. Planlaşdırma (300 saylı BAS) audit müddətində daimi və təkrarlanan prosesdir. 

 

3. ƏTR = əhəmiyyətli təhrif riskləri. 
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1-Cİ CİLD 

ƏSAS ANLAYIŞLAR 
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3 ETİKA, BAS-lar VƏ 
KEYFİYYƏTƏ 
NƏZARƏT 

 

  
 
 
 
 
 
 

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS-lar 

Etik normalara (o cümlədən müstəqilliyə) və BAS-ların tələblərinə 
riayət etməni təmin etmək üçün baxılması zəruri olan şirkətin 
keyfiyyətə nəzarət sistemindəki məsələlər.    

1 saylı BKNS, 200, 220 

 

 

Əlavə 3.0-1  
 

 

Şirkətin dəyərləri və məqsədləri   

Rəhbərlik(Vəzifələr, təyinatlar və tabeçilik)  
 

  

 

 

 

 

 
 

 

  
                                 Sənədləşdirmə və daimi monitorinq   

(Şirkətin KN sistemi və tapşırıq faylları)

 

 

 

 

 

Etika və 
müstəqillik 

Müştəri qəbulu və 
davamlılığı 

Tapşırığın 
yerinə yetirilməsi 

İşçi heyətin idarə 
olunması 
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Paraqraf # BKNS/BAS-ın məqsəd(lər)i 

BKNS 1.11 Şirkətin məqsədi onu aşağıdakılarla bağlı ağlabatan əminliklə təmin edəcək 
keyfiyyətə nəzarət sistemini yaradıb dəstəkləməkdir: 
 
(a) Şirkət və onun işçi heyətinin peşə standartlarına və tətbiq olunan qanun və   

qaydalara  riayət etməsi; habelə 

 
(b) Şirkət və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşların hazırladığı hesabatların konkret    

tapşıqığın şəraitinə uyğun olması. 

220.6 Auditorun məqsədi onu aşağıdakılara dair ağlabatan əminliklə təmin edən 
keyfiyyətə nəzarət prosedurlarını tapşırıq səviyyəsində həyata keçirməkdir: 
(a) Audit peşə standartlarına və tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə 

uyğundur; habelə 
(b) Təqdim edilmiş auditor rəyi konkret tapşırığın şəraitlərinə uyğundur. 

BKNS 1.13 Şirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminin yaradılması və dəstəklənməsinə görə 
cavabdehlik daşıyan işçi heyət onun məqsədini dərk etmək və tələblərini düzgün 
yerinə yetirmək üçün bu BKNS-in bütün mətnini, o cümlədən onun tətbiq 
edilməsinə dair tövsiyələri və digər izahedici materialları anlamalıdır. 
 

BKNS 1.18 Şirkət daxili mədəniyyəti inkişaf etdirmək üçün hazırlanmış və tapşırıqların 
yerinə yetirilməsində keyfiyyətin mühüm əhəmiyyətini göstərən strategiya və 
prosedurları müəyyən etməlidir.Bu cür strategiya və prosedurlar şirkətin baş icraçı 
əməkdaşının  (yaxud onun ekvivalentinin) və ya müvafiq hallarda, şirkət 
tərəfdaşlarının idarəetmə heyətinin (yaxud onun ekvivalentinin) şirkətin keyfiyyətə 
nəzarət sisteminə görə tam məsuliyyəti üzərinə götürməsini tələb etməlidir. (İst: 
Paraq. A4-A5) 

BKNS 1.19 Şirkət elə strategiya və prosedurlar müəyyən etməlidir ki, bunların çərçivəsində, 
şirkətin baş icraçı əməkdaşı və ya tərəfdaşların İdarə Heyəti tərəfindən onun 
(şirkətin) keyfiyyətinə nəzarət sisteminə görə operativ məsuliyyətə təhkim 
olunmuş istənilən şəxs və ya şəxslər həmin məsuliyyəti üzərinə götürmək üçün 
kifayət qədər müvafiq təcrübə və qabiliyyətə və zəruri səlahiyyətə malik olsun. (İst: 
Paraq. A6) 
 

BKNS 1.29 Şirkət zəruri səriştə və qabiliyyətləri olan və aşağıdakıları həyata keçirmək üçün 
etik prinsiplərə sadiq olan işçi heyətə malik olmasına dair ağlabatan əminliyi təmin 
edən strategiya və proseduralar müəyyən etməlidir: 
(a) Tapşırıqların peşə standartlarına və müvafiq qanun və qayda tələblərinə  

uyğun yerinə yetirilməsi; habelə 
(b) Şirkətin və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşların həmin şəraitlərə müvafiq olan  

hesabatlar verməsinə imkan yaradılması. (İst: Paraq. A24-A29) 

BKNS 1.32 Şirkət tapşırıqların peşə standartları və müvafiq qanun və qaydaların tələblərinə 
uyğun yerinə yetirilməsinə, şirkətin və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşın həmin şəraitlərə 
müvafiq olan hesabatlar verməsinə dair ağlabatan əminlik əldə etmək üçün 
hazırlanmış strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir. Bu cür strategiya və 
prosedurlar aşağıdakıları əks etdirməlidir: 
(a) Tapşırığın keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində sabitliyin təmin edilməsinə aid  

        olan məsələləri; (İst: Paraq. A32-A33) 
(b) Nəzarət üzrə öhdəliklərini; habelə (İst: Paraq. A34) 
(c) Təhlil üzrə öhdəliklərini. (İst: Paraq. A35) 

BKNS 1.48 Şirkət keyfiyyətə nəzarət sistemi ilə bağlı strategiya və prosedurlarının aktual və 
adekvat olması və səmərəli işləməsinə dair ağlabatan əminlik əldə etmək üçün 
hazırlanmış monitorinq prosesi müəyyən etməlidir. Bu proses: 
(a) Şirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminin daimi nəzərdən keçirilməsi və  

qiymətləndirilməsini, o cümlədən dövri əsasla olmaqla, hər bir tapşırıq 
üzrətərəfdaş üçün ən azı bir tamamlanmış tapşırığın yoxlanılmasını daxil 
etməli; 

 
(b) Monitorinq prosesinə görə məsuliyyətin tərəfdaş və ya tərəfdaşlara, şirkətin  



 
  
 

25 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

həmin məsuliyyəti üzərinə götürmək üçün yetərli və müvafiq təcrübəyə və 
səlahiyyətə malik şəxslərinə həvalə olunmasını müəyyən etməli; habelə 

 
(c) Tapşırığı və ya tapşırığının yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinin təhlilini həyata   

keçirənlərin bu tapşırığın yerinə yetirilməsinin yoxlanılması prosesinə cəlb 
olunmamasını tələb etməlidir. (İst: Paraq. A64-A68) 

BKNS 1.57 Şirkət keyfiyyətə nəzarət sisteminin hər bir elementinin işləməsinə dair 
məlumatları əhatə edən sənədlərin tərtib olunması barədə tələbləri nəzərdə tutan 
strategiya və prosedurlar müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A73-A75) 

200.14 Auditor müvafiq etik normalara, o cümlədən maliyyə hesabatlarının auditi üzrə 
tapşırıqlara tətbiq edilən müstəqilliyə aid normalara riayət etməlidir. (İst: Paraq. 
A16-A19 

200.15 Auditor maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli şəkildə təhrif edilməsinə gətirib çıxaran 
vəziyyətlərin mövcud ola biləcəyini qəbul edərək, auditi peşəkar inamsızlıq 
əsasında planlaşdırıb həyata keçirməlidir. (İst: Paraq. A20-A24) 

200.16 Auditor maliyyə hesabatlarının auditini planlaşdırıb həyata keçirərkən peşəkar 
mühakimə yürütməlidir. (İst: Paraq. A25-A29) 

220.17 Auditor hesabatının təqdim edildiyi tarixdə və ya ondan əvvəl, tapşırıq üzrə 
tərəfdaş audit sənədlərini təhlil etməklə və tapşırıq qrupu ilə müzakirələr 
vasitəsilə, çıxarılmışnəticələri və təqdim olunası auditor hesabatını əsaslandıran 
yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsindən əmin olmalıdır. (İst: Paraq. 
A18-A20) 

220.18 Tapşırıq üzrə tərəfdaş: 
(a) Tapşırıq qrupunun çətin və ya mübahisəli məsələlərə dair  

məsləhətləşmələrinə görə  məsuliyyət daşımalıdır; 
 
(b) Tapşırıq qrupu üzvlərinin tapşırığın yerinə yetirilməsi gedişində şirkət  

daxilində və ya ondan kənarda həm tapşırıq qrupunun daxilində, həm də 
tapşırıq qrupu ilə başqaları arasında lazımi səviyyədə müvafiq 
məsləhətləşmə apardıqlarından əmin olmalıdır; 
 

(c) Əmin olmalıdır ki, bu məsləhətləşmələrin xarakteri və əhatə dairəsi  
və çıxarılan nəticələr məsləhətçi ilə razılaşdırılmışdır; habelə 
 

(d) Müəyyən etməlidir ki, bu məsləhətləşmələrdən çıxarılan nəticələr  
praktikada həyata keçirilmişdir. (İst: Paraq. A21-A22) 

220.19 Listinq subyekti olan müəssisələrin maliyyə hesabatlarının auditi, habelə şirkətin 
müəyyən etdiyinə görə, keyfiyyətinə nəzarət təhlilinin aparılması zəruri olan audit 
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı tapşırıq üzrə tərəfdaş: 
(a) Tapşırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət təhlili üzrə ekspert- 

müşahidəçinin təyin olunmasını müəyyən etməlidir; 
 
(b) Audit tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı yaranan, o cümlədən tapşırığın  

keyfiyyətinə nəzarət təhlili zamanı müəyyən olunanları tapşırığın 
keyfiyyətinə nəzarət təhlili üzrə müşahidəçi-ekspertlə müzakirə etməlidir; 
habelə 
 

(c) Tapşırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin təhlili  
bitməyənə qədər auditor hesabatını təqdim etmək üçün tarix təyin 
etməməlidir. (İst: Paraq.  A23-A25) 
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3.1 İcmal 
 
İşin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi şirkət daxili güclü rəhbərlikdən və yüksək etika standartlarına sadiq olan 

tərəfdaşlardan başlayır. 
 
Bu bölmədə diqqət mərkəzinə şirkətdə keyfiyyətə nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması qoyulur. 

Burada şirkət audit tapşırıqlarını yerinə yetirmək qərarını qəbul etdiyi zaman nəzərə alınacaq məsələlərə 

dair bəzi praktik təlimatlar verilir. 
 
• İctimai mənafeyin qorunması; 

• Müştəri məmnunluğunun qorunub saxlanılması; 

• Qiymətə görə keyfiyyətin təmin edilməsi; 

• Peşə standartlarının tələblərinin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi; habelə 

• Peşəkar adının yaradılması və saxlanması. 
 
IFAC-ın “Kiçik və orta sahibkarlıq üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat”ında keyfiyyətə nəzarət 

standartlarının təfərrüatlı təsviri və keyfiyyətə nəzarət sisteminin kiçik və orta sahibkarlıq (KOS-lar) üçün 

necə tətbiq edilməsinə dair təlimatlar təqdim edilir).1 

 
IESBA tərəfindən buraxılmış “Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi”ni (qüvvəyə minmə tarixi 1 yanvar 

2011-ci il) IFAC-ın internet səhifəsindən yükləyə bilərsiniz.2  
 
3.2  Keyfiyyətə nəzarət sistemləri 

 
Mühasibat şirkətindəki keyfiyyətə nəzarət sistemini audit aparılan hər hansı müəssisənin dərk 
edilməsinin bir hissəsi kimi qiymətləndirilməsi tələb edilən beş daxili nəzarət komponenti ilə təsvir etmək 
olar. Şirkətdə bu beş daxili nəzarət komponentini mövcud olan nəzarət sistemlərinə (keyfiyyətə 
nəzarətdən fərqli), məsələn, vaxt və hesabların təqdim olunması, ofisdə sənədlərin dövriyyəsi, xərclərə 
nəzarət və marketinq fəaliyyətinə də tətbiq etmək olar. 
 
Aşağıdakı diaqramda 1 saylı BKNS ilə 220 saylı BAS-da təsvir edilən keyfiyyətə nəzarətin komponentləri 
315 saylı BAS-a daxil edilən, audit yoxlaması aparılan müəssisələrə tətbiq edilən beş daxili nəzarət 
komponenti ilə əks olunur. Bu beş nəzarət komponentlərin hər birinə bu Təlimatın 1-ci cildinin 5-ci 
fəsilində daha ətraflı baxılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 İnternet səhifəyə keçid: http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee/implementation-guides.

 

2 İnternet səhifəyə keçid: https://www.ethicsboard.org/iesba-code. 
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Əlavə 3.2-1 
 
 Daxili nəzarətin 

komponentləri 
  (BAS 315 (Düzəliş edilmiş)) 

Şirkətdə mövcud olan KN 
komponentləri (BKNS 1) 

Tapşırıqda mövcud olan KN 
komponentləri  
(BAS 220) 

Nəzarət mühiti 
(Rəhbərliyin daxili nəzarət 
sisteminə hörmətlə yanaşması) 

Şirkətdə keyfiyyətə görə 
rəhbərliyin məsuliyyətləri  
 

Müvafiq etik normalar 
 

İnsan resursları 

Auditlərin keyfiyyətinə görə 
rəhbərliyin məsuliyyəti 
 
Müvafiq etik normalar 

 
Tapşırıq qruplarının təyin 
edilməsi 

Riskin qiymətləndirilməsi 

(Harada səhv ola bilər?) 

Müştəri və xüsusi tapşırıqların 
qəbulu və davamlılığı  

Müştəri və audit tapşırıqlarının 
qəbulu və davamlılığı   
 
Tapşırıq şəriatlərində hesabatın 
uyğun olmaması riski  

İnformasiya sistemləri 
(Fəaliyyət göstəricilərinin 
izlənilməsi) 

Keyfiyyətə nəzarət sisteminin 

sənədləşdirilməsi Auditin sənədləşdirilməsi 

Nəzarət fəaliyyəti 

(Qarşısını alma və 

aşkarlama/düzəliş etmə nəzarət 

vasitələri) Tapşırığın yerinə yetirilməsi Tapşırığın yerinə yetirilməsi 

Monitorinq  

(Şirkətin/tapşırığın məqsədlərinə 

nail olunur?) 

Şirkətin keyfiyyətə nəzarət 

qaydalarının və prosedurlarının 

davamlı monitorinqi 

Daimi monitorinq nəticələrinin 
konkret audit tapşırıqlarına dair 
tətbiq edilməsi 
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3.3  Nəzarət mühiti 
 

Keyfiyyətli və qənaətli xidmətlərin göstərilməsi peşəkar audit şirkətlərinin əsas aparıcı qüvvəsidir. 

Keyfiyyətli xidmət peşəkar mühasiblərin dövlət maraqlarını qoruma vəzifələrinə istinadən də çox vacibdir. 
 
Keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi şirkətin biznes strategiyasında həmişə əsas məqsəd olmalıdır; bu 

məqsəd barədə müntəzəm olaraq bütün işçilərə məlumat verilməlidir, nəticələr isə monitorinq 

olunmalıdır. Bunun üçün vəd edilən tədbirlərə görə rəhbərlik etmək və hesabat vermək tələb olunur. 

Keyfiyyətə nəzarətin zəif olması qeyri-münasib rəylər, müştərilərə göstərilən xidmətlərin pis olması, 

məhkəmə prosesləri və etibarın itməsi ilə nəticələnə bilər. 
 
Daxili nəzarət sisteminə böyük hörmətlə yanaşmağa maneələrə aşağıdakı məsələlər daxil ola bilər. 

 
 

Əlavə 3.3-1 
 

Maneə Təsvir 
Pis münasibət Pis münasibət keyfiyyətə qarşı bir çox maneələrin ən əsasıdır. Bura 

aşağıdakı (lakin belə qəti olmaya bilən) münasibətlər daxildir: 

• Şirkət daim böhran vəziyyətində fəaliyyət göstərir; 

• Tapşırıqların və fəaliyyətin pis planlaşdırılması normadır; 

• Keyfiyyətə sadiqliyin zəif olması və ya yüksək etika standartlarının  
         tələblərinin pis riayət olunması; 

• İctimaiyyət və digər maraqlı tərəflərin keyfiyyət gözləntilərinə  
         marağın göstərilməməsi; 

• Audit standartlarındakı dəyişikliklərin yalnız böyük şirkətlərdə tətbiq  
         edilməsinin nəzərdə tutulması. Üzdə tələblərin yerinə yetirilməsini             
         nümayiş etdirmək üçün, lakin əslində əvvəlki qaydada köhnə audit  
         praktikasını davam etdirərək, bəzi təcrübələr və terminlər  
          dəyişdirilə bilər; 

• Kiçik auditlərdə şirkət üçün heç bir riskin olmamasına və bu  
         səbəbdən yerinə yetirilən işin minimal olma tələbinə inam; 

• Audit yoxlamasının nəzərə alınan riskə görə deyil, alınan xidmət  
         haqqına uyğunlaşdırılması; 

• Nəzarət üzrə tərəfdaşın müştəriləri tam etibarlı hesab etməsi; 

• “Tapşırığın keyfiyyətinə nəzarət yoxlamalarına” olan ehtiyacın   
          minimum endirilməsi və ya aradan qaldırılması”; 

• “Müştərilər hesab ödədiklərinə görə istədiklərini almalıdır” fikri; 

• Şirkət üçün yüksək dərəcəli risk təşkil etməsinə (və ya edə  
         biləcəyinə) baxmayaraq, tərəfdaşların audit sifarişçisini (alınan  
         xidmət haqqına görə) saxlaması (və ya qəbul etməsi); 

• Keyfiyyətə nəzarətə dair şirkətin standart qaydalarını qəbul etmək  
         istəyinin olmaması. Tərəfdaş istəyir ki, iş faylları və işçi sənədlər  

             başqalarının etdiklərini nəzərə almadan, özünün istədiyi kimi   
             hazırlansın; habelə 

• İşçi heyətindən şirkətin qaydalarına riayət etməyi tələb edilməsi,  
         lakin özünün bu qaydalara şəxsən riayət etməməsi (məs., “mən  
         etdiyimi deyil, mən dediyimi et”). 

Təlimlərə və ya 
ixtisasartırmaya 
kapital qoymaq 
istəyinin olmaması 

Keyfiyyətin yoxlanması işi yerinə yetirmək üçün bacarıqlı və səriştəli 
insanların işə cəlb edilməsi və saxlanmasından asılıdır. Bunun üçün bütün 
tərəfdaşların və peşəkar şəxsi heyətin fasiləsiz ixtisasartırması və fəaliyyət 
göstəricilərinin qiymətləndirilməsi (hər müddət üzrə) tələb olunur. Şəxsi 
heyətə kapital qoyuluşunun olmaması da işçi qüvvəsinin axıcılığını yaradır. 

Nizam-intizamın 
olmaması 

Şirkətin qaydalarını qəsdlə pozan zaman tərəfdaşlara və ya şəxsi heyətinə 
inzibati cəzanın tətbiq edilməməsi işçilərə çox açıq şəkildə yazılı 
qaydaların əslində elə də vacib olmaması haqqında mesaj göndərir. Bu, 
şirkətin bütün qaydalarının riayət olunmasına mənfi təsir edir və şirkət üçün 
riski artırır. 

 
 

Şirkətin rəhbərliyi və tapşırıq üzrə tərəfdaşlar aşağıdakı tədbirlərlə daxili nəzarət sisteminə hörmət 

atmosferi yarada bilər. 

Əlavə 3.3-2 
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Hörmətin 
yaradılması Təsvir 
Şirkətin 
məqsədlərini, birinci 
dərəcəli məsələlərini 
və dəyərlərini təyin 
etmək 

Bu, aşağıdakılardan ibarət ola bilər: 

• Keyfiyyət və yüksək etik normalara sarsılmaz sadiqlik; 

• İşçi heyətinin öyrədilməsinə, təlimlərinə və bacarıqlarının             
         təkmilləşdirilməsinə kapital qoyuluşu; 

• Zəruri texnoloji, insan və maliyyə resurslarına kapital qoyuluşu; 

• Məntiqə uyğun tapşırığı və vergilərin idarə olunmasını təmin edən   
         qaydalar; habelə 

• Qərarların qəbul edilməsində istifadə etmək üçün risklərə qarşı   
          davamlılıq. 

Müntəzəm qaydada 
məlumat vermək 

İşçi heyəti ilə müntəzəm surətdə əlaqə saxlayaraq (şifahi və yazılı şəkildə) 
şirkətin dəyərlərini və öhdəliklərini gücləndirmək. Yazışmalar və danışıqlar 
düzlük, obyektivlik, müstəqillik, peşəkar inamsızlıq, şəxsi heyətin 
təkmilləşməsi və ictimaiyyət qarşısında hesabatvermə tələbatına 
baxmalıdır. Əlaqələr fəaliyyət göstəricilərin qiymətləndirmə sistemi, 
tərəfdaşların təqdim etdikləri yeniliklər, elektron poçt, ofisdə keçirilən 
toplantılar və daxili bülletenlər vasitəsilə saxlanıla bilər.   

Keyfiyyətə nəzarət 
üzrə təlimatı 
təzələmək 

Çatışmazlıqları və yeni tələbləri nəzərə almaq üçün hər dövrdə şirkətin 
keyfiyyətə nəzarət qaydalarını və prosedurlarını təzələyin. 

İnsanları 
cavabdehliyə cəlb 
etmək 

Keyfiyyətə nəzarət funksiyaları (məs., müstəqilliklə bağlı məsələlər, 
konsultasiya, iş fayllarının təhlili və s.) üçün vəzifələri və tabeçilikləri aydın 
şəkildə təyin edin. 

İşçi heyətin 
səriştəliyini 
təkmilləşdirmək və 
keyfiyyətli işi 
mükafatlandırmaq 

Aşağıdakı vasitələrlə şəxsi heyəti təkmilləşdirin: 

• Vəzifə borclarının aydın şəkildə açıqlanması və işin keyfiyyətini ön  
         plana qoyan fəaliyyət göstəricilərinin sənədləşdirilmiş illik     
         qiymətləndirmələri; 

• İşin keyfiyyətli görülməsinə görə stimul/mükafatların nəzərdə  
         tutulması; habelə 

• Şirkətin qaydaları qəsdlə pozulduğu zaman cəzalandırma  
         tədbirlərinin görülməsi. 

Daim təkmilləşmək Qüsurlar müəyyən edildikdə, onları düzəltmək üçün dərhal tədbir görün, 
məsələn, şirkətin tapşırıq fayllarına nəzarət etməklə, o cümlədən 
tamamlanmış tapşırıq fayllarına dövri yoxlama aparmaqla. 

Örnək olmaq Gündəlik davranışlarında tərəfdaşların müsbət örnək olmaqla, şəxsi 
heyətə nümunə göstərmək.Məsələn, qaydalarda işin keyfiyyətli olmasının 
zəruriliyi vurğulandığı halda, qanuna əsasən büdcədə nəzərdə tutulduğu 
vaxtdan artıq işlədikdə, əməkdaş tənqid edilməməlidir. 

 

 
3.4  Şirkətin riskin qiymətləndirilməsi 
 
Riskin idarə edilməsi şirkətə mənfi hadisələri qabaqcadan görməyə, səmərəli qərarların qəbul edilmə 

əsaslarını yaratmağa və şirkətin resurslarından faydalı istifadə etməyə kömək edən davamlı prosesdir. 

 

Riskin idarə edilməsinin bəzi növləri bir çox şirkətlərdə mövcuddur və bu çox vaxt qeyri-rəsmi olur və 

sənədləşdirilmir. Fərdi tərəfdaşlar adətən şirkət və müştəriləri ilə işə əsasən riskləri müəyyən edir və 

onlara qarşı cavab tədbirləri görür.Bu prosesin şirkət üçün rəsmiləşdirilməsi və sənədləşdirilməsi 

ümumilikdə riskin qiymətləndirilməsinə önləyici və daha səmərəli yanaşmadır. Bunun həyata keçirilməsi 

çox vaxt aparmamalıdır və zəhmətli olmamalıdır. Yəni şirkətin riskin qiymətləndirilməsinin səmərəli idarə 

olunması nəticəsində tərəfdaşlar və şəxsi heyət daha az stressə məruz qalır, vaxt və xərclərə qənaət 

olunur və şirkətin məqsədlərinə nail olma şansları artır. 
 
Sadə riskin qiymətləndirilmə prosesindən istənilən ölçüdə olan şirkətdə, hətta  fərdi sahibkarlıq 

subyektində istifadə etmək olar. O, aşağıdakı tədbirlərdən ibarətdir. 

 

Əlavə 3.4-1 
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Tədbir Təsvir 

Şirkət üçün risklərin 
yol verilən 
kənarlaşma 
səviyyələrini 
müəyyən etmək  
 

Belə yol verilən kənarlaşma səviyyələri miqdar (məsələn, 
tamamlanmamış iş üçün hesabdan silinməsinə yol verilən məbləğlər) və 
ya keyfiyyət amilləri (məs., şirkət üçün qəbul edilməz müştərilərin 
xarakteristikaları) ilə ifadə edilə bilər. Təyin edildikdən sonra belə yol 
verilən kənarlaşmalar tərəfdaşları və şəxsi heyəti qərar qəbul etmək 
üçün faydalı istinad nöqtəsi ilə təmin edir (məs., hesablardan silinən 
məbləğlər və  müştəri ilə münasibətlərin qurulması və s.). 

 

Səhvin harada ola 
biləcəyini müəyyən 
etmək 

Şirkətin ifadə edilmiş məqsədlərinin qarşısını ala bilən hadisələri (yəni, 
riskin dərəcəsinə təsir edən amilləri və ya risklərə məruz qalmanı) 
müəyyənləşdirmək. Bu addım nəzərdə tutur ki, şirkət artıq aydın şəkildə 
məqsədləri və işin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə sadiqliyi təyin etmişdir.  

Riskləri vaciblik 
dərəcəsinə görə 
sıralamaq 

Yuxarıda təyin edilmiş risklər üçün yol verilən kənarlaşma 
dərəcələrindən istifadə edərək, ehtimal və təsirin qiymətləndirilməsinə 
əsasən müəyyənləşdirilmiş hadisələri vaciblilik dərəcəsinə görə 
sıralayın.  

 

Zəruri cavab tədbiri 
nədir? 

Ehtimal edilən təsiri şirkətdə yol verilən kənarlaşmalaradək azaltmaq üçün 
qiymətləndirilmiş risklərə qarşı müvafiq cavab tədbirlərini hazırlayın. Ən 
vacib potensial hadisələrə (risklərə) ilk növbədə baxılmalıdır.  
 

Məsuliyyət 
təyin etmək 

Tədbirin görülməsi və ya monitorinq tələb edilən bütün risklər üçün 
müvafiq tədbir görmək və riski hər gün idarə etmək üçün cavabdehlik 
daşıyan bir nəfər təyin edin.  

 

İşin gedişinə nəzarət 
etmək 

Şirkətin adından riskləri idarə etmək üçün təyin edilmiş hər şəxsdən dövri 
(sadə) hesabatlar təqdim etməyi tələb edin (burada şirkətin keyfiyyətə 
nəzarət prosedurlarının riayət olunması, təlimlərin tələb edilməsi, şəxsi 
heyətin qiymətləndirmələri və müstəqillik kimi məsələlərə baxıla bilər). 

 
  
   

 
 

Şirkətin riski qiymətləndirmə vərəqəsinin nümunəsi aşağıdakı əlavədə göstərildiyi kimi ola bilər.
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Əlavə 3.4-2 
 
Şirkət ______________________________ Hazırladı_______________________ 
 
Hazırlanma tarixi ______________________________ 

 
 

# Hadisə - Risk amili 
Şirkətin 
məqsədlərinə nail 
olmağın qarısını nə 
ala bilər? 

Ehtimal olunan 
nəticə 

Tərkib riskinin 
qiymətləndirilməsi 

Riski 
azaltmaq/idarə 
etmək üçün 
şirkətin cavab 
tədbirləri 

Cavabdehlik 
kimin 
üzərindədir? 

Qalıq 
riski 
(Y, O, A) 

Tələb edilən əlavə tədbir 

Baş 
vermə 
ehtimalı 

Təsir Toplam 
bal 

 
Nə? 

 
Kim? 

1 Şirkət yüksək riskli 
müştəri ilə 
münasibət qurub 

Ödənilməyən vaxt 
və/və ya 
məhkəmə davası. 

4 4 16 Keyfiyyətə nəzarət 
üzrə təlimatda 
meyarlar təyin 
edilir və idarəedici 
tərəfdaş bütün 
yeni müştəriləri 
təsdiqləməlidir.  

İdarəedici 
tərəfdaş 

Aşağı Heç nə  

2 Yeni/mövcud 
müştəri ilə bağlı 
müstəqillik 
məsələsini 
müəyyənləşdirmək 
mümkün deyil 

Rəy vermək 
düzgün deyil, 
nəticədə 
cəmiyyət içində 
nüfuzu itirmək 
olar.  

2 4 8 Keyfiyyətə nəzarət 
üzrə təlimatda 
qaydalar təyin 
edilir. İşçi heyəti 
illik bəyannamə 
imzalayır və Cek 
Billinq yaranan 
mübahisəli 
məsələlərə baxır.  

Cek Billinq Aşağı Heç nə  

3 Audit tapşırıqları 
düzgün 
planlaşdırılmayıb 

İşçi heyətinin vaxt 
itirməsi. Risk 
amillərinin 
buraxılması (yəni, 
dələduzluq) və 
auditin nəticələri 
üzrə auditorların 
tövsiyələrinə 
yoxlanılan 
təşkilatın cavab 
tədbirlərinin 
düzgün olmaması. 

4 5 20 Bütün auditlər 
üçün planlaşdırma 
toplantısı tələb 
edilir. Sindi 
müştərilərin 
siyahısını tutur və 
planlaşdırma 
tarixlərini qeyd 
edir. Co Gisp 
tərəfdaşları 
nəzarətdə 
saxlayır.  

Co Gisp  Aşağı Heç nə  

4 İşçi heyətinin 
qüvvəyə minən 
yeni şəffaflıq 
standartları 
haqqında məlumatı 
yoxdur 

BAS 
standartlarının 
tələblərinə cavab 
verməyən 
keyfiyyətsiz iş.  

4 5 20 Co Gisp şəxsi 
heyəti 
tələbatlarına 
uyğun təlim 
kurslarının 
siyahısına alır. 

Co Gisp Orta Co şəxsi 
heyətin 
həqiqətən də 
kurslara 
gedib-
getməməsinin 
izləmək üçün 
proses tərtib 
etməlidir 

Co Gisp 
1/1/xx 
tarixinədək 

               Qeydlər: 
               Ehtimalın baş verəcəyini 1-5 ballıq şkala ilə qiymətləndirin (Az =1, Mümkün deyil =2, Mümkündür = 3, demək olar ki, Ehtimal ki  
                = 4, Demək olar ki, şübhəsiz = 5) 
 
               Təsiri 1-5 ballıq şkala ilə ölçün (Əhəmiyyətsiz = 1, Az = 2, Orta = 3, Böyük = 4, Əhəmiyyətli = 5) 
 
               Qalıq riskini aşağı, orta və ya yüksək dərəcəli kimi qiymətləndirin. Bu, şirkətin cavab tədbirləri tətbiq edildikdən sonra qalan   
               riskdir.  
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Əlavə 3.5-1 
 

Aşağıdakıları izləyin: Təsvir 

Şirkətin riskə məruz 
qalması və şəxsi 
heyətin keyfiyyətə 
sadiqliyi 

• Sifarişçi qəbulunun/davamlılığının qiymətləndirmələri. 

• Keyfiyyətin bəzi aspektlərinə görə cavabdeh olan bütün 

şəxslərdən hesabatlar. Bu hesabatlar komitə iclaslarının protokolları 

(məs., keyfiyyətə nəzarət), baxılan məsələlər və ya sadəcə 

“məlumat verilməli məsələ yoxdur” cümləsindən ibarət ola bilər. 

• Keyfiyyət mövzusuna dair bütün şirkət üzrə məlumatvermə. 

• Ən son monitorinq hesabatı və aşkarlanan hər çatışmazlıq və ya 

edilən tövsiyə üçün tələb edilən konkret addımlar (kim, nə, nə vaxt 

və s.). Həmçinin addımların tamamlanma tarixlərini izləyin və zəruri 

olduqda yada salmaq üçün xəbərdarlıq göndərin. 

• Hər hansı sifarişçinin və ya üçüncü şəxsin şirkətin işi yaxud 

şirkətin əməkdaşlarının davranışı haqqında şikayətinin təfərrüatları. 

Həmçinin bu şikayətlərin necə araşdırılmasını, nəticələri və 

şikayətçi ilə əlaqələrin saxlanılmasını və görülən tədbirləri izləyin. 

Etika və 
  müstəqillik 

• Qadağan olunmuş kapital qoyuluşlarının siyahısı. 

• Müəyyən edilən etika (o cümlədən müstəqillik) təhlükələrinin və 

belə təhlükələri aradan qaldırmaq və ya heç olmasa azaltmaq üçün 

tətbiq edilən müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin təfərrüatları. 

Əməkdaşlar • İş təklifi. 

• Yeni işçilərin zəmanətlərinin və xidmət dəftərçəsinin 

yoxlanılmasının sübutu. 

• Yeni işçilərə məsləhət vermək, yönəltmək və təlim keçmək üçün 

tədbirlər. 

• Şəxsi heyətin müstəqillik haqqında və şirkətin keyfiyyətə nəzarət 

üzrə təlimatını bilmələri haqqında razılıqların surəti və tarixi. 

• Şəxsi heyətin qiymətləndirmələrinin sübutu, o cümlədən tarixi və 

ondan irəli gələn tədbirlər (məs., təlimlərdə iştirak və s.).  

• Planlaşdırılmış qrafiklərin həqiqi qrafiklər ilə müqayisəsi ilə birlikdə 

şəxsi heyətin iş qrafikləri. 

• Daxili və kənar təlimlərin tarixləri, əhatə edilən mövzular və 

iştirakçıların adları. 

• Görülən inzibati tənbehlərin təfərrüatları. 

Tapşırığın  
idarə olunması 

• Bütün audit tapşırıqları üçün qrupun planlaşdırma ilə bağlı 

yığıncağın qrafik üzrə təyin edilmiş və faktiki keçirilmə tarixləri. 

• Hansı fayllar üçün tapşırığın keyfiyyətinə nəzarət yoxlanılmalıdır, 

kimə tapşırılıb və planlaşdırılmış tarix. Sonra plan ilə tapşırığı faktiki 

yerinə yetirən şəxsi, bunun baş verdiyi tarixi, habelə yaranan 

problemlər və onların həlli ilə uyğunlaşdırın. 

• Tətbiq edilən BAS-ın tələblərindən kənarlaşma səbəbləri və belə 

tələbin məqsədinə nail olmaq üçün yerinə yetirilən alternativ audit 

prosedurları. 

• Başqaları ilə məsləhətləşmələrin təfərrüatları və audit/mühasibat 

uçotu ilə bağlı problemlər yarandığı halda, onların həlli. 

• Tapşırıqların ləngidilmə səbəbləri və belə ləngidilmələrin baxılma 

və həll edilmə yolları. Bu, şəxsi heyətdə dəyişikliklərin edilməsi, 

məlumatların əldə edilməsinin ləngidilməsi, sifarişçinin şəxsi 

heyətindən istifadə etmək imkanının olmaması, iş həcmində 

məhdudiyyətlər və sifarişçinin rəhbərliyi ilə hər hansı fikir 

ayrılığından ibarət ola bilər.  

• Auditor hesabatında tarixin qoyulması və tapşırığın yekun 

fayllarının yığılması üçün tövsiyə edilən 60 gün tələbinin yerinə 

yetirilməsi. 
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• Fayla dair monitorinq keçirən şəxsin şərhləri necə araşdırılmışdır. 
 

 

3.6 Nəzarət fəaliyyəti 
 
Nəzarət fəaliyyəti şirkətin təyin olunmuş qayda və prosedurlarının riayət olunmasını təmin etmək üçün 
nəzərdə tutulur. 
 
Keyfiyyətə nəzarəti hazırlamaq, həyata keçirmək və monitorinqinin bir yolu tapşırıqları PİYT 
(planlaşdırma-icra-yoxlama-tədbirlərin görülməsi) sxemi üzrə yerinə yetirməkdir. Komponentlərin hər biri  
aşağıda təsvir edilir. 
 
Əlavə 3.6-1 
 

Addım Təsvir 

PLANLAŞDIRMA Zəruri nəticələri əldə etmək üçün məqsədləri və keyfiyyətə nəzarət 
proseslərini təyin edin. 

İCRA Yeni prosesləri çox vaxt mümkün olduqda kiçik həcmlərdə həyata 
keçirin. 

YOXLAMA Yeni prosesləri ölçün və fərqin olub-olmamasından əmin olmaq üçün 
nəticələri nəzərdə tutulan nəticələr ilə müqayisə edin. 

TƏDBİRLƏRİN 
GÖRÜLMƏSİ 

Fərqlərin səbəbini müəyyən etmək üçün onları təhlil edin. Hər biri P-İ-Y-
T-nin bir və ya bir neçə addımının tərkibində olacaq. Təkmilləşmədən 
ibarət olan dəyişiklikləri harada tətbiq ediləcəyini müəyyənləşdirin. 

 
 
Məsələn, şirkətin məqsədi bütün sorğular və həll edilməmiş məsələlər aydınlaşdırılmayanadək auditor 
hesabatını dərc etməmək ola bilər. Zəruri qayda odur ki, qeyd edilən müəyyən razılıqlar əldə 
edilməyənədək tapşırıq üzrə yekun hesabatı dərc etmək, qeydiyyata almaq və ya başqa cür paylamaq 
olmaz. Bu qaydanın həyata keçirilməsinə yekun dərc edilmə prosesi ilə nəzarət etmək olar. Bu prosesdə 
bütün icazələrin həqiqətən də əldə edilib sənədləşdirilməsi yoxlanılır. Qaydanın səmərəliliyini icazələrin 
imzalanmasına mütəmadi baxış keçirməklə yoxlamaq olar. Kənarlaşmalar müəyyən edildiyi halda, 
səbəblər araşdırılmalıdır və cəzalandırma, təlim və ya qaydada dəyişikliklərin edilməsi kimi müvafiq 
tədbir görülməlidir. 
 
Nəzarət fəaliyyətinin bütün qayda və prosedurlara aid olması mümkün deyil, nə də xərclər baxımından 
səmərəli deyil. Nəzarət vasitələrini seçmək üçün şirkətlər peşəkar mühakimədən və riskin 
qiymətləndirilməsindən istifadə etməlidir. Nəzarət fəaliyyəti aşağıdakılar üçün nəzərdə tutula bilər: 
 

• Şirkətini keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimatında sənədləşdirilmiş bütün qayda və prosedurlar; 
 

• Ofisdaxili sənəd dövriyyəsinə dair qaydalar; 
 

• İş qaydaları və prosedurları; və 
 

• Əməkdaşlara aid digər qayda və prosedurlar 
  
Nəzarət fəaliyyəti layihəsinin həcmində keyfiyyətə nəzarət, etika və müstəqillik ilə bağlı bütün tələblərə və 

auditə aid BAS-ların tələblərinin şirkət tərəfindən yerinə yetirilməsinə baxılmalıdır. 
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Əlavə 3.6-2 

 

Nəzarət fəaliyyətinin mümkün olan növlərinin həcmi: 
  

 
 

 
                            Şirkət  
                            səviyyəsi 

 
                            Şirkətin dəyərləri və məqsədləri 
             Rəhbərlik və KN ilə bağlı vəzifələrin təyin edilməsi  
                            Riskin qiymətləndirilməsi 
Şəxsi heyətin təkmilləşdirilməsi, idarə olunması və nizam-intizamı 
İnformasiya sistemləri (müstəqillik, qrafiklərin tutulması, sifarişçilər 

şəxsi heyət və s.) 

KN sisteminin sənədləşdirilməsi 
               KN-in monitorinqi və davamlı təkmilləşdirilməsi 
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Rəhbərlik 

Etika və 
müstəqillik 

Peşəkar 
mühakimə 

Peşəkar 
inamsızlıq 
 

Nəzarət və 
faylların 
yoxlanılması  

    
 

         Tapşırıq 
        səviyyəsi 

 

Auditə aid olan BAS-ların tələblərinə riayətetmə 
 
 

    

Sifarişçi 
qəbulu 

Şəxsi heyətin 
vəzifələrinin 
təyin edilməsi 

Konsultasiya 
və ekspertlərin 
istifadə 
olunması 

Sənədləşdirmə 

 
Auditor 
hesabatının 
dərc edilməsi  

     
 

 

3.7 Monitorinq 
 
Nəzarət sisteminin vacib komponenti onun müvafiqliyinin və işə aid effektivliyinin monitorinqidir. Buna 

nail olmaq üçün şirkət səviyyəsindəki və tapşırıq səviyyəsindəki qaydaların/prosedurların işə aid 

effektivliyinin müstəqil yoxlamasını və tamamlanmış tapşırıq fayllarının yoxlamasını həyata keçirməklə 

olar. 
 
Effektiv monitorinq prosesi tərəfdaşların və şəxsi heyətin keyfiyyətli işə sadiq olduğu və fəaliyyət 

göstəricilərinin təkmilləşdirilməsinə görə mükafatlandırıldığı davamlı təkmilləşmə mədəniyyətini 

yaratmağa kömək edir. 
 
Şirkətin monitorinq prosesini aşağıdakı kimi iki hissəyə bölmək olar: 
 

•   Daimi monitorinq (fayllara dövri yoxlamalardan fərqli)  
Şirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminin daimi (illik təklif edilir) nəzərdən keçirilməsi və qiymətləndirilməsi 

mövcud olan qayda və prosedurların münasib, müvafiq olmasını və effektiv işləməsini təmin etməyə 

kömək edir. Bu monitorinq ildə bir dəfə keçirilib sənədləşdirilən zaman, o şirkətin tapşırığın keyfiyyətini 

təkmilləşdirmək planları haqqında şəxsi heyət ilə hər il əlaqə saxlamaq tələbini dəstəkləyəcək. Daimi 

monitorinqin bu həcmində keyfiyyətə nəzarət sisteminin hər komponentinə baxılır və aşağıdakıların 

qiymətləndirilməsindən ibarətdir: 
 
– Şirkətin keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimatı yeni tələblərə və təkmilləşdirmələrə uyğun    
           yenilənmişdir,  
– Şirkətdə keyfiyyətə nəzarət vəzifələri tapşırılan şəxslər (əgər varsa) həqiqətən də vəzifələrini  
           yerinə yetirib,  
– Hər şəxsin şirkətin müstəqillik və etikaya dair qayda və prosedurlarına riayət etməsini təmin  

           etmək üçün, yazılı təsdiqetmələr (tərəfdaşlardan və şəxsi heyətdən) alınmışdır, 
 
– Tərəfdaşların və şəxsi heyətin daimi peşəkar təkmilləşdirilməsi mövcuddur,  
– Sifarişçilərlə münasibətlərin qurulması və xüsusi tapşırıqların qəbul edilməsi və davam  

                          etdirilməsinə aid qərarlar şirkətin qayda və prosedurların tələblərinə cavab verir,  
– Etika məcəlləsinin tələblərinə riayət edilmişdir,  
– Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertlər qismində müvafiq səriştəli  

                          şəxslər təyin edilmişdir və belə yoxlamalar auditor hesabatında tarix qoyulmazdan əvvəl   
                          tamamlanmışdır, 

– Aşkarlanan çatışmazlıqlar haqqında müvafiq əməkdaşlara məlumat verilmişdir, və  
– Keyfiyyətdə aşkarlanan çatışmazlıqlara vaxtında baxılmasını təmin etmək üçün onlar müvafiq  

                          qaydada nəzarətdə saxlanmışdır. 
 

•   Fayllara tamamlanmış dövri yoxlamalar  
Şirkətinin keyfiyyətə nəzarət sisteminin daimi nəzərdən keçirilməsi və qiymətləndirilməsi hər tərəfdaş 

üçün ən azı bir tamamlanmış tapşırıq faylına dövri yoxlamanın keçirilməsindən ibarətdir. Bu 

peşə/qanunvericilik tələblərinin riayət olunmasını və dərc edilən əminliyə dair hesabatların bu şəraitə 

uyğun olmasını təmin etmək üçün tələb olunur. Dövri yoxlamalar çatışmazlıqları və təlim ehtiyaclarını 

müəyyən etməyə kömək edir və şirkətə vaxtında zəruri dəyişikliklər etməyə imkan verir.  
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Yoxlama qurtardıqdan sonra monitorinq keçirən şəxs hesabat hazırlamalıdır və bu hesabat 

tərəfdaşlarla müzakirə olunduqdan sonra görüləcək tədbirlərlə birlikdə bütün menecerlərə və peşəkar 

şəxsi heyətə çatdırılmalıdır.  

 

Monitorinq keçirən şəxs kimi təyin etmək olar? 
 

•   Şirkət üzrə qaydaların monitorinqi   
Şirkətin qaydalarının riayət olunmasını müvafiq səriştəli şəxs yoxlamalıdır. İdealda, yaxşı olardı ki, belə 
şəxs şirkətdə keyfiyyətə nəzarətin idarə edilməsinə və ya işləyib hazırlanmasına cavabdeh olmasın. 
Bununla belə, 1 saylı BKNS qəbul edir ki, kiçik şirkətlərdə bu mümkün olmaya bilər və buna görə də 
özünə monitorinq etməyə icazə verilir. Alternativ olaraq, tapşırıq üzrə tərəfdaş qismində çıxış etmək 
üçün səriştəsi və bacarıqları olan şirkət üçün kənar şəxsi təyin etmək olar. Bu, şirkətin müstəqilliyini və 
obyektivliyini artırır. 

 

•   Tamamlanmış faylların yoxlanılması 
 

Tapşırığın tamamlanmış fayllarını yoxlamaq üçün təyin edilmiş şəxsin müvafiq səriştəsi olmalıdır və o, 
tapşırığın yerinə yetirilməsində və ya fayl ilə bağlı audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin 
yoxlanılmasında iştirak etməməlidir. 

 

3.8 Müvafiq BAS-ların tələblərinə riayətetmə 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

200.18 Auditor auditə aid olan bütün BAS-lara riayət etməlidir. BAS qüvvədə olduğu 
zaman və BAS-da təsvir edilən şərtlər mövcud olduğu zaman audit üçün münasib 
hesab edilir.  (İst: Paraq. A55-A59) 

200.22 23-cü paraqrafdakı müddəalar nəzərə alınmaq şərtilə, auditor BAS-ın hər bir  
tələbinə riayət etməlidir ki, konkret tapşırığın şərtləri altında: 
(a)  BAS bütünlüklə müvafiq olmasın; yaxud 
(b)  Tələb şərti olduğu və zəruri şərait olmadığı üçün tələb müvafiq olmasın. 
(İst: Paraq. A74-A75) 

200.23 Müstəsna hallarda auditor BAS-da şərtləndirilmiş tələbdən kənarlaşmanın 
zəruri olması barədə qərar qəbul edə bilər. Belə hallarda həmin tələbin 
məqsədinə nail olmaq üçün auditor alternativ audit prosedurları həyata 
keçirməlidir. Auditorun şərtləşdirilmiş tələbdən kənarlaşma zərurəti yalnız bu 
tələb xüsusi bir prosedurun yerinə yetirilməsi üçün qoyulduqda və tələbin 
məqsədinə nail olan zaman prosedurun etibarsız olacağı xüsusi audit 
hallarında yarana bilər. (İst: Paraq. A76) 

230.12 Müstəsna hallarda auditor BAS-da qoyulmuş müvafiq tələbdən kənarlaşmağı zəruri 
hesab edərsə, yerinə yetirilmiş alternativ  audit prosedurlarının həmin tələbin 
məqsədinə necə nail olmasını və bu kənarlaşmanın səbəblərini sənədləşdirməlidir. 
(İst: Paraq. A18-A19) 

 

BAS-larda auditorların audit aparan zaman vəzifələri və tələbləri təyin edilir. 200.18, 22 və 23 saylı BAS-
da qeyd olunduğuna əsasən konkret tələbin məqsədinə nail olmaq üçün alternativ audit prosedurları 
həyata keçirilən müstəsna hallar istisna olmaqla, auditor hər müvafiq tələbə (BAS-ların tələblər 
bölməsində müəyyən edilir) riayət etməlidir. 

 
 

Əlavə 3.8-1  
 

BAS-lar Təsvir 

Status Birlikdə götürdükdə, BAS-lar auditorun ümumi məqsədlərinə nail olmaq işi 
üçün standartlar təmin edir. BAS-larda auditorun ümumi vəzifələri və bu 
vəzifələrin konkret mövzuya dair tətbiq edilməsinə aid olan mülahizələr 
açıqlanır. 

Müvafiqlik BAS-ların bəziləri (və bu səbəbdən də onların bütün tələbləri) müvafiq 
şəraitlərdə (məs., daxili audit və ya şirkətlər qrupunun hesabat 
verməsi) müvafiq olmaya bilər. 
BAS-ların bəzilərində şərti tələblər var. Bu tələblər nəzərdə tutulan hallar 
tətbiq olduqda və şərait mövcud olduqda müvafiq hesab edilir.  
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BAS-a əsasən müvafiq tələbin yerinə yetirilməməsi həyata keçirilən 
alternativ audit prosedurları və tələbin yerinə yetirilməməsinin səbəbi ilə 
birlikdə sənədləşdirilməlidir. 

Yerli qanunlar Auditorlardan tələb edilə bilər ki, xüsusi yurisdiksiyanın və ya ölkənin 
qanun və ya normativlərinin tələblərinə və ya digər audit standartlarına 
(BAS-lardan əlavə) riayət etsinlər. 

Digər BAS-da onun həcmi, qüvvəyə minmə tarixi və konkret BAS-ın tətbiq 
edilməsinə dair xüsusi məhdudiyyət aydınlaşdırılır. Bununla belə, 
konkret yurisdiksiyadakı qanunun tələbləri BAS-ın qüvvədə olma 
tarixinə də təsir edə bilər.  
BAS-da başqa hal göstərilmədikdə, auditora BAS-da göstərilən 
qüvvədə olma tarixinədək BAS-ı tətbiq etməyə icazə verilir.  
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4 
RİSK ƏSASLI 

 

 AUDIT — İCMAL 
 
 
 
 
 
 
 

  Fəsilin məzmunu   Müvafiq BAS-lar 
Auditorun məqsədləri, əsas komponentlər və risk əsaslı auditin 
aparılmasına yanaşma. 

Çoxsaylı 

 
 

 
 

Əlavə 4.0-1  

  
Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 

200.11 Maliyyə hesabatlarının auditini apararkən auditor ümumi məqsədlər kimi 
aşağıdakılara nail olmalıdır: 
(a) Maliyyə hesabatlarının bütövlükdə, istər dələduzluq, istərsə də səhv 

nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflərdən azad olması barədə ağlabatan 
əminlik əldə etmək və bununla da maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli 
aspektlər baxımından, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə 
uyğun hazırlanmasına dair auditorun rəy verməsinə imkan yaratmaq; habelə 
 

(b) Maliyyə hesabatlarına dair hesabat vermək və BAS-ların tələb etdiyi 
qaydada, auditorun gəldiyi nəticələrə uyğun məlumat vermək.  

 

200.3 Auditin məqsədi nəzərdə tutulmuş istifadəçilərin maliyyə hesabatlarına 
əminliyinin dərəcəsini artırmaqdan ibarətdir. Bu isə maliyyə hesabatlarının, 
bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından, maliyyə hesabatlarının tətbiq edilən 
çərçivələrinə uyğun hazırlanmasına dair auditor rəyinin verilməsindən 
asılıdır. Ən ümumi təyinatlı çərçivələr tətbiq edildiyi təqdirdə, həmin rəy 
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4.1 İcmal 
 
200 saylı BAS-ın 11-ci paraqrafında qeyd olunduğu kimi, auditorun ümumi məqsədlərini aşağıdakı kimi 
ümumiləşdirmək olar:  
 
•  Maliyyə hesabatlarında bütövlükdə, istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində yaranmış   

əhəmiyyətli təhriflərin olmaması barədə ağlabatan əminlik əldə etmək və bununla da maliyyə   
hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının əsas 
prinsiplərinə uyğun hazırlandığına dair auditorun rəy verməsinə imkan yaratmaq; habelə 

 
•  Maliyyə hesabatlarına dair hesabat təqdim etmək və BAS-ların tələb etdiyi qaydada, auditorun gəldiyi 

nəticələrə uyğun məlumat vermək. 
 

Ağlabatan əminlik 
 
Ağlabatan əminlik əminliyin mütləq deyil, lakin yüksək səviyyəsidir. Bu, audit riskini (yəni, maliyyə 

hesabatları əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edildiyi zaman auditorun qeyri-müvafiq rəy verməsi ilə bağlı riski) 

maliyyə hesabatlarının, bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından, ədalətlə 
təqdim olunub-olunmaması haqqındadır və ya tətbiq olunan çərçivələrlə 
bağlı dürüst və ədalətli fikir yürüdür. BAS-lara və müvafiq etik normalara 
uyğun aparılmış audit auditora məhz həmin rəyi formalaşdırmaq imkanı verir. 
(İst: Paraq. A1) 

200.5 Auditor rəyi üçün bir əsas olaraq, BAS-lar maliyyə hesabatlarının bütövlükdə, 
istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflərdən 
azad olması barədə auditorun ağlabatan əminliyi əldə etməsini tələb edir. 
Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir. Bu, audit riskini (maliyyə 
hesabatları əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edildiyi zaman auditorun qeyri-müvafiq 
rəy verməsi ilə bağlı riski) məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyə azaltmaq üçün 
auditorun yetərli müvafiq audit sübutları tapması nəticəsində əldə edilir. Bununla 
belə, ağlabatan əminlik əminliyin mütləq səviyyəsi deyildir, çünki auditin 
özünəməxsus məhdudiyyətləri vardır ki, auditorun əsaslanaraq qənaətlərə 
gəldiyi və auditor rəyinin qətiyyətli olmaqdan çox inandırıcı olmasına əsaslanan 
əksər audit sübutlarının nəticəsində yaranır. (İst: Paraq. A30-A54) 

200.A36 Əhəmiyyətli təhriflər riski iki səviyyədə mövcud ola bilər: 

•  Ümumi maliyyə hesabatı səviyyəsi; habelə 

•  Əməliyyat kateqoriyaları, hesab qalıqları və informasiyanın açıqlanması     
    üzrə təsdiqləmələr səviyyəsi. 

200.A42 BAS-larda bir qayda olaraq, tərkib riski ilə nəzarət riski ayrı-ayrılıqda deyil, 
daha çox “əhəmiyyətli təhriflər riski”nin birləşdirilmiş halda qiymətləndirilməsi 
kimi nəzərdən keçirilir.  Bununla belə, auditor tərkib riskini və nəzarət riskini 
auditin üstün texnika və ya metodikalarından, habelə praktik aspektlərdən 
asılı olaraq, ayrı-ayrılıqda və ya birlikdə qiymətləndirə bilər. Əhəmiyyətli 
təhriflər riskinin qiymətləndirilməsi həm kəmiyyət terminləri ilə, məsələn, 
faizlərlə, həm də qeyri-kəmiyyət terminləri ilə ifadə edilə bilər. İstənilən 
halda, auditorun müvafiq risk qiymətləndirmələri zərurəti belə 
qiymətləndirmələrə müxtəlif yanaşmalardan daha vacibdir. 

200.A47 Auditordan audit riskini sıfıra qədər azaltmaq gözlənilmir, çünki maliyyə 
hesabatlarının dələduzluq və ya səhv nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli 
təhriflərdən azad olması barədə onun mütləq əminlik əldə etməsi mümkün deyil. 
Bunun səbəbi auditin tərkib məhdudiyyətlərinin mövcudluğudur ki, bunlar da öz 
növbəsində, auditorun nəticələrinin əsaslandığı və auditor rəyinin qətiyyətli 
olmaqdan daha çox inandırıcı olmasına zəmin yaradan bir çox audit sübutu ilə 
nəticələnir. Auditin tərkib məhdudiyyətləri aşağıdakı aspektlərdən irəli gəlir: 
•  Maliyyə hesabatlarının xüsusiyyəti; 
•  Auditor prosedurlarının xüsusiyyəti; habelə 
•  Auditin səmərəli müddət ərzində və sərfəli məsrəflərlə aparılması     
  zərurəti.  
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məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyə azaltmaq üçün auditorun yetərli müvafiq audit sübutları tapması 

nəticəsində əldə edilir. Görülən işdə tərkib məhdudiyyətlərin olduğuna görə auditor mütləq əminlik verə 

bilmir. Bu, (auditorun əsaslanaraq qənaətlərə gəldiyi və auditor rəyini əsaslandırdığı) əksər audit 

sübutlarının təkzibedilməz olmaqdan çox inandırıcı olması nəticəsində yaranır.               

 
Auditə xas olan məhdudiyyətlər 
 

Aşağıdakı əlavədə yerinə yetirilən auditor yoxlamasına xas olan bəzi məhdudiyyətləri ümumi şəkildə əks etdirilir. 
 
Əlavə 4.1-1 
 

Məhdudiyyətlər Səbəblər 
Maliyyə 

hesabatlarının 

xüsusiyyəti 

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması aşağıdakılardan ibarətdir: 
•Tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının əsas prinsiplərinin tətbiq 
edilməsində rəhbərliyin mühakiməsi və maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrində təqdimat və açıqlamalara dair tələblərin tətbiq 
edilməsi; habelə 
•Rəhbərliyin bir sıra məqbul təfsirlərdən və ya mühakimələrdən ibarət 
olan subyektiv qərarları və ya qiymətləndirmələri (məs, 
hesablamalar). 

Mövcud audit 
sübutlarının 
xüsusiyyəti 

Auditor rəyinin formalaşmasında auditor işinin əksəriyyəti audit 
sübutlarının əldə edilməsindən və qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Bu 
sübut təkzibedilməz olmaqdan daha çox inandırıcı xarakterli olmağa 
meyllidir.  
Audit sübutu ilk növbədə audit aparılan zaman həyata keçirilən 
proseduralardan əldə edilir. Bu, həmçinin aşağıdakı kimi digər 
mənbələrdən əldə edilən məlumatlardan da ibarət ola bilər: 

•   Əvvəlki auditlər; 

•   Sifarişçi ilə münasibətlərin qurulması və davam etdirilməsi üçün    
 şirkətin keyfiyyətə nəzarət prosedurları; 

•   Müəssisənin mühasibat uçotu sənədləri; habelə 

•   Müəssisənin işə götürdüyü və ya işə cəlb etdiyi mütəxəssis    
  tərəfindən hazırlanan audit sübutu. 

Audit prosedurlarının 

xüsusiyyəti 

Yaxşı hazırlanıb-hazırlanmamasından asılı olmayaraq, audit 

prosedurları hər təhrifi aşkarlamır.  
Aşağıdakıları nəzərə alın: 
•   Əsas məcmunun 100 %-dən az olan hər hansı seçmə bir qədər  
  təhrifin aşkarlanmama riskini təşkil edir; 
•   Rəhbərlik və ya digərləri qəsdlə və ya qeyri-ixtiyari zəruri olan 

bütün    
  məlumatları təqdim etməyə bilər. Dələduzluğu gizlətmək üçün    
  nəzərdə tutulmuş mürəkkəb və yaxşı təşkil olunmuş sxemlərdən  
  istifadə edilə bilər; habelə 
•   Audit sübutlarını toplamaq üçün istifadə edilən audit prosedurları  
  bəzi məlumatların olmamasını aşkarlaya bilmir. 

Maliyyə hesabatlarının 

vaxtlılığı  

 

Maliyyə məlumatlarının aidiyyəti/dəyəri zaman keçdikdə azalmağa 

meyllidir, buna görə məlumatların etibarlılığı ilə qiyməti arasında balans 

yaradılmalıdır.  

Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri ehtimal edir ki, auditor öz rəyini 
ağlabatan müddətdə və ağlabatan qiymətə formalaşdıracaq. Bu 
səbəbdən mövcud olan bütün məlumatlara müraciət etmək və ya əks 
hal sübut olunmayanadək, məlumatların səhv və ya yalan olmasını 
ehtimal edərək, hər bir məsələni əsaslı surətdə təqib etmək praktiki 
baxımdan mümkün deyil. 

 
Auditin həcmi 
 
Auditorun iş həcmi və verdiyi rəy adətən maliyyə hesabatlarının, bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun şəkildə hazırlanmasına bağlıdır. Nəticə etibarı 
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ilə, şərtsiz müsbət auditor hesabatı müəssisənin gələcəkdə dayanıqlığına, nə də rəhbərliyin müəssisənin 
işlərini apardığı səmərəliliyinə və ya effektivliyinə zəmanət vermir. 
 
Belə əsas audit öhdəliyinin məsələn yerli qanunvericiliklə və ya qiymətli kağızların dövriyyəsini 
nizamlayan normativ aktlarla tələb edilən uzadılması üçün auditordan öz üzərinə əlavə iş götürmək və 
auditor hesabatını müvafiq şəkildə dəyişmək yaxud artırmaq tələb ediləcək.    
 

Əhəmiyyətli təhriflər 
 
Maliyyə hesabatları əsasında istifadəçilərin qəbul etdikləri iqtisadi qərarlara təsir etməsi əsaslandırılmış 

şəkildə gözlənildiyi halda, əhəmiyyətli təhrif (ayrılıqda və ya maliyyə hesabatlarında düzəliş edilməmiş 

bütün təhriflərin və çatışmayan/aldadıcı açıqlamaların məcmusu) baş vermiş olur. 

 

Təsdiqləmələr 

 

Təsdiqləmələr maliyyə hesabatlarına daxil edilən, rəhbərlik tərəfindən açıq şəkildə və ya başqa cür 

təqdim olunan məlumatlardır. Onlar maliyyə hesabatlarında əməliyyatların kateqoriyalarının və 

hadisələrin, hesab qalıqlarının və açıqlamaların qəbul edilməsinə, ölçülməsinə, təqdim edilməsinə və 

açıqlanmasına aiddir. Məsələn, dolğunluğun təsdiqlənməsi qeydiyyata alınması tələb edilən bütün 

əməliyyatların və hadisələrin qeydiyyata alınmasına aiddir. Onlar baş vermə ehtimalı olan potensial 

təhriflərin müxtəlif növlərini nəzərə almaq üçün auditor tərəfindən istifadə edilir. 

 

4.2 Audit riski 
 
Audit riski əhəmiyyətli təhrif edilmiş maliyyə hesabatlarına dair qeyri-müvafiq auditor rəyini vermə riskidir. 
Auditin məqsədi belə audit riskini məqbul hesab edilən aşağı səviyyəyədək azaltmaqdır.  
 
Audit riskinin aşağıda göstərilən iki əsas komponenti var. 

 
Əlavə 4.2-1 
 
Risk Xüsusiyyət Mənbə 
Tərkib və nəzarət  
riskləri 

Maliyyə hesabatlarında 
əhəmiyyətli təhrif ola bilər. 

Müəssisənin məqsədləri/əməliyyatları və 
daxili nəzarətin rəhbərlik tərəfindən 
hazırlanması/həyata keçirilməsi. 

Aşkar etməmə riski Auditor maliyyə 
hesabatlarındakı əhəmiyyətli 
təhrifi aşkar etməyə bilər. 

Auditorun yerinə yetirdiyi prosedurların 
xüsusiyyəti və əhatə sahəsi. 

 
 

Audit riskini məqbul hesab edilən aşağı səviyyəyədək azaltmaq üçün auditordan aşağıdakılar tələb edilir:  
•   Əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirmək; habelə  
•   Aşkar etməmə riskini məhdudlaşdırmaq. Buna nail olmaq üçün həm maliyyə hesabatları 

səviyyəsində,   
             həm də əməliyyat kateqoriyaları, hesab qalıqları və məlumatların açıqlanması üçün təsdiqləmələr    
              səviyyəsində əhəmiyyətli təhrif risklərinə cavab verən prosedurlar yerinə yetirilməlidir. 

 

 
Audit riskinin komponentləri 
 
Audit riskinin əsas komponentləri aşağıdakı əlavədə açıqlanır. 

 
Əlavə 4.2-2 
 

Xüsusiyyət Təsvir Şərhlər 
Tərkib riski Əlaqəli nəzarət vasitələrini nəzərə 

almazdan əvvəl əməliyyat 
kateqoriyası, hesab qalığı və ya 

Bura maliyyə hesabatlarında təhrif  
ilə nəticələnə bilən hadisələr və ya 
şəraitlər (səhv və ya dələduzluq) 
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məlumatların açıqlanması 
haqqında təsdiqləmələrin ayrılıqda 
və ya digər təhriflər ilə 
birləşdirildikdə, əhəmiyyətli ola 
bilən təhrifə meylli olması.  
 

daxildir. Risk mənbələri (çox vaxt 
kommersiya və ya dələduzluq riskləri 
kateqoriyalarına bölünür) 
müəssisənin məqsədlərindən,  
onun fəaliyyət/sənaye sahəsinin 
xüsusiyyətindən, fəaliyyət göstərdiyi 
qanunvericilik bazasından, 
ölçüsündən və mürəkkəbliyindən irəli 
gələ bilər.   

Nəzarət riski Əməliyyat kateqoriyası, hesab 
qalığı və ya məlumatların 
açıqlanması haqqında 
təsdiqləmənin ayrılıqda və ya digər 
təhriflər ilə birləşdirildikdə, baş 
verən və əhəmiyyətli ola bilən 
təhrifin müəssisənin daxili nəzarəti 
tərəfindən vaxtında qarşısının 
alınmaması, aşkar edilib 
düzəldilməməsi riski. 
 
 

Rəhbərlik qeyd edilən tərkib 
(kommersiya və ya dələduzluq) risk 
amilini azaltmaq üçün nəzarət 
vasitələrini hazırlayır. Müəssisə 
risklərini qiymətləndirir (riskin 
qiymətləndirilməsi) və sonra riskə 
məruz qalmanı yol verilən (məqbul 
hesab edilən) səviyyəyədək 
azaltmaq üçün müvafiq nəzarət 
vasitələrini hazırlayıb həyata keçirir. 
Nəzarət vasitələri aşağıdakı kimi ola 
bilər: 

•   Rəhbərliyin nəzarətə, səriştəli  
şəxslərin işə qəbul edilməsinə 
sadiqliyə və dələduzluğun qarşısının 
alınmasına münasibəti kimi geniş 
xarakterli. Bu nəzarət vasitələri 
maliyyə hesabatları səviyyəsində 
qiymətləndirilir; habelə 

•   Konkret əməliyyatın başlanması, 
aparılması və ya qeydiyyatı üçün 
səciyyəvi. Bunlar adətən biznes 
prosesinin, fəaliyyət səviyyəli və ya 
əməliyyat nəzarət vasitələri 
adlanır. 

Aşkar etməmə riski Audit riskini məqbul hesab edilən 
aşağı səviyyəyədək azaltmaq üçün 
auditorun yerinə yetirdiyi 
prosedurların mövcud olan və 
ayrılıqda və ya digər təhriflərlə 
birləşdirildikdə, əhəmiyyətli ola 
bilən təhrifi aşkarlamama riski. 
 

Auditor maliyyə hesabatları və 
təsdiqləmələr səviyyəsində 
əhəmiyyətli təhrif risklərini (tərkib və 
nəzarət riski) qiymətləndirir. 
Sonra audit riskini məqbul hesab 
edilən aşağı səviyyəyədək azaltmaq 
üçün audit prosedurları tərtib olunur. 
Bu aşağıdakıların risk ehtimalının 
nəzərə alınmasından ibarətdir: 

•   Qeyri-müvafiq audit 
prosedurunun seçilməsi; 

•   Müvafiq audit prosedurunun 
düzgün tətbiq edilməməsi; yaxud 

•  Audit prosedurundan əldə edilən 
nəticələrin düzgün təfsir 
olunmaması. 

 
 
Qeyd: BAS-larda təsdiqləmə səviyyəsində əhəmiyyətli təhrif riski iki komponentdən – tərkib riski və 
nəzarət riski – ibarət olan risk kimi müəyyən edilir. Nəticə etibarı ilə, BAS-larda bir qayda olaraq tərkib 
riski ilə nəzarət riskinə ayrılıqda deyil, “əhəmiyyətli təhrif riskinin” birgə qiymətləndirilməsinə istinad edilir. 
Bununla belə üstün tutulan auditor yoxlamasının metodlarından və üsullarından asılı olaraq, auditor 
tərkib riski ilə nəzarət riskini ayrılıqda və ya birgə qiymətləndirə bilər.   
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Audit riskinin komponentlərinin qısa təsviri 

 

Əlavə 4.2-3 
 
Aşağıdakı diaqramda risk ilə nəzarət arasındakı qarşılıqlı əlaqə göstərilir. Tərkib riski sütununda maliyyə 

hesabatlarının əhəmiyyətli təhrif edilməsi ilə nəticələnə bilən (daxili nəzarət nəzərə alınmazdan əvvəl) 

kommersiya və dələduzluq risklərinin bütün amilləri var. Nəzarət riski sütunlarında maliyyə 

hesabatlarının əhəmiyyətli təhrif edilmə riskini zəiflətmək üçün rəhbərliyin həyata keçirdiyi geniş 

xarakterli və əməliyyatlara aid nəzarət prosedurları əks edilir. Nəzarət riski sütunları tərkib riskləri tam 

zəiflətmədikləri dərəcə çox vaxt rəhbərliyin qalıq riski, riski qəbul etməyə hazırlığı və ya yol verilən risk 

adlanır. 

 

 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏLƏR 
 
Kommersiya və dələduzluq risklərini ayırın 
 
Tərkib risklərinin çoxu həm kommersiya, həm də dələduzluq riskləri ilə nəticələnə bilər. 

Məsələn, yeni mühasibat uçotu sistemi səhvlər üçün potensial yarada bilər (kommersiya riski), 

lakin eyni zamanda kiməsə maliyyə fəaliyyətinin nəticələrini təhrif etməyə və ya pul vəsaitlərini 

qeyri-qanuni mənimsəməyə (dələduzluq riski) imkan verə bilər. 
 
Beləliklə, kommersiya riski müəyyən edildiyi zaman həmişə onun dələduzluq riskini yaradıb-

yaratmadığını nəzərdən keçirin. Yaratdığı halda, dələduzluq riskini kommersiya riskinin 

amillərindən ayrı qeydiyyata alın. Əks halda auditə cavab tədbirlərində dələduzluq riski deyil, 

yalnız kommersiya riski komponenti nəzərə alına bilər. 
 
Dələduzluq risklərinin qeydiyyatı 
 
Dələduzluq çox vaxt aşağıdakıları yoxlamaqla müəyyən edilir: 
 
• əməliyyatlarda/hadisələrdə qeyri-adi strukturlar, istisnalar və qeyri-adiliklər; yaxud 
 
• dələduzluq etməyə səbəb, imkan və məntiqi əsaslandırması olan şəxs(lər). 
 
Belə məsələlər müşahidə olunduğu halda (auditin hər hansı bir mərhələsində), hətta ilk baxışdan 

əhəmiyyətsiz göründükdə belə, onlar dələduzluq riskləri kimi qeydə alınıb qiymətləndirilməlidir. 

Belə risklərin qeydə alınması auditə cavab tədbirləri hazırlandığı zaman onların müvafiq qaydada 

nəzərə alınmasını təmin etməyə kömək edəcək.  
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Qeyd:  
Konkret şəraitlərən və müəssisənin risk profilindən asılı olaraq, əlavədəki sütunların uzunluğu dəyişir. 
 

Əlavə 4.2-4 

 
Bu diaqramda maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif risklərinin qiymətləndirilməsində, sonra isə audit 
riskini müvafiq aşağı səviyyəyədək azaltmaq üçün cavab audit prosedurlarının həyata keçirilməsində 
auditorun rolu ümumi təsvir edilir. 
 

 

 
 

Qeyd: Konkret şəraitlərdən, müəssisənin risk profilindən və auditorun cavab tədbirlərinin  

           xüsusiyyətindən asılı olaraq, əlavədəki sütunların uzunluğu dəyişir. 

 

4.3 Risk əsaslı auditin aparılma qaydası 
 

Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 

200.15 Auditor maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli şəkildə təhrif edilməsinə gətirib çıxaran 
vəziyyətlərin mövcud ola biləcəyini qəbul edərək, auditi peşəkar inamsızlıq əsasında 
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Risk əsaslı audit aşağıda əks etdirilən üç əsas mərhələdən ibarətdir. 
 
Əlavə 4.3-1 
 

Addımlar (Mərhələlər) Təsvir 
Riskin 
qiymətləndirilməsi 

Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib 
qiymətləndirmək üçün prosedurların həyata keçirilməsi. Bu, audit zamanı 
əks etdiriləcək və idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırılacaq 
əhəmiyyətli risklərin qiymətləndirilməsindən, nəzarətdə çatışmazlıqlardan 
və aşkar edilmiş və ya ehtimal edilən qanun və qaydalara riayət 
etməmədən ibarətdir. Auditor həmçinin listinq subyekti olan müəssisələr 
üçün və əsas audit məsələlərinə aid olan 701 saylı BAS tətbiq ediləcək 
bütün auditor yoxlamaları üçün yerli qanun, qaydalarla tələb edildiyi 
hallarda və ya könüllü olaraq auditor hesabatına daxil etmək üçün əsas 
audit məsələlərini seçməlidir. 

Riskə qarşı cavab 
tədbirləri 

Maliyyə hesabatları və təsdiqləmə səviyyələrində müəyyən edilib 
qiymətlənirilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərinə cavab verən əlavə audit 
prosedurlarının hazırlanması və yerinə yetirilməsi. 

Hesabatvermə Hesabatvermə aşağıdakılardan ibarətdir: 

•  Əldə edilən audit sübutlarının əsasında rəyin formalaşdırılması və 
maliyyə hesabatlarındakı təqdimatların və açıqlanmaların 
qiymətləndirilməsi; habelə 

•  Əldə edilən nəticələrə müvafiq hesabatın hazırlanması və dərc  edilməsi.
  
 

 
Qeyd edilən bu üç komponentin sadə təsviretmə yolu aşağıda əks etdirilir. 

 
 

Əlavə 4.3-2  
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Maliyyə 
hesabatlarında 
əhəmiyyətli təhriflə 
nəticələnən hansı 
hadisələr * baş verə 
bilər? 
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Müəyyən edilmiş 
hadisələr* baş 
vermişdir və onlar 
maliyyə 
hesabatlarında 
əhəmiyyətli 
təhriflərlə 
nəticələnmişdirmi? 
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Əldə edilən sübutlara əsasən  
hansı audit rəyi maliyyə  
hesabatlarına dair müvafiqdir? 

planlaşdırıb həyata keçirməlidir. (İst: Paraq. A20-A24) 

200.16 Auditor maliyyə hesabatlarının auditini planlaşdırıb həyata keçirərkən peşəkar 
mühakimə yürütməlidir. (İst: Paraq. A25-A29) 

200.17 Ağlabatan əminlik əldə etmək üçün auditor audit riskini məqbul dərəcədə aşağı 
səviyyəyədək azaldan və bununla da rəy verərkən əsaslandığı ağlabatan nəticələr 
çıxarmasına imkan yaradan yetərli müvafiq audit sübutları əldə etməlidir. (İst: Paraq. 
A30-A54) 

200.21 Auditorun ümumi məqsədlərinə nail olmaq üçün auditi planlaşdırıb yerinə yetirdiyi 

zaman ayrı-ayrı BAS-lar arasında qarşılıqlı münasibətləri nəzərə almaqla, müvafiq 

BAS-larda əks etdirilmiş məqsədlərdən istifadə etməlidir ki: (İst: Paraq. A69-A71) 
 
(a) BAS-larda qoyulmuş tələblərə əlavə olaraq, hər hansı digər audit prosedurlarının 

BAS-larda şərtləşdirilmiş məqsədlərin əldə edilməsində zəruri olmasını müəyyən 

etsin; habelə (İst: Paraq. A72)  
(b) Yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə edilib-edilmədiyini qiymətləndirsin. (İst: 

Paraq. A73) 
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*   “Hadisə” sadəcə kommersiya və ya dələduzluq riskinin amilidir (bax: 4.2-2saylı Əlavədəki təsvirlər). Bura maliyyə hesabatlarında    
      əhəmiyyətli təhriflər ehtimalını azaltmaq üçün daxili nəzarətin olmamasından irəli gələn risklər də daxil olmalıdır. 

Bu üç mərhələnin hər birinə daxil olan müxtəlif tapşırıqların qısa icmalı aşağıda verilir. Bu təlimatın 

sonrakı fəsillərində hər bir mərhələ daha təfərrüatlı əks etdirilir. 

 

Riskin qiymətləndirilməsi 
 

Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 
315.3 Auditorun məqsədi maliyyə hesabatı və təsdiqləmə səviyyələrində dələduzluq 

və ya səhv üzündən baş vermiş əhəmiyyətli təhriflər riskini müəssisə və onun 
mühitini, o cümlədən daxili nəzarətini öyrənmək yolu ilə müəyyən etmək və 
qiymətləndirmək, bununla da qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskinə 
qarşı cavab tədbirlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün zəmin 
hazırlamaqdır. 

 

Əlavə 4.3-3 

 

 

Fəaliyyət Məqsəd Sənədləşdirmə1 

 

 

Audit tapşırığı üzrə 
ilkin işləri yerinə 

yetirmək 

Tapşırığın qəbul edilib-
edilməməsinə dair  
qərar qəbul etmək 

Risk amillərinin siyahısı 

Müstəqillik 

Məktub-saziş  

    

    
 

   Ümumi audit  
strategiyasını və audit 
planını tərtib etmək2 

Əhəmiyyətlilik 
Auditi planlaşdırmaq Audit qrupunun müzakirələri  

   Ümumi audit strategiyası 

 

      

Biznes və dələduzluq riskləri, o 
cümlədən 

      

Riski qiymətləndirmə 
prosedurlarını həyata 

keçirmək 

Müəssisəni öyrənməklə  
ƏTR3 müəyyən 
etmək/qiymətləndirmək 

 
 əhəmiyyətli risklər   

   

   
       Müvafiq daxili nəzarət                

vasitələrinin hazırlanması/ 
tətbiq edilməsi    

       
       

       

           Qiymətləndirilmiş ƏTR3: 
       • M/H səviyyəsində 
       

       • Təsdiqləmələr səviyyəsində 

        
 

Qeydlər:  
1. Tələb edilən sənədlərin tam siyahısı üçün 230 saylı BAS-a istinad edin.  
2. Planlaşdırma (300 saylı BAS) audit aparılan zaman fasiləsiz və təkrarlanan prosesdir.  
3. ƏTR = Əhəmiyyətli təhriflər riskləri. 

 

Risklərin səmərəli qiymətləndirilməsi mərhələsi aşağıdakılardan ibarət olmalıdır.  

 
Əlavə 4.3-4   

 

Tələblər Təsvir 
Qrupun rəhbər 
üzvlərinin əvvəldən 
cəlb olunması   

Tapşırıq üzrə tərəfdaş və tapşırıq qrupunun digər əsas üzvləri auditin 
planlaşdırılmasında, habelə qrup üzvləri arasında keçirilən müzakirələrin 
planlaşdırılmasında və müzakirələrdə fəal iştirak etməlidir. Bu təmin edəcək ki, 
audit planında onların təcrübəsi və uzaqgörənliyindən istifadə olunsun. Fikir 
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verin ki, BAS-larda adətən “auditor” termininə audit tapşırığını yerinə yetirən 
şəxs(lər) kimi istinad edilir. BAŞ-da tələbin və ya məsuliyyətin tapşırıq üzrə 
tərəfdaş tərəfindən yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulduğu hallarda, “auditor” 
əvəzinə “tapşırıq üzrə tərəfdaş” termini istifadə edilir. 

“Peşəkar inamsızlığa” 
xüsusi diqqətin 
yetirilməsi 

Auditor müəssisənin rəhbərliyinin və idarəetməyə məsul şəxslərin keçmiş 
təcrübəsindəki səmimiliyini və düzgünlüyünü nəzərə almaya bilməz. Buna 
baxmayaraq, rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin səmimi və düzgün 
olmasına inam auditoru peşəkar inamsızlıqdan azad etmir, nə də ağlabatan 
əminlik əldə etdikdə, inandırıcı olmayan audit sübutları ilə qənaətlənməyə 
icazə vermir. 

Planlaşdırma Auditin planlaşdırılmasına (ümumi audit strategiyası ilə audit planının tərtib 
edilməsinə) sərf edilən vaxt təmin edəcək ki, audit məqsədlərinə nail olunsun 
və təhriflər ehtimalı olan ən vacib sahələrə dair sübutların toplanılması həmişə 
audit üzrə işçi heyətinin işinin  diqqət mərkəzində olsun.   

Qrup müzakirələri və 
davamlı şəkildə 
məlumatvermə 

Qrupun işinin planlaşdırılması üzrə müzakirə/tapşırıq üzrə tərəfdaş ilə görüş 
aşağıdakılar üçün əla forum təmin edir: 
•  Sifarişçi haqqında işçi heyətə ümumi məlumat vermək və ehtimal edilən 

riskli sahələr haqqında müzakirələr; 
•  Ümumi audit strategiyasının və audit planının müzakirə olunması, sonra isə 

zəruri hallarda dəyişikliklərin edilməsi; 
•  Dələduzluğun necə baş verdiyinə dair fikirlərin bildirilməsi, sonra isə 

müvafiq cavab tədbirlərinin layihələndirilməsi; habelə 
•  Audit məsuliyyətlərinin bölüşdürülməsi və vaxt çərçivələrinin təyin olunması. 
 
Tapşırıq yerinə yetirilərkən audit qrupunda davamlı şəkildə məlumat vermə, 
məsələn audit məsələlərinin, qeyri-adi fəaliyyətin və ya mümkün olan 
dələduzluq əlamətlərinin müzakirə olunması və öyrənilməsi. Bu imkan verəcək 
ki, rəhbərlik vaxtı-vaxtında məlumatlandırılsın və, zəruri hallarda audit 
strategiyasına və audit prosedurlarına dəyişikliklər edilsin. 

Riskin 
müəyyənləşdirilməsinin 
diqqət mərkəzində 
olması 

Riski qiymətləndirmə prosesində ən vacib addım bütün müvafiq riskləri 
müəyyən etməkdir. Auditor kommersiya və dələduzluq riskləri amillərini 
müəyyən etmədiyi halda, onlar qiymətləndirilməyəcək və ya 
sənədləşdirilməyəcək, habelə auditor yoxlamasına müvafiq cavab tədbirləri 
layihələndirilməyəcək. Buna görə yaxşı layihələndirilmiş riski qiymətləndirmə 
prosedurları auditin effektivliyi üçün belə vacibdir. Belə riskin qiymətləndirilməsi 
prosedurlarını həmçinin müvafiq səviyyəli işçi heyəti həyata keçirməlidir. 

Maliyyə hesabatlarında 
açıqlanan məlumatlar 

Riskləri qiymətləndirərkən, maliyyə hesabatlarında açıqlanan məlumatlar da 
nəzərə alınır. KOM-ların maliyyə hesabatlarında açıqlanan məlumatların 
təfərrüatları və ya mürəkkəbliyi daha az ola bilər (məsələn, maliyyə 
hesabatlarının bəzi çərçivələri kiçik müəssisələr imkan verir ki, maliyyə 
hesabatlarında daha az məlumat açıqlasınlar). Bununla belə, bu, auditoru 
açıqlanan məlumatlar haqqında təsəvvür əldə etmək və zəruri açıqlamalarda 
əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirmək üzrə məsuliyyətdən azad etmir.   

Rəhbərliyin riskə qarşı 
cavab tədbir(lər)ini 
qiymətləndirmək 
bacarığı 

Riski qiymətləndirmə prosesində əsas addım maliyyə hesabatlarında müəyyən 
edilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərini azaltmaq üçün mövcud olduğu halda 
rəhbərliyin cavab tədbirlərinin (yəni, rəhbərliyin nəzarət vasitələrinin 
layihələndirilməsinin/həyata keçirilməsininsəmərəliliyini qiymətləndirməkdir.  
•  Kiçik müəssisələrdə yəqin ki, nəzarət mühitinə (məsələn, rəhbərliyin 

səriştəsinə və düzgünlüyünə) nisbətən çox, ənənəvi nəzarət tədbirlərinə 
(məs., vəzifə borclarının ayırılmasına) nisbətən az etibar edilir. 
 

Peşəkar mühakimənin 
yürüdülməsi 

BAS-lar üzrə auditə dair tələblərə əsasən audit zamanı auditorun əhəmiyyətli 
mühakimələri yürüdülüb, sonradan sənədləşdirilməlidir. Riskin 
qiymətləndirilməsi prosesindəki tapşırıqların səciyyəvi nümunələrinə 
aşağıdakılar daxildir: 
•  Sifarişçi ilə münasibətlər qurmaq və ya davam etdirməyə dair qərarın qəbul 

edilməsi; 
•  Ümumi audit strategiyasının işlənib hazırlanması; 
•  Əhəmiyyətliliyin təyin edilməsi; 
•  Əhəmiyyətli təhriflər risklərinin qiymətləndirilməsi, o cümlədən əhəmiyyətli 

risklərin və xüsusi audit mülahizəsi tələb edilə bilən digər sahələrin müəyyən 
edilməsi; habelə 

•  Analitik prosedurları yerinə yetirərkən istifadə ediləcək gözləntilərin 
aydınlaşdırılması. 

 
 

 
 
Riskə qarşı cavab tədbirləri 
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Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 

330.3 Auditorun məqsədi qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riski barədə, həmin 
risklərə qarşı müvafiq cavab tədbirləri hazırlayıb həyata keçirməklə yetərli 
müvafiq audit sübutları əldə etməkdir. 

 
 

Əlavə 4.3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qeydlər: 
  
1. Tələb edilən sənədlərin tam siyahısı üçün 230 saylı BAS-a istinad edin. 
2. Planlaşdırma (BAS 300) audit aparılan zaman fasiləsiz və təkrarlanan prosesdir. 
3. ƏTR = Əhəmiyyətli təhriflər riskləri. 
 

 

Bu mərhələdə auditor maliyyə hesabatları səviyyəsində və təsdiqləmələr səviyyəsində (hər əməliyyatlar 

kateqoriyası, hadisə, hesab qalığı və məlumatların açıqlanması üzrə) risklərin qiymətləndirilməsi üçün 

səbəbləri (tərkib və nəzarət risklərini) nəzərdən keçirir və cavab audit prosedurlarını hazırlayır. 

Auditorun qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərinə qarşı cavab tədbirləri audit planında 

sənədləşdirilir. Audit planında: 
 
Maliyyə hesabatları səviyyəsində müəyyən edilmiş risklərə qarşı bütün cavab tədbirləri verilir; 
 
Maliyyə hesabatlarının mühüm sahələri və əhəmiyyətli açıqlamalar müəyyən edilir; habelə 
 
• Təsdiqləmə səviyyəsində qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərinə qarşı cavab tədbirlərinə     

   uyğunlaşdırılmış xüsusi audit prosedurlarının xüsusiyyəti, həcmi və müddətləri verilir. 
 
Cavab tədbirləri ümumilikdə maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər 

risklərini nəzərə alır. 
 
Belə cavab tədbirlərinə müvafiq heyətin təyin olunması və həyətə nəzarət, peşəkar inamsızlığa ehtiyac, 

rəhbərliyin izahatları/təqdimatları üçün zəruri əsaslanıdırılma dərəcəsi, yerinə yetiriləcək audit 

prosedurlarının növünün nəzərə alınması və əhəmiyyətli əməliyyatları təsdiqləyən, yoxlanılması tələb 

edilən sənədlərin siyahısı daxil olmalıdır. 
 
Əlavə audit prosedurları adətən mahiyyəti üzrə prosedurlardan, məsələn, təfərrüatlı testlərdən, analitik 

prosedurlardan və nəzarət testlərindən (verilən müddət ərzində belə nəzarət vasitələrinin effektiv 

işləməsi ehtimal edildiyi hallarda) ibarətdir. 
 
Müəyyən edilmiş risklərə cavab vermək üçün müvafiq audit prosedurlarının qarışığını planlaşdırarkən, 

auditorun nəzərə alacaq məsələlərin bəzilərinə aşağıdakılar daxildir: 
  
• Nəzarət testlərindən istifadə etmə  

  -  Yoxlanıldığl halda mahiyyəti üzrə digər prosedurların zəruriliyini/həcmini azaldan müvafiq daxili 

nəzarət vasitələrini müəyyən etmək. Bir qayda olaraq, nəzarət vasitələrinin yoxlanılması üçün seçmənin 
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həcmi çox vaxt əməliyyatlar axınının mahiyyəti üzrə yoxlama üçün olduğundan çox az olur. Müvafiq 

nəzarət vasitələrinin müvafiq qaydada işləməsini və nəzarət vasitələrinin yayınma ehtimalının 

olmamasını ehtimal edərək nəzarət testlərinin istifadə edilməsi nəticəsində çox vaxt nisbətən az iş 

yerinə yetirilir. Bununla belə, daxili nəzarət vasitələrinin istismar effektivliyinin (bilavasitə və ya dolayısı 

ilə) yoxlanılması tələb olunmur. 

  - Yalnız mahiyyəti üzrə prosedurlarda əks etdirilmək imkanı olmayan bütün təsdiqləmələri müəyyən 

edin. Məsələn, bunu çox vaxt kiçik müəssisədə satışın tamlığına və operatorun müdaxiləsi az olan 

və ya heç olmayan əməliyyatların yüksək dərəcədə avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilən 

(məsələn, internet vasitəsilə satışlar) vəziyyətlərə şamil etmək olar. 
 
 

• Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar  
Bu, mövcud olan sübutlar əsasında əməliyyatlar axınının ümumi məbləği etibarlı şəkildə 
proqnozlaşdırıla bilən prosedurlardır. Bu gözlənti uçot sənədlərindəki həqiqi məbləğ ilə müqayisə edilir 
və hər hansı təhrifin dərəcəsi asanlıqla müəyyən edilir (Bax 1-ci cild, Fəsil 10). Bəzi hallarda müəyyən 
təsdiqləmə üçün qiymətləndirilmiş risk aşağı olduğu halda (əlaqəli nəzarət vasitələrini nəzərə almadan), 
auditor müəyyən edə bilər ki, mahiyyəti üzrə analitik proseduralar ayrılıqda yetərli müvafiq audit 
sübutları təmin edir. 

 

• Proqnozlaşdırmanın qeyri-mümkünlüyü 

 
Həyata keçirilmiş prosedurlara proqnozlaşdırılmanın qeyri-mümkünlük elementini daxil etmək tələbatı, 
məsələn dələduzluq ehtimalı üzündən əhəmiyyətli təhriflər riskinə cavab verən zaman. Məsələn, 
inventarizasiya keçirilən məkanlara gediş haqqında əvvəlcədən xəbər verilməyə bilər və ya ilin 
sonunadək müəyyən proseduralar həyata keçirilə bilər və belə proseduralar haqqında əvvəlcədən xəbər 
verilmir. Planlaşdırılmış audit prosedurları və onların müddətləri ilə əlaqədar məlumatların hansı 
miqdarda verilməsində də proqnozlaşdırmanın qeyri-müəyyənliyi nəzərə alınmalıdır. 

 

• Rəhbərlik tərəfindən məhəl qoyulmaması 
 

Rəhbərlik tərəfindən məhəl qoyulmama ehtimalını əks etdirən konkret audit prosedurlarına olan tələbat. 
 
• Əhəmiyyətli risklər 
 

Audit nəticəsində müəyyən edilmiş “əhəmiyyətli risklərə” qarşı cavab tədbirləri. (bax: 2-ci cild, Fəsil 10). 
 

Hesabatvermə 
 

Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 

700.6 Auditorun məqsədləri aşağıdakılardır: 
 

(a) Əldə edilmiş audit sübutlarından irəli gələn nəticələrə və 
onların qiymətləndirilməsinə əsaslanan maliyyə hesabat- 

              larına dair rəy hazırlamaq; habelə 
 

(b) Belə bir rəyi yazılı hesabatda aydın şəkildə ifadə etmək. 
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Əlavə 4.3-6 
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Məqsəd  
 

 
 
Zəruri əlavə işi (əgər 
varsa) müəyyən 
etmək 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Audit sübutlarına 
əsasən rəy 
formalaşdırmaq 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sənədləşdirmə
1 

 

 
 

Yeni/düzəliş edilmiş risk  
 amilləri və audit prosedurları 
Əhəmiyyətlilikdə dəyişikliklər 
Audit sübutlarına dair 
Məlumatların verilməsi 
Yerinə yetirilmiş audit 
prosedurlarına dair nəticələr 

 
 
 
 
 
 

 
 
Əhəmiyyətli qərarlar 
 İmzalanmış auditor rəyi 

 
Qeydlər:  
1. Tələb edilən sənədlərin tam siyahısı üçün 230 saylı BAS-a istinad edin.  
2. Planlaşdırma (300 saylı BAS) audit aparılan zaman fasiləsiz və təkrarlanan prosesdir. 

 

Auditin yekun mərhələsi əldə edilmiş audit sübutlarını qiymətləndirmək və audit riskini məqbul dərəcədə 

aşağı səviyyəyədək azaltmağın yetərli və müvafiq olub-olmadığını müəyyən etməkdir. 
 
 
 
Auditin bu mərhələsində aşağıdakılar müəyyən etmək vacibdir:  

• Riskin qiymətləndirilmiş səviyyəsində hər hansı dəyişikliyin olub-olmaması;  
• Yerinə yetirilmiş işdən çıxarılan nəticələrin müvafiq olub-olmaması;  
• Hər hansı şübhəli şəraitlərə rast gəlib-gəlməməsi; habelə  
• Əlavə (əvvəl müəyyən edilməyən) risklərin müvafiq qaydada qiymətləndirilməsi və əlavə audit 

prosedurlarının zəruri hallarda yerinə yetirilməsi.  
 
Qrupun yekunlar üzrə toplantı keçirməsi (məlumatların yerlərdə toplanması sona çatdıqda və ya sona 
çatana yaxın) BAS-larda konkret tələb edilmir, lakin auditin nəticələrini müzakirə etmək, dələduzluğun 
hər hansı əlamətlərini müəyyən etmək və əlavə audit prosedurlarının (əgər varsa) həyata keçirilməsinə 
olan ehtiyacı müəyyən etmək işçi heyəti üçün faydalı ola bilər. 
 
Bütün prosedurlar həyata keçirildikdən və nəticələr əldə edildikdən sonra: 

  
• Auditin nəticələri haqqında rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verilməlidir; habelə  
• Auditor rəyi formalaşdırılmalıdır və auditor hesabatı üçün müvafiq ifadə formasına dair  qərar qəbul 

edilməlidir. 
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4.4 Sənədləşdirilmə 
 

Bu auditlə əvvəl əlaqəsi olmayan təcrübəli auditorun aşağıdakıları öyrənməsi üçün yetərli audit sənədləri 

lazımdır:  
• Həyata keçirilmiş audit prosedurlarının xüsusiyyəti, həcmi və müddəti;  
• Bu audit prosedurlarının həyata keçirilməsinin nəticələri və əldə edilən audit sübutları; habelə  
• Audit aparılan zaman ortaya çıxan əhəmiyyətli məsələlər, onlara dair çıxarılan nəticələr; habelə belə 

nəticələr çıxarıldıqda tətbiq edilən əhəmiyyətli peşəkar mühakimələr. 
 
Kiçik müəssisənin audit sənədləri adətən iri müəssisənin audit sənədlərindən daha az olur. Məsələn, 

auditin müxtəlif aspektləri birlikdə bir sənəddə qeydə alına bilər və müvafiq hallarda yardımçı işçi 

sənədlərinə qarşılıqlı istinad edilə bilər. 

 

Auditorun aşağıdakıları sənədləşdirməsi vacib deyil:  
• Audit zamanı nəzərə alınan hər xırda məsələ və ya tətbiq edilən hər peşəkar mühakimə; habelə  
• Uyğunluğu audit faylına daxil edilmiş sənədlərdə əks edilən məsələlərə uyğunluq. Məsələn, fayldakı 

audit planında əks edilir ki, audit planlaşdırılmışdır, imzalanmış məktub-sazişdə isə auditorun audit 
tapşırığının şərtləri ilə razılaşması əks etdirilir. 

 

4.5  Risk əsaslı auditin üstünlükləri 
 

Risk əsaslı yanaşmanın bəzi üstünlüklərinin icmalı aşağıdakı əlavədə əks etdirilir.. 

 
Əlavə 4.5-1 
  

Üstünlüklər Təsvir 
Auditor yoxlamasının 
yerinə yetirilməsi tələb 
edildikdə vaxt çevikliyi  
 

Riski qiymətləndirmə prosedurlarına əməliyyatların və qalıqların 
təfərrüatlı yoxlanılması daxil olmadığına görə onları dövrün başa 
çatmasından xeyli əvvəl həyata keçirmək olar, o şərtlə ki, işdə 
əhəmiyyətli dəyişikliklər gözlənilməsin. Bu audit qrupunun iş yükünü 
bütün dövrdə bərabər balanslaşdırmağa kömək edə bilər. Bu daxili 
nəzarətdə aşkar edilmiş (və məlumat verilmiş) əhəmiyyətli 
çatışmazlıqlara və yardım üçün digər sorğulara  dövrün sonunda 
yerlərdə audit məlumatlarının toplanması başlamazdan əvvəl cavab 
vermək üçün sifarişçiyə vaxt verə bilər. Bununla belə, dövrlər arası 
maliyyə məlumatlarını əldə etmək mümkün olmadığı hallarda, sonradan 
analitik riskləri qiymətləndirmə prosedurlarını həyata keçirmək lazım ola 
bilər. 

Audit qrupunun əsas 

sahələrə yönəldilmiş işi 

 

Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər risklərinin harada baş verə 
biləcəyini öyrənməklə, auditor audit qrupunun işini yüksək riskli sahələrə 
yönəldə və bəlkə də, az riskli sahələrdə işi azalda bilər. Bu, həmçinin 
audit heyətinin resurslarından səmərəli istifadə olunmasını təmin etməyə 
də kömək edə bilər. 

Xüsusi risklərə 

yönəldilmiş audit 

prosedurları  

 

Əlavə audit prosedurları qiymətləndirilmiş risklərə cavab vermək üçün 
nəzərdə tutulur. Nəticə etibarı ilə, yalnız ümumi şəkildə riskləri aradan 
qaldıran təfərrüatlı testlər xeyli azaldıla və hətta aradan qaldırıla bilər. 

Daxili nəzarətin 

öyrənilməsi 

Daxili nəzarəti öyrənmək zərurəti auditora imkan verir ki, daxili nəzarətin 
səmərəliliyinin yoxlanılıb-yoxlanılmamasına dair əsaslandırılmış qərarlar 
qəbul etsin. Nəzarət testləri (bəzi nəzarət vasitələri üçün yalnız üç ildən 
bir testdən keçirilməsi tələb oluna bilər) nəticəsində çox vaxt hərtərəfli 
təfərrüatlı testləri keçirmək əvəzinə xeyli az iş tələb olunur. (Bax 2-ci cild, 
Fəsil 17). 

Maraq doğuran 

məsələlərin vaxtı-

vaxtında rəhbərliyin 

nəzərinə çatdırılması  

 

Daxili nəzarətin daha yaxşı öyrənilməsi auditora imkan verə bilər ki, 
daxili nəzarətdə (məsələn, nəzarət mühitində və ümumi İT nəzarət 
vasitələrində)  əvvəl aşkar edilməmiş çatışmazlıqları müəyyən etsin. Bu 
çatışmazlıqların vaxtı-vaxtında rəhbərliyin nəzərinə çatdırılması onlara 
qarşı müvafiq tədbir görməyə imkan verəcək, bu  da onların xeyrinədir. 
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B Description 

 
 
 
4.6  Kiçik auditlər üçün BAS-lar 

 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
200.A65 Zərurət olduqda, tövsiyələrdə və digər izahedici materiallarda kiçik müəssisələrin və 

ictimai sektorda müəssisələrin auditinə xas olan mülahizələr verilir. Bu mülahizələr 
belə müəssisələrin auditinə BAS-ın tələblərinin tətbiq edilməsində auditora yardım 
edir. Lakin onlar BAS-ın tələblərini tətbiq etmək və onlara riayət etməklə bağlı 
auditorun məsuliyyətini nə məhdudlaşdırır, nə də azaldır. 

200.A66 Kiçik müəssisələrin auditinin əlavə aspektlərini dəqiqləşdirmək üçün “kiçik müəssisə” 
termini, bir qayda olaraq, aşağıdakı keyfiyyət xüsusiyyətlərinə  malik iqtisadi subyekti  
nəzərdə tutur: 
 
(a)  Mülkiyyət və idarəetmə hüququ az sayda şəxslərin (çox vaxt müəssisənin sahibi 

olan tək fərd - ya insan, ya da digər iqtisadi subyekt, bir şərtlə ki, mülkiyyətçi 
müvafiq keyfiyyət xüsusiyyətlərinə malik olsun) əlində cəmləşmişdir; habelə 

(b)  Aşağıdakı əlamətlərdən birinin və ya bir neçəsinin mövcudluğu: 
 
(i)   Xırda və mürəkkəb olmayan əməliyyatlar; 
(ii)   Sadə uçot; 
(iii) Az sayda fəaliyyət istiqaməti və hər bir istiqamət çərçivəsində az sayda 

məhsullar; 
(iv) Məhdud sayda daxili nəzarət vasitələri; 
(v)   Geniş sayda nəzarət vasitələrinə görə məsul olan  azsaylı rəhbərlik 

səviyyəsi; yaxud 
(vi) Əksəriyyəti geniş sayda vəzifələri yerinə yetirən az sayda işçilər.  

                           
 
Bu keyfiyyət xüsusiyyətləri tam deyil; onlar təkcə kiçik müəssisələr üçün səciyyəvi 
deyil, kiçik müəssisələrin isə bu xüsusiyyətlərin hamısına malik olması məcburi 
deyildir. 

200.A67 BAS-da təsvir edilən kiçik müəssisələrdə aparılan auditlərə xas olan xüsusiyyətlər ilk 
növbədə, listinq subyekti olmayan subyektlər üçün hazırlanmışdır. Lakin onlardan 
bəziləri kiçik listinq subyektlərinin auditi zamanı da faydalı ola bilər. 

200.A68 BAS-larda kiçik müəssisənin idarə edilməsində gündəlik əsasla iştirak edən sahibi  
“sahibkar-rəhbər” adlandırılır. 

 

BAS-larda bir nəfərdən ibarət olan müəssisə üçün tələb edilən audit yanaşması ilə minlərlə işçisi olan 

milli müəssisə üçün tələb edilən audit yanaşması arasında fərq qoymur. Audit auditdir. Nəticə etibarı ilə, 

auditə olan əsas yanaşma müəssisənin yalnız kiçik olduğuna görə dəyişmir.  

 

“Audit” sözü maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə aydın şəkildə ismarıc çatdırmaq üçün nəzərdə tutulur. 

Həmin ismarıc ondan ibarətdir ki, auditor auditi aparılmış müəssisənin ölçüsündən və ya növündən asılı 

olmayaraq, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olmamasına dair ağlabatan əminlik əldə 

etmişdir. 
 
Bu mütənasiblik məsələsi IAASB tərəfindən 2009-cu ilin avqust ayında dərc edilmiş “BAS-ların 

müəssisənin ölçüsünə və mürəkkəbliyinə mütənasib olaraq tətbiq edilməsi”1 adlı “Şəxsi heyətin sual və 

cavabları” sənədində əks etdirilmişdir. Onun məqsədi aydınlaşdırılmış BAS-ları xərclər baxımından 

səmərəli şəkildə tətbiq etməkdə auditorlara kömək etməkdir. “KOM-un xüsusiyyətlərinin daha böyük, 

daha mürəkkəb müəssisənin xüsusiyyətlərindən fərqli olması BAS-larda necə əks olunur” sualını 

aşağıdakı kimi cavablandırılmışdır: 

 

 
1  “BAS-ların müəssisənin ölçüsünə və mürəkkəbliyinə mütənasib olaraq tətbiq edilməsi” buradadır:  
     www.ifac.org/publications-resources/applying-isas-proportionately-size-and-complexity-entity-0  
 

Bu həmçinin auditin aparılmasında vaxta da qənaət edə bilər.  
 

http://www.ifac.org/publications-resources/applying-isas-proportionately-size-and-complexity-entity-0
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“Ölçüləri və mürəkkəbliyi müxtəlif olan müəssisələrin auditləri üçün auditorun məqsədləri eynindir. 

Bununla belə, bu o demək deyil ki, hər bir audit eyni planlaşdırılıb aparılmalıdır. BAS-larda qəbul olunur 

ki, auditorun məqsədlərinə nail olmaq və BAS-ların tələblərinə cavab vermək üçün yerinə yetiriləcək 

konkret prosedurlar auditi aparılan müəssisənin böyük və ya kiçik, habelə onun mürəkkəb və ya nisbətən 

sadə olmasından asılı olaraq, xeyli fərqlənə bilər. Bu səbəbdən, BAS-ların tələblərində auditorun audit 

apararkən fikir verməsini tələb edən məsələlərə diqqət yetirilir və auditorun həyata keçirəcək konkret 

prosedurların təfərrüatları bir qayda olaraq, verilmir.    
 
 
BAS-larda həmçinin izah olunur ki, əlavə audit prosedurlarının hazırlanıb həyata keçirilməsi üçün 

müvafiq audit yanaşması auditorun riskləri qiymətləndirməsindən asılıdır. Məsələn, müəssisənin və onun 

mühitinin, o cümlədən onun daxili nəzarətinin və qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərinin zəruri 

öyrənilməsi əsasında müəyyən edə bilər ki, həm nəzarət testlərindən, həm də mahiyyəti üzrə yoxlama 

prosedurlarından istifadə edən birgə yanaşma, qiymətləndirilmiş risklərə cavab vermək üçün tapşırıq 

şəraitində səmərəli yanaşmadır. Digər hallarda, məsələn, KOM-da auditorun müəyyən edə biləcəyi 

nəzarət fəaliyyətinin çox olmadığı KOM-un auditi baxımından auditor qərar qəbul edə bilər ki, əsasən 

mahiyyəti üzrə prosedurlar olan əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirmək səmərəlidir.  
 
 
Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, BAS-larda peşəkar mühakimədən müvafiq qaydada istifadə olunmasını 

auditin düzgün aparılması üçün çox vacib olması qəbul edilir. Konkret olaraq, BAS-ların tələblərinə riayət 

vermək və audit sübutlarını toplamaq üçün istifadə edilən audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddətləri və 

həcmi haqqında qərarlarla bağlı peşəkar mühakimə lazımdır. Bununla belə, baxmayaraq ki, KOM-un 

auditoru peşəkar mühakimədən istifadə etməlidir, bu o demək deyil ki, müstəsna hallar istisna olmaqla və 

bir şərtlə ki, tələbin məqsədinə nail olmaq üçün auditor alternativ audit proseduralarını yerinə yetirir, 

auditor BAS-ın tələbini yerinə yetirməməyi qərara ala bilər.” 

 

Yuxarıdakı sitatın əsas məqamlarını aşağıdakı kimi yekunlaşdırmaq olar: 
 
• Auditin məqsədləri bütün ölçülü auditlər üçün eynidir; 
 
•  Zəruri konkret audit prosedurları müəssisənin ölçüsündən və qiymətləndirilmiş risklərdən asılı olaraq, 

xeyli fərqlənə bilər; 
 
• BAS-ların diqqət mərkəzində konkret prosedurların təfərrüatları deyil, auditorun fikir verməsi tələb 

edilən məsələlərdir; 
 
• Əlavə audit prosedurlarının layihəsi auditor tərəfindən risklərin qiymətləndirilməsindən asılıdır; 
 
• Qiymətləndirilmiş risklərə müvafiq qaydada cavab verməsi üçün prosedurların uyğunlaşdırılmasında 

peşəkar mühakimənin müvafiq qaydada istifadə olunması çox vacibdir; habelə 
 
• Müstəsna hallar istisna olmaqla, peşəkar mühakimədən hər hansı BAS-ın tələbinə cavab verməkdən 

yayınmaq üçün istifadə etmək olmaz. 
 
Bundan əlavə, BAS-larda KOM-ların auditlərinə xas olan mülahizələri əks etdirən bir sıra paraqraf var. 

Bu materialda KOM-un auditi baxımından BAS-ların konkret tələblərinin tətbiqi üzrə təlimat xarakterli 

faydalı material verilir. 
 
BAS-ların tələblərinin kiçik audit tapşırıqlarında müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün bəzi təkliflər 

aşağıdakı əlavədə verilir. 
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Əlavə 4.6-1 
 

 

1. Aydınlaşdırılmış BAS-ları oxumaq və işçi heyətinə təlim keçmək üçün vaxt ayırın 

Tələblərin öyrənilməməsi nəticəsində aşağıdakılar baş verə bilər: 
 

• Auditin bütün qiymətləndirilmə mərhələsi həyata keçirilmiş mahiyyəti üzrə digər prosedurlara əlavə 
olunur. İstənilən müəssisəyə tətbiq edilə bilən standart prosedurlar deyil, riskin qiymətləndirilməsi 
həyata keçiriləcək audit prosedurların seçimini idarə edir. Riskin qiymətləndirilməsinin məqsədi 
auditorun diqqətini maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər riski çox böyük olduğu sahələrdə 
yönəltmək, az riskli sahələrdən isə uzaqlaşdırmaqdır. 
 

• Sadə auditin mürəkkəb və vaxt aparan layihəyə çevrilməsi. Audit aparılan müəssisənin və mövcud 
risklərin ölçüsünə və mürəkkəbliyinə uyğun olaraq, işin miqyasını müəyyən etmək üçün peşəkar 
mühakimədən istifadə etmək əvəzinə, diqqət mərkəzində gərəksiz audit blanklarının və yoxlama 
vərəqələrinin doldurulması olduğu halda, bu baş verə bilər. 
 

• BAS-ın tələbinin (“auditorun vəzifələri”) yerinə yetirilməməsi. 

2. Tapşırığın balaca olmasından asılı olmayaraq əsaslı surətdə planlaşdırmaq üçün     

            vaxt ayırın 

Deyirlər ki, planlaşdırma üçün sərf edilən bir saat, icraya sərf edilən bir çox saata qənaət edə bilər. 

Auditin səmərəli planlaşdırılması çox vaxt büdcə daxilində keyfiyyətli audit ilə büdcədən kənara çıxan 

pis keyfiyyətli audit arasındakı fərqdir. Bu, mütləq xüsusi ayrılmış qrupun ofisdə toplantılarının 

keçirilməsini nəzərdə tutmur. Çox kiçik tapşırıqlar üçün tapşırığın əvvəlində və audit aparılan zaman 

qısa müzakirələr vasitəsilə planlaşdırmaq mümkündür.  
 
Planlaşdırma zamanı diqqət yetirilməsi tələb edilən əsas sahələr: 
 
•  İşçi heyətini araşdırılan təhriflər riskinə nisbətən adi audit prosedurlarının artıq olduğu ehtimal 

edildiyi sahələri müəyyən etməyə təşviq edin.  
 
• Heyətin hər bir üzvünün doldurulması ondan tələb edilən sənədlərin zərurətini və məqsədini başa 

düşməsini təmin etmək üçün vaxt ayırın. Başa düşmədikləri blankları doldurmağa cəhd edərkən, 
işçi heyəti saysız hesabda vaxt itirə bilər. 

 
• Dələduzluq ehtimalının olub-olmadığını müzakirə edin. İşçi heyətini hər şeyə şübhə ilə yanaşmağa 

və hər şeylə maraqlanmağa təşviq edin, habelə onlara məsələləri, müşahidələri və ya izah 
edilməmiş məsələləri qaldırmağa səlahiyyət verin. 

 
• Məlum əlaqəli tərəfləri və əməliyyatların xüsusiyyətini/həcmini müzakirə edin.  

 
• Əvvəlki dövrlərdə hazırlanmış audit sənədlərini bütövlüklə yenidən hazırlamaq əvəzinə baş vermiş 

dəyişiklikləri daxil etməklə onları yeniləmək imkanını nəzərdən keçirin. Sənədlər və risk amilləri ilə 
müvafiq daxili nəzarət vasitələrinin qiymətləndirilməsi yetərli olmalıdır ki, sonrakı dövrlərdə 
auditorlar müəssisə haqqında öyrəndiklərini maksimal dərəcədə istifadə  etsinlər və diqqətlərini 
sənayedə yeni tendensiyalara, əsas funksional dəyişikliklərə, yeni tərkib risklərinə və düzəliş edilmiş 
daxili nəzarət vasitələrinə yönəltsinlər 

3. Nəzarət mühitini qiymətləndirin 

Nəzarət mühitinin tərkibindəki nüfuzedici daxili nəzarət vasitələrinin öyrənilməsinə vaxt ayırın. 

Nüfuzedici daxili nəzarət vasitələri əməliyyatlarla bağlı nəzarət vasitələrindən kifayət qədər fərqlidir; 

onlar diqqət mərkəzinə düzgünlük və etika, korporativ idarəetmə, əməkdaşların səriştəliyi, rəhbərliyin 

nəzarətə münasibəti, dələduzluğun qarşısının alınması, risklərin idarə olunması və nəzarətin 

monitorinqi kimi məsələləri qoyur. Daxili nəzarət sisteminə az hörmət edildikdə, rəhbərlik asanlıqla 

nəzarət vasitələrinə məhəl qoymaya bilər və alqı-satqı kimi proseslərə olan əməliyyatlarla bağlı 

nəzarət vasitələrinə belə xələl gətirilə bilər. 

4. Davamlı şəkildə təkmilləşməyə çalışın 

Belə bir tendensiya var ki, bəzi auditorlar gözüyumulu əvvəlki auditordan nümunə götürür, nəticədə 

əvvəlki ilin faylını əks etdirən fayl yaranır. Daha yaxşı yanaşma odur ki, keçən illər ərzində yerinə 

yetirilmiş iş davamlı şəkildə təhlil edilsin/şübhə altına alınsın, auditi daha səmərəli və effektiv edəcək 

dəyişikliklər müəyyən olunsun.   
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5 
DAXİLİ NƏZARƏT — 

 

 MƏQSƏD VƏ KOMPONENTLƏR 
 
 
 
 
 
 
 

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS-lar 
 
Auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi tələb edilən beş element də daxil 
olmaqla, maliyyə hesabatlarına daxili nəzarətin məqsədini, həcmini və 
xüsusiyyətini təsvir etmək. 

 

 
315 (Düzəliş 

edilmiş) 

 

 

Əlavə 5.0-1 

 

Müəssisənin məqsədi = Əhəmiyyətli təhriflər olmayan maliyyə hesabatlarını 

hazırlamaq 
 
 

 

                                   Məqsədə nail olmağa imkan verməyən kommersiya/dələduzluq risklərini müəyyən edin 
 
 
 

Rəhbərliyin cavab tədbirləri:  
Aşkar edilmiş riskləri azaldan daxili nəzarət vasitələri 

 

                                          Rəhbərliyin  
                                            qalıq riski 
 
 

                     Aşağı Dələduzluğa və səhvə məruzqalma riski  Yüksək 
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Diaqramdakı birinci sütunda maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunması ilə nəticələnə 

bilən (daxili nəzarət nəzərə alınmazdan əvvəl) bütün kommersiya və dələduzluq riski amilləri əks etdirilir. 

İkinci sütunda aşkar edilmiş riskləri azaltmaq üçün rəhbərliyin hazırlayıb həyata keçirdiyi nəzarət 

prosedurları əks etdirilir. Aşkar edilmiş risklərin ikinci sütunda azalmayan hissəsi çox vaxt rəhbərliyin 

qalıq riski adlandırılır. 

 

5.1 İcmal 
 
Daxili nəzarət maliyyə hesabatlarının etibarlılığı kimi bəyan edilmiş məqsədlərə nail olmanı təhlükə altına 

alan aşkar edilmiş kommersiya və dələduzluq risklərini araşdırmaq üçün idarəetməyə məsul şəxslər və 

rəhbərlik tərəfindən hazırlanır, həyata keçirilir və qorunub saxlanılıır.   

 

Auditordan tələb olunur ki, müəssisənin daxili nəzarətinin beş komponentinin hər birini maliyyə hesabatlarının 

auditi ilə bağlı necə araşdırdığını öyrənsin. Bu komponentlər hazırki fəsildə və 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-

ın 4(c), 14-24 və A76-A117 paraqraflarında təsvir olunur. 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 1 saylı Əlavəsində 

də bu komponentlərin hər biri əlavə izah olunur.  
 
Daxili nəzarətin belə öyrənilməsi anlayışı nəzarət riskini müəyyən etmək üçün tələb olunur. Daxili 

nəzarət audit strategiyasının bir hissəsi kimi bu cür nəzarət vasitələrinin test edilməsinə dair auditorun 

qərarından asılı olmayaraq öyrənilməlidir. 
 
Qeyd: Yalnız auditə aid olan daxili nəzarət vasitələri müəyyən edilməli, sənədləşdirilməli və 
qiymətləndirilməlidir. Müvafiq nəzarət maliyyə hesabatlarındakı təhriflər riskini araşdıran nəzarətdir.  
 

5.2 Daxili nəzarətin məqsədləri 
 
Daxili nəzarət aşkar edilmiş risk amilini azaltmaq və ya nəzarətin məqsədlərinə nail olmaq üçün nəzərdə 

tutulmuş rəhbərliyin cavab tədbiridir. Müəssisənin məqsədləri ilə onlara nail olmaq üçün həyata keçirdiyi 

daxili nəzarət arasında bilavasitə əlaqə var. Məqsədlər qoyulan kimi, onlara nail olmağın qarşısını ala 

biləcək ehtimal edilən hadisələri (riskləri) müəyyən edib qiymətləndirmək mümkündür. Bu məlumatlara 

əsasən rəhbərlik daxili nəzarətin təşkil edilməsini əhatə edən müvafiq tədbirlər işləyib hazırlaya bilər. 
 
Daxili nəzarətin məqsədlərini ümumi şəkildə dörd kateqoriya üzrə qruplaşdırmaq olar: 
  
  Müəssisənin missiyasını dəstəkləyən strateji, yüksək səviyyəli məqsədlər; 

 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
315.4(c) Daxili nəzarət (Internal control) - Maliyyə hesabatlarının etibarlılığı, 

əməliyyatların səmərəliliyi və məhsuldarlığı, habelə qanun və 

qaydalara uyğunluğu üzrə müəssisənin qarşısına qoyduğu 

məqsədlərə çatmasına dair ağlabatan əminliyi təmin etmək üçün 

müəssisənin idarəetməyə məsul şəxsləri, rəhbərliyi və digər heyəti 

tərəfindən işlənib hazırlanan, həyata keçirilən və dəstəklənən proses. 

“Nəzarət” termini daxili nəzarətin bir və ya bir neçə elementinin 

istənilən aspektlərinə şamil olunur. 

315.12 Auditor audit üçün əhəmiyyətli məsələlər nöqteyi-nəzərindən daxili 

nəzarət sistemini öyrənməlidir. Audit üçün mühüm olan əksər nəzarət 

elementlərinin maliyyə hesabatı ilə bağlı olmasına baxmayaraq, 

maliyyə hesabatı ilə bağlı olan nəzarət elementlərinin hamısı audit 

üçün əhəmiyyətli deyildir. Nəzarətin istər ayrıca olaraq, istərsə də 

digərləri ilə uzlaşmada götürülmüş bu və ya digər elementinin auditin 

məqsədləri üçün yararlılığı məsələsi auditorun peşəkar mühakiməsi 

əsasında həll edilir. (İst. Paraq. A50-A73) 

315.13 Audit üçün mühüm olan nəzarət elementlərinin öyrənilməsi gedişində 

auditor həmin nəzarət elementlərinin strukturunu qiymətləndirir və 

müəssisənin işçilərinə sorğu göndərilməsi ilə yanaşı, əlavə 

prosedurların köməyi ilə həmin elementlərin tətbiq edilməsini 

müəyyən edir. (İst: Paraq. A74-A76) 
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  Maliyyə hesabatları (maliyyə hesabatları üzrə daxil nəzarət); 
 

  Əməliyyatlar (əməliyyatlar üzrə nəzarət vasitələri); habelə 
 

  Qanun və qaydaların tələblərinə riayətetmə. 
 
Əməliyyatlar üzrə nəzarət vasitələri, məsələn istehsal və işçi heyətinin cədvəlinin tərtib olunması, 

aşağıdakılar istisna olmaqla, adətən auditə aid olmamalıdır.   

 

Auditə aid olan daxili nəzarət ilk növbədə maliyyə hesabatlarına aiddir. Bu nəzarət kənar məqsədlər 

üçün müəssisənin maliyyə hesabatlarının hazırlanması məqsədini araşdırır.  
 
Əməliyyatlar üzrə nəzarət vasitələri, məsələn istehsal və işçi heyətinin cədvəlinin tərtib olunması, 

keyfiyyətə nəzarət və işçilərin əməyin təhlükəsizliyinə dair tələblərə riayət etməsi aşağıdakı hallar istisna 

olmaqla, bir qayda olaraq auditə aid olmamalıdır: 

 

• İstehsal edilən məlumatlar analitik prosedurun hazırlanması üçün istifadə edilir; yaxud 
 
• Məlumatlar maliyyə hesabatlarında açıqlama üçün tələb edilir. 

 

Məsələn, analitik prosedurlar üçün istehsala dair statistika istifadə olunduğu halda, belə məlumatların 

dəqiqliyini təmin etmək üçün nəzarət vasitələri uyğun olar. Konkret qanun və qaydaların tələblərinə 

riayətetməmə maliyyə hesabatlarına bilavasitə və əhəmiyyətli təsir etdiyi halda, belə uyğunsuzluğun 

aşkar edilməsi və onun haqqında məlumatvermə üçün nəzarət vasitələri uyğun olar.  

 

Daxili nəzarətin komponentləri 
 
315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da istifadə edilən “daxili nəzarət” termini vəzifə bölgüsü, icazələrin 

verilməsi, hesabların müqayisə edilməsi və s. kimi nəzarət tədbirlərindən daha genişdir. Daxili nəzarət 

beş əsas komponenti əhatə edir:  
 
• Nəzarət mühiti; 
 
• Müəssisənin riskləri qiymətləndirmə prosesi; 
 
• İnformasiya sistemi, o cümlədən maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə və məlumatverməyə aid    

             olan əlaqəli biznes prosesləri; 
 
• Auditə aid olan nəzarət tədbirləri; habelə 
 
• Daxili nəzarətin monitorinqi.   
 
Müəssisənin maliyyə hesabatlarının məqsədlərinə aid olan bu komponentlər aşağıda əks etdirilir. 
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Daxili nəzarətin beş komponenti 

 

Əlavə 5.2-1  
 

 

 

 
 

 

 

 

Daxili nəzarətin belə beş komponentə bölünməsi auditorları müəssisənin daxili nəzarət sisteminin 

müxtəlif aspektlərini öyrənmək üçün faydalı olan ümumi prinsiplər ilə təmin edir. Bununla belə qeyd 

etmək lazımdır ki: 

 

Daxili nəzarət sisteminin təşkiletmə və həyata keçirilmə üsulu müəssisənin həcmindən və 

mürəkkəbliyindən asılı olaraq dəyişəcəkdir. Kiçik müəssisələr məqsədlərinə nail olmaq üçün adətən çox 

rəsmi olmayan vasitələr və daha sadə proseslər və prosedurlar istifadə edir. Daxili nəzarətin bu beş 

komponenti aydın şəkildə fərqlənməyə bilər, lakin onların əsasını təşkil edən məqsədlər eyni qüvvəyə 

malikdir. Məsələn, sahibkar-rəhbər daxili nəzarət komponentlərinin bir neçəsinə məxsus olan funksiyaları 

yerinə yetirə bilər (əlavə işçi heyət olmadığı halda isə yerinə yetirməlidir). 

 

• Daxili nəzarətin müxtəlif aspektlərini və onların auditə təsirini təsvir etmək üçün 315 saylı (düzəliş 
edilmiş) BAS-da istifadə edilən müxtəlif terminlərdən və ya çərçivələrdən istifadə etmək olar, lakin 
auditdə beş komponentin hamısı araşdırılmalıdır. 
 

• Auditor ilk növbədə əməliyyatların kateqoriyalarında, hesab qalıqlarında və ya açıqlanan məlumatlarda, 
habelə onların əlaqəli təsdiqləmələrində əhəmiyyətli təhriflərin konkret nəzarət vasitələri tərəfindən 
qarşısının alınıb-alınmamasını və ya aşkar olunub düzəliş edilib-edilməməsini, habelə bunun necə 
edilməsini nəzərdən keçirməlidir.  

 
Daxili nəzarətin belə beş komponentinin qısa təsviri aşağıda verilir. 

 

 

5.3  Nəzarət mühiti 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
315.14 Auditor müəssisənin nəzarət mühiti barədə anlayış əldə etməlidir. 

Bunun üçün, digərləri ilə bərabər, auditor aşağıdakıları müəyyən 
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etməlidir: 

(a) İdarəetməyə məsul şəxslərin nəzarəti altında olmaqla, rəh- 

       bərliyin dürüstlük və etik davranış mədəniyyəti yaratması 

       və qoruyub saxlaması; habelə 

(b) Nəzarət elementlərində güclü tərəflərin məcmu şəkildə daxili 

nəzarətin digər elementləri üçün müvafiq zəmin təşkil etməsi və 

nəzarət mühitindəki çatışmazlıqların təsiri üzündən həmin digər 

elementlərin səmərəsinin azalmaması. (İst: Paraq. A77-A87) 

 

   
 
 

 
Nəzarət  

     mühiti 
 
 

 

Nəzarət mühiti müəssisədə nizam-intizamı və strukturu təmin edən səmərəli daxili nəzarətin əsasıdır. O, 

nəzarətin dərk edilməsinə və təşkilatdakı insanların məlumatlılığına təsir etməklə, təşkilatda daxili 

nəzarət sisteminə hörmət atmosferi yaradır.  

 

Nəzarət mühiti idarəetmə və rəhbərlik funksiyalarını araşdırır. Həmçinin idarəetməyə məsul şəxslərin və 

rəhbərliyin müəssisənin daxili nəzarəti və onun müəssisədə əhəmiyyəti ilə bağlı münasibətlərini, 

məlumatlılığını və tədbirlərini araşdırır.  

 
 
Qeyd: Nəzarət mühitinin nəzarət vasitələri mahiyyətinə görə bir qayda olaraq nüfuzedici olur. Onlar 

bilavasitə əhəmiyyətli təhriflərin qarşısını almır və ya aşkar edib düzəliş etmir. Bunun əvəzinə, onlar digər 

nəzarət vasitələrinin hamısı üçün üzərində qurulacaq vacib əsası formalaşdırır. 

 
5.3.1 saylı əlavədə nəzarət mühitinin nəzərə alınması tələb edilən müxtəlif elementlərin qısa təsviri 
verilir. Fikir verin ki, bu elementlərin vacibliyi və ardıcıllıq qaydası müəssisədən müəssisəyə mütləq 
dəyişir.  
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Əlavə 5.3-1  

 

  
 
 
 
 

 
 
 

Səlahiyyətlərin/
məsuliyyətlərin 

bölgüsü 

Təşkilati struktur 

Rəhbərliyin iş 
prinsipləri və 

üslubu 

İdarəetmə 
strukturu və 

praktika 

Müəssisənin dəyərləri 
və səriştəliliyə sadiqlik 

haqqında 
məlumatvermə 

 
İnsan resursları üzrə 

qaydalar və 
prosedurlar 
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Nəzarət mühitinin nəzarət vasitələri alqı-satqı əməliyyatları kimi konkret sahələri araşdıran digər nəzarət 

tədbirlərinin səmərəliliyinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsinə təsir edir. Məsələn, rəhbərliyin 

ümumiyyətlə nəzarətə qarşı münasibəti mənfi olduğu halda, bu, digər nəzarət vasitələrinin (məsələn, 

alqı-satqı və s.) nə dərəcədə yaxşı hazırlanmasından asılı olmayaraq, onların səmərəliliyini azaldır. 

 

Auditor tərəfindən müəssisənin nəzarət mühitinin təşkilinin qiymətləndirilməsinə aşağıdakı elementlər 

daxil olmalıdır: 

 

Araşdırılacaq əsas 

elementlər 

Təsvir 

Dürüstlük və digər etik 

dəyərlər haqqında 

məlumatvermə və onların 

yerinə yetirilməsinə 

nəzarət 

Dürüstlük və etik dəyərlər digər nəzarət vasitələrinin təşkil 

olunmasının, idarə edilməsinin və monitorinqinin səmərəliliyinə 

təsir edən mühüm (əsasını təşkil edən) elementlərdir. 

Səriştəliliyə 

sadiqlik 

Konkret işlərə görə səriştə səviyyəsinin və bu səviyyənin bacarıq 

və bilikləri necə təmin etməsinin rəhbərlik tərəfindən nəzərə 

alınması. 

İdarəetməyə məsul 

şəxslərin iştirakı 

İdarəetməyə məsul şəxslərin əlamətləri, məsələn: 

• Rəhbərlikdən asılı olmaması; 

• Təcrübəsi və nüfuzu; 

• Müəssisənin fəaliyyətində iştirakı, aldıqları məlumatları və 

fəaliyyəti diqqətlə təhlil etmələri; habelə 

• Tədbirlərin müvafiqliyi, o cümlədən çətin məsələlərin 

qaldırılması və rəhbərliklə birgə həll edilməsi, daxili və kənar 

auditorlarla qarşılıqlı əlaqəsi.  

Rəhbərliyin əsas iş 

prinsipləri və üslubu 

Biznes risklərinin qəbul edilməsinə və idarə edilməsinə 

rəhbərliyin yanaşması, habelə maliyyə hesabatlarının təqdim 

edilməsi, məlumatların işlənilməsi, mühasibat uçotu 

funksiyalarına və işçilərə rəhbərliyin münasibəti və onlarla bağlı 

gördükləri tədbirlər. 

Təşkilati struktur Müəssisənin öz məqsədlərinə nail olmaq üçün gördüyü 

tədbirlərin planlaşdırılması, icra edilməsi, nəzarət və təhlil 

olunmasının əsas prinsipləri. 

Səlahiyyətlərin və 

məsuliyyətlərin bölgüsü 

Müəssisənin əməliyyatları üzrə səlahiyyətlər və məsuliyyətlər 

necə bölüşdürülür, hesabatvermə və icazəvermə ilə bağlı 

əlaqələr necə müəyyən olunur. 

İnsan resurslarına dair 

qaydalar və prosedurlar 

İşə qəbul, peşə oriyentasiyası, təlim, qiymətləndirmə, 

məsləhətvermə, vəzifədə irəliləyiş, əmək haqqı və işçilərin 

nöqsanlarının aradan qaldırılması üzrə tədbirlər. 

 

Yuxarıda qısa təsvir edilən nəzarət vasitələri bütün müəssisə üçün nüfuzedicidir və çox vaxt onların 

qiymətləndirilməsi ənənəvi nəzarət tədbirlərindən (məsələn vəzifə bölgüsündən) daha subyektivdir. Bu 

səbəbdən belə qiymətləndirmədə auditor peşəkar mühakimə yürüdür.  

 

Nəzarət mühitinin üstün cəhətləri bəzi hallarda əməliyyatlarla bağlı zəif nəzarət vasitələrini 

müvazinətləşdirə və hətta əvəz edə bilər. Bununla belə, nəzarət mühitinin çatışmayan cəhətləri daxili 

nəzarətin digər komponentlərinin yaxşı təşkil edilməsinə mənfi təsir göstərə və hətta onu ləğv edə bilər. 
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Məsələn, dürüstlük və etik davranış mədəniyyəti mövcud olmadığı halda, auditor maliyyə hesabatlarında 

əhəmiyyətli təhrifləri aşkar etmək üçün (əlavə) audit prosedurlarının səmərəli ola biləcək növlərini əsaslı 

şəkildə nəzərdən keçirməlidir. Bəzi hallarda auditor belə qənaətə gələ bilər ki, daxil nəzarət o dərəcədə 

pozulub ki, yeganə yol tapşırıqdan imtina etməkdir. 

 

Kiçik müəssisələrdə nəzarət mühiti 
 
Kiçik müəssisələrdəki nəzarət mühiti böyük müəssisələrdəkindən fərqlənir, lakin mühüm olaraq qalır. Bu 

xüsusilə vəzifə bölgüsü kimi ənənəvi nəzarət fəaliyyətlərini yerinə yetirmək üçün işçi heyəti və ya 

resursları olmayan müəssisələrə aiddir.  
 
Kiçik müəssisələrdə səriştəli sahibkar-rəhbərin fəal şəkildə işə cəlb olunması (nəzarət mühitinin güclü 

cəhəti) vəzifə bölgüsü kimi digər nəzarət fəaliyyətinə olan tələbatı xeyli azalda bilər. Nəticə etibarı ilə, 

nəzarət mühitinin güclü cəhətləri müəyyən təhrif növlərinin dolayı yolla qarşısını almağa və ya aşkar 

etməyə imkan yarada bilər. Məsələn, sahibkar rəhbər ayrı-ayrı əməliyyatlar tamamlanmamış onları təhlil 

edib təsdiqləyərkən, bu konkret xüsusi səhvlərin və ya dələduzluğun qarşısını almağa yaxud aşkar edib 

düzəltməyə imkan verə bilər. Bununla yanaşı nəzarət mühitinin belə güclü cəhəti rəhbərlik tərəfindən 

nəzarət vasitələrinə məhəl qoymaması kimi digər riskləri azaltmır. 
 
Kiçik müəssisələrdə nəzarət mühitinin nəzarət vasitələrini dəstəkləyən sənədlər adətən az olur. Nəticə 

etibarı ilə, çox vaxt rəhbərliyin (məs., sahibkar-rəhbərlərin) münasibəti, məlumatlılığı və hərəkətləri 

nəzarət vasitəsinin təşkil edilməsini və həyata keçirilməsini qiymətləndirmək üçün əsası təşkil edir. 

Məsələn, ola bilər ki, böyük müəssisələrdə işçi heyətinə şamil edilən davranış qaydalarıvə məcəllələrin 

tələblərinin və ya qaydalarının pozulmasının nəticələri əks etdirilən nizam-intizam qaydaları verilir. Kiçik 

müəssisələrdə oxşar dəyərlər və davranış qaydaları haqqında məlumatlar şifahi şəkildə və rəhbərliyin öz 

davranışı vasitəsilə verilə bilər.  
  
Konkret nəzarət vasitəsini dəstəkləyən sənədlər olmadıqda, auditor fayl üçün xidməti məktub 

hazırlamalıdır. Məsələn, dürüstlük və etik dəyərlər haqqında məlumatların verilib-verilməməsini və 

onların həyata keçirilməsinə nəzarətin olub-olmamasını araşdırarkən auditor aşağıdakıları edə bilər: 

  
• Rəhbərliklə müzakirə etməklə, müəssisənin dəyərlərini, yol verilən davranışları və onların yerinə 

yetirilməsi üzrə tədbirləri müəyyən edə bilər. Sonra auditor nəzarət vasitəsinin təşkil edilməsini 

araşdırmaq üçün onların yetərli olub-olmadığını qiymətləndirməlidir. 

  

• Bir-iki işçidən soruşa bilər ki, onların fikrincə müəssisənin dəyərləri, yol verilən davranışlar və yerinə 

yetirilməsi üzrə tədbirlər hansılardır. Belə müsahibələr rəhbərliyin dəyərləri və yol verilən davranışlara 

dair məlumatların verilib-verilməməsini və onların həyata keçirilməsinə nəzarətin olub-olmamasını 

araşdırmalıdır.  

 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Kiçik müəssisələr çox vaxt qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən daxili nəzarət vasitələrini 
sənədləşdirməyə meylsiz olur. Bununla belə ən vacib qayda və prosedurları sənədləşdirmək 
üçün vaxt ayırmaq rəhbərliyə çox vaxt üstünlüklər verə bilər. Belə qayda və proseduralar 
müəssisəyə işə götürülən işçi heyətinə verilə bilər və hər dövrdə məlumat tələb etmək ilə 
müqayisədə auditin vaxtına qənaət etmək olar. Yuxarıdakı nümunədə hətta kiçik müəssisələr 
işçilərə təqdim edilən, sonradan isə mübahisəli məsələ yarandıqda istinad edilən dəyərlər və 
yol verilən davranışlara dair sadə arayış hazırlaya bilər. 

 
 
Kiçik müəssisələrdə nəzarət mühiti qiymətləndirilərkən araşdırılacaq bəzi əsas sahələr aşağıdakı 

əlavədə əks etdirilir: 

 

Əlavə 5.3-3 
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Nəzarət elementi Əsas sual Mümkün olan nəzarət 
vasitələri 

Dürüstlük və etik dəyərlər 
haqqında məlumatvermə 
və onların həyata 
keçirilməsinə nəzarət 

İşçiləri vicdansız, qeyri-
qanuni və ya etikadan kənar 
hərəkətlər etməyə vadar 
edən amilləri və ya 
həvəsləndirməni aradan 
qaldırmaq üçün rəhbərliyin 
gördüyü tədbirlər 
hansılardır? 

•Rəhbərlik sözdə və hərəkətləri 
ilə daim yüksək etik normalara 
sadiqlik nümayiş etdirir. 
•Rəhbərlik işçiləri vicdansız və ya 
etikadan kənar hərəkətlər etməyə 
məcbur edən amilləri yaxud 
şirnikləndirməni aradan qaldırır 
və ya azaldır.   
• Gözlənilən etik və mənəvi 
davranış normaları müəyyən 
edən nizam-intizam qaydaları və 
ya onların ekvivalenti mövcuddur. 
•Əməkdaşlar necə davranışa yol 
verilib-verilmədiyini aydın başa 
düşür və qeyri-müvafiq davranışa 
rast gəldikdə nə edəcəklərini bilir.  
•Zəruri hallarda həyata 
keçirilməsinə nəzarət edilir.   

Səriştəliliyə 
sadiqlik 

Tapşırıqları yerinə yetirmək 
üçün işçilər zəruri bilik və 
bacarıqlara malikdirmi? 

•İşləri üçün zəruri bilik və 
bacarıqlarının olmasını təmin 
etmək məqsədilə rəhbərlik lazımı 
addımlar atır.  
•Vəzifə təlimatları mövcuddur və 
səmərəli istifadə olunur. 
•Rəhbərlik işçilərə müvafiq 
mövzular üzrə təlim 
proqramlarından istifadə etmək 
imkanı verir. 
•İşçi heyətinin bacarıqları ilə 
vəzifə təlimatlarının ilkin və 
davamlı surətdə 
uyğunlaşdırılması. 

İdarəetməyə məsul 
şəxslərin (İMŞ) iştirakı  
(Rəhbərlik İMŞ olmadığı 
hallarda) 

Müəssisənin əməliyyatlarının 
idarə olunması (əgər varsa) 
nə dərəcədə səmərəlidir? 

•İMŞ-lərin əksəriyyəti 
rəhbərlikdən asılı deyildir.  
• İMŞ-lər müvafiq təcrübəyə, 
statusa və maliyyə üzrə xüsusi 
biliklərə malikdir.    
•Əhəmiyyətli məsələlər və 
maliyyə nəticələri vaxtlı-vaxtında 
İMŞ-in nəzərinə çatdırılır.  
• İMŞ rəhbərliyin fəaliyyətinə 
səmərəli şəkildə nəzarət edir. 
Bura çətin məsələlər qaldırmaq 
və onların cavablarını axtarmaq 
daxildir.  
•İMŞ mütəmadi olaraq görüşür və 
görüşlərin protokolları vaxtlı-
vaxtında paylanılır. 

Rəhbərliyin əsas iş 
prinsipləri və üslubu 

Maliyyə hesabatlarının 
verilməsi ilə bağlı rəhbərliyin 
münasibəti və tədbirləri 

• Rəhbərlik aşağıdakılara dair 
müsbət münasibət və tədbir əks 
etdirir: 
– Maliyyə hesabatlarının 

verilməsinə etibarlı daxili 
nəzarət (o cümlədən 
rəhbərliyin daxili nəzarətə 
məhəl qoymaması və digər 
dələduzluq), 
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– Uçot siyasətinin düzgün 
seçimi/tətbiqi, 

– Məlumatların emalına 
nəzarət vasitələri, habelə 
– Mühasibatlıq işçilərinə 

münasibət. 
•Rəhbərlik aktivlərin, sənədlərin 
və uçot materiallarının icazəsiz 
istifadə edilməsinin və ya məhv 
edilməsinin qarşısını alan 
prosedurlar müəyyən etmişdir.  
•Rəhbərlik biznes risklərini təhlil 
edir və müvafiq tədbirlər görür. 

Təşkilati struktur Müvafiq təşkilati struktur 
qurulmuşdurmu? 

•Təşkilati struktur müəssisənin 
məqsədlərinə nail olmağı, iş 
funksiyalarına və qanunvericiliyin 
tələblərinə cavab verməyi 
asanlaşdırmaq üçün müvafiqdir.  
•Rəhbərlik kommersiya fəaliyyəti 
üzrə öz məsuliyyətini və 
səlahiyyətini aydın şəkildə anlayır 
və öz vəzifələrini düzgün icra 
etmək üçün tələb olunan 
təcrübəyə və bilik səviyyələrinə 
malikdir. 
•Müəssisənin strukturu 
planlaşdırma və nəzarət 
fəaliyyətləri üçün müvafiq 
şəxslərə məlumatların etibarlı 
şəkildə və vaxtlı-vaxtında 
verilməsini asanlaşdırır.  
•Uyğun olmayan vəzifələr 
mümkün qədər ayrılır. 

Səlahiyyətlərin və 
məsuliyyətlərin bölgüsü 

Əsas səlahiyyət və 
məsuliyyət sahələri düzgün 
bölüşdürülmüşdürmü? 

•Əməliyyatların aparılmasına 
icazənin verilməsi və 
təsdiqlənməsi üçün qaydalar və 
prosedurlar mövcuddur.  
• Müvafiq hesabatvermə və 
tabeçilik qaydası  
(müəssisənin ölçüsünə və onun 
fəaliyyətlərinə uyğun). 
mövcuddur. 
•Vəzifə təlimatlarına nəzarətlə 
bağlı məsuliyyətlər daxil 
edilmişdir.  

İnsan resurslarına dair 
qaydalar və prosedurlar 

Aşağıdakıları təmin etmək 
üçün hansı standartlar 
mövcuddur: 
Ən səriştəli və etibarlı 
insanların işə qəbulu? 
İnsanların işlərini yerinə 
yetirməsini təmin etmək 
üçün təlim keçirilir? 
Fəaliyyət göstəricilərinin 
qiymətləndirilməsinə əsasən 
vəzifədə irəliləyiş edilirmi? 

•Rəhbərlik ən səriştəli şəxsləri işə 
qəbul etmək üçün standartlar 
müəyyən edir/tətbiq edir. 
• İşə qəbul müsahibədən, anket 
məlumatlarının yoxlanılmasından 
və dəyərlər, gözlənilən davranış 
və rəhbərliyin iş üslubu haqqında 
məlumatların verilməsindən 
ibarətdir. 
•Vaxtaşırı fəaliyyət göstəriciləri 
qiymətləndirilir, nəticələr işçi ilə 
təhlil edilir və müvafiq tədbir 
görülür.  
• Təlim siyasəti nəzərdə tutulan 
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vəzifə və məsuliyyətləri, fəaliyyət 
göstəricilərinin gözlənilən 
səviyyələrini və artan ehtiyacları 
əks etdirir.   

  

 

 

 

 

 

5.4 Riskin qiymətləndirilməsi 

 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

315.15 Auditor müəssisədə aşağıdakı prosedurların tətbiq edilib-edilmədiyini 

aydınlaşdırmalıdır: 

(a) Maliyyə hesabatlarının məqsədləri üçün mühüm olan biznes 

risklərinin müəyyən edilməsi; 

(b) Həmin risklərin əhəmiyyətliliyinin qiymətləndirilməsi; 

(c) Onların başvermə ehtimalının qiymətləndirilməsi; habelə 

(d) Həmin risklərə qarşı mübarizə aparılması üzrə tədbirlər barədə qərarın 

qəbul edilməsi. (İst: Paraq. A88) 

315.16 Əgər müəssisə belə bir proses qurmuşdursa (bundan sonra “müəssisənin 

riski qiymətləndirmə prosesi” adlandırılacaq), auditor bu barədə və onun 

nəticələri ilə bağlı təsəvvür əldə etməlidir. Əgər auditor rəhbərliyin müəyyən 

etmədiyi əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən edərsə, onda riski 

qiymətləndirmə prosesi əsasında müəyyən edilmiş olacağını gözlədiyi 

hansısa bir bazis riskinin mövcud olmasını müəyyən etməlidir. Əgər belə bir 

risk olarsa, auditor həmin prosesin bunu müəyyən etməməsinin səbəbinə 

dair təsəvvür əldə etməli və həmin prosesin onun şəraitlərinə uyğunluğunu 

qiymətləndirməli və ya daxili nəzarət sistemində müəssisənin riski 

qiymətləndirmə prosesi ilə bağlı əhəmiyyətli çatışmazlığın mövcud olmasını 

müəyyən etməlidir. 

315.17 Əgər müəssisə belə bir proses qurmamışdırsa, yaxud xüsusi bir proses 

vardırsa, auditor maliyyə hesabatlarının məqsədləri ilə bağlı biznes 

risklərinin müəyyən edilməsini və onların necə aradan qaldırılmasını 

rəhbərliklə müzakirə etməlidir. Auditor sənədləşdirilmiş riski qiymətləndirmə 

prosesinin yoxluğunun mövcud şəraitə uyğun olmasını qiymətləndirməli və 

ya onun daxili nəzarətdə əhəmiyyətli bir çatışmazlığa səbəb olmasını 

müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A89) 

   
 
 

 

Riskin 
                                                                           qiymətləndirilməsi 
 
 
 

 

Riskin qiymətləndirilməsi daxili nəzarətin beş komponentindən ikincisidir. Rəhbərlik tərəfindən həyata 

keçirilən və qorunub saxlanılan səmərəli riski qiymətləndirmə prosesi müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün 

hansı kommersiya/dələduzluq risklərinin idarə edilməsinin tələb olunduğunu müəyyən etmək üçün vacib 

məlumatları təmin edir. Xüsusi risklərə qarşı mübarizə aparmaq üçün rəhbərlik planlar və ya proqramlar 
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tətbiq edə bilər, yaxud tədbirlər həyata keçirə bilər, ya da xərci və ya digər mülahizələri nəzərə alaraq 

riski qəbul etməyi qərara ala bilər.   

 

Müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi tapşırıq şəraitlərinə uyğun olduğu halda, bu auditora 

əhəmiyyətli təhriflər risklərini aşkar etməyə kömək edəcəkdir. Riski qiymətləndirmə prosesi bir qayda 

olaraq aşağıdakı məsələləri əks etdirməlidir: 

 

• İş mühitində dəyişikliklər; 
   
• Yeni rəhbər işçilər; 
  
• Yeni və ya qismən yenidən təchiz edilmiş informasiya sistemləri; 
  
• Sürətli böyümə; 
  
• Yeni texnologiyalar; 
  
• Yeni biznes modelləri, məhsullar və ya fəaliyyət növləri; 
  
• Korporativ struktur dəyişiklikləri (o cümlədən müəssisələrin özgəninkiləşdirilməsi və əldə edilməsi); 
  
• Xarici iqtisadi fəaliyyətin genişləndirilməsi; habelə 
  
• Mühasibat uçotu sahəsində yeniliklər. 
  
 
Rəsmi riski qiymətləndirmə prosesinin mövcudluğu ehtimalı olmayan kiçik müəssisələrdə auditor 

kommersiya risklərinin necə aşkar edilməsini və onların necə araşdırılmasını rəhbərliklə müzakirə 

etməlidir.  
 
Auditor müzakirə etməlidir ki, rəhbərlik necə: 
  
• Maliyyə hesabatlarına aid riskləri aşkar edir; 
  

• Risklərin əhəmiyyətliliyini qiymətləndirir; 
  

• Onların baş vermə ehtimalını müəyyən edir; habelə 
  

• Onları idarə etmək üçün tədbirlər seçir. 
  
Auditordan həmçinin tələb olunur ki, sənədləşdirilmiş riski qiymətləndirmə prosesinin olmamasının 

tapşırıq şəraitlərində müvafiq olub-olmamasını qiymətləndirsin, yaxud bunun daxili nəzarətdə əhəmiyyətli 

nöqsan təşkil edib-etməməsini müəyyən etsin. 

 

Auditor rəhbərliyin müəyyən etmədiyi əhəmiyyətli təhrifləri aşkar etdiyi halda, o aşağıdakıları nəzərdən 

keçirməlidir: 

 

• Rəhbərliyin prosesləri nə üçün uğursuzluğa uğradı? 
 

• Bu proseslər tapşırıq şəraitlərinə müvafiqdirmi? 
 
Müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesində əhəmiyyətli çatışmazlıq olduğu (və ya proses heç olmadığı) 

halda, bu barədə rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verilməlidir.   

 

Əhəmiyyətli təhriflər risklərin mövcud olmasına işarə edən şəraitlər və hadisələr 

 

315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsində əhəmiyyətli təhriflər risklərinin mövcud olmasına 

işarə edə bilən mümkün şərait və hadisələrin faydalı siyahısı verilir. 
 

5.5 İnformasiya sistemi və məlumatvermə 
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Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
315.18 Auditor maliyyə hesabatları ilə bağlı informasiya sistemi və müvafiq biznes 

prosesləri, o cümlədən aşağıdakı məsələlər barədə təsəvvür əldə etməlidir 

(İst: Paraq. A90-A92 və A95-A96): 
 
(a) Müəssisənin əməliyyatlarında maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli 

olan əməliyyatların kateqoriyaları; 
 
(b) Həm informasiya texnologiyaları (İT), həm də əl ilə idarə edilən 

sistemlərdə əməliyyatların başlandığı, qeyd olunduğu, işləndiyi, lazım 

gələrsə, düzəliş edildiyi, ümumi baş kitaba işlənildiyi və maliyyə 

hesabatlarında əks etdirildiyi prosedurlar; 
 
(c) Maliyyə hesabatlarında informasiyaları və konkret hesabları 

təsdiqləyən, əməliyyatları başlamaq, qeydə almaq, işləmək və 

hesabatda əks etdirmək üçün istifadə edilən uçot yazılışları; bu, 

düzgün olmayan informasiyalara düzəlişlər edilməsi və informasiyanın 

baş kitaba köçürülməsini əhatə edir. Yazılışlar ya əl ilə işlənmiş 

şəkildə, ya da elektron formada ola bilər. 

 

(d) Məlumat sisteminə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli olan və 

əməliyyatlardan fərqli hadisə və şərtlərin qeyd edilməsi; 
 
(e) Müəssisənin maliyyə hesabatlarının, o cümlədən əhəmiyyətli uçot 

qiymətləndirmələrinin və açıqlamaların hazırlanması prosesi; habelə 
 
(f) Mühasibat yazılışlarına, o cümlədən dövri olaraq təkrarlanmayan, 

qeyri-adi əməliyyatların, yaxud düzəlişlərin uçotu üçün qeyri-standart 

mühasibat yazılışlarına nəzarət elementləri. (İst: Paraq. A93-A94) 
 
Maliyyə hesabatları ilə bağlı informasiya sistemi barədə bu cür təsəvvür 

baş kitabdan və köməkçi  mühasibat jurnallarından kənar əldə edilmiş, 

maliyyə hesabatlarında açıqlanan məlumatlara aid olan belə sistemin 

müvafiq aspektlərini əks etdirməlidir. 

315.19 Auditor maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı öhdəliklər və 

funksiyalar barədə informasiyanın, habelə maliyyə hesabatları ilə bağlı 

əhəmiyyətli məsələlərin, o cümlədən aşağıdakıların müəssisə tərəfindən 

işçilərə necə çatdırılmasına dair təsəvvür əldə etməlidir: (İst: Paraq. A97-

A98) 

(a) Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər arasında əlaqə; habelə 

(b) Kənar şəxslərlə əlaqə, məsələn, tənzimləyici orqanlarla. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rəhbərlik (və idarəetməyə məsul şəxslər) aşağıdakılar üçün etibarlı məlumatlar tələb edir: 
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• Müəssisəni idarə etmək (məsələn, planlaşdırma, büdcənin tərtib olunması, iş göstəricilərinin 
monitorinqi, vəsaitlərin ayrılması, qiymətlərin təyin edilməsi və hesabatvermə üçün maliyyə 
hesabatlarının hazırlanması); 
 

• Məqsədlərə nail olmaq; habelə 
 

• Risk amillərini müəyyən etmək, qiymətləndirmək və onlara cavab vermək. 
 
Bunun üçün müvafiq məlumatlar müəyyən edilməli, toplanılmalı və qərarlar qəbul etmək üçün 
məlumatlara ehtiyacı olan işçilərə (müəssisənin bütün səviyyələrində) vaxtlı-vaxtında 
çatdırılmalıdır/paylanmalıdır.  
 
İnformasiya sistemi infrastrukturdan (fiziki və aparat komponentləri), proqram təminatından, insanlardan, 
prosedurlardan və verilənlərdən ibarətdir. Bir çox informasiya sistemlərində informasiya 
texnologiyalarından (İT) geniş istifadə olunur. Onlar maliyyə hesabatlarının (o cümlədən açıqlamaların) 
və daxili nəzarətin məqsədlərinə nail olmanı dəstəkləyən məlumatları müəyyən edir, toplayır, emal edir 
və paylayır.  
Maliyyə hesabatlarının məqsədlərinə aid olan informasiya sisteminə müəssisənin aşağıda qeyd edilən 
kommersiya fəaliyyəti və mühasibat uçotu sistemi daxildir: 
  

        Əlavə 5.5-1 
 

  
Kommersiya 
fəaliyyəti 
(Alış, satış, 
əmək haqlarının 
hesablanması və s.) 

Kommersiya fəaliyyəti konkret nəticələr əldə etmək üçün nəzərdə 
tutulmuş fəaliyyət növlərinin müəyyən strukturlu kompleksləridir. Onların 
nəticəsində informasiya sistemi əməliyyatları qeydə alır, emal edir və 
əməliyyatlar haqqında məlumat verir. 

Mühasibat uçotu 
sistemi 

Bura mühasibat uçotunun proqram təminatı, elektron cədvəllər, digər 
mənbələrdən müvafiq məlumatlar, habelə dövri maliyyə hesabatlarını 
və dövrün sonuna maliyyə hesabatlarını, o cümlədən açıqlamaları 
hazırlamaq üçün istifadə edilən qayda və proseduralar daxildir. 

Digər məlumat 
mənbələri 

Maliyyə hesabatlarındakı bəzi məbləğləri və açıqlamaları hazırlamaq 
üçün baş kitabdan və köməkçi mühasibat jurnallarından və ya 
onlardan kənar əldə edilmiş məlumatlardan istifadə etmək tələb oluna 
bilər. 

 

Məlumat mənbələri 
 
Maliyyə hesabatlarına və açıqlamalara müəssisənin baş kitabı sistemində olmayan məlumatlar daxil ola 

bilər. Bu məlumatlar çox vaxt baş kitabdan və köməkçi mühasibat jurnallarından kənar əldə edilə bilər və 

aşağıdakı nümunələri ehtiva edə bilər: 

 

Əlavə 5.5-2 
 

Məlumatların 
xüsusiyyəti 

Nümunələr 

Müqavilə üzrə 
razılaşmalar 

Maliyyə məlumatlarında icarə müqavilələrindən əldə edilən 
məlumatlar, məsələn, uzadılma imkanları və ya gələcək icarə 
ödənişləri açıqlana bilər. 

Uyğunsuzluq Müvafiq qanunlara və qaydalara riayət etməmə faktlarını və ya 
ehtimallarını aşkar edən məlumatlar. 

Ədalətli dəyər 
haqqında məlumatlar 

Rəhbərliyin ekspertləri tərəfindən hazırlanan və maliyyə 
hesabatlarında açıqlanan məlumatlar. 

Riskin 
qiymətləndirilməsi 

Müəssisənin riski idarəetmə sistemi tərəfindən hazırlanan, maliyyə 
hesabatlarında açıqlanan məlumatlar. Məsələn, maliyyə hesabatları 
çərçivələri üçün müəssisənin riski idarəetmə sisteminə aid müəyyən 
məsələlərin açıqlanması tələb oluna bilər. 
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Ehtimallar və uçot 
qiymətləndirmələrinin 
hazırlanması üçün 
istifadə edilən 
məlumtlar 

Nümunələrdən, yaxud maliyyə hesabatlarında tanınmış və ya 
açıqlanmış uçot qiymətləndirmlərini işləyib hazırlamaq üçün istifadə 
edilən digər hesablamalardan əldə edilən məlumatlar. Bura həmin 
nümunələrdə istifadə edilən əsas məlumatlara və ehtimallara aid 
məlumatlar daxildir, məsələn: 

• Aktivin istifadə müddətinə təsir göstərə bilən, müəssisədə 
hazırlanan ehtimallar; yaxud 

• Müəssisənin nəzarətindən kənar amillərin təsir göstərdiyi 
məlumatlar məsələn, faiz dərəcəsi.  

Həssaslıq təhlili Maliyyə hesabatlarında maliyyə nümunələrindən əldə edilən 
həssaslıq təhlili haqqında açıqlanmış, rəhbərliyin alternativ 
ehtimalları nəzərdən keçirməsini nümayiş etdirmək üçün istifadə 
edilə bilən məlumatlar. 

Vergi bəyannamələri 
və bu kimi uçot 
sənədləri 

Maliyyə hesabatlarında tanınan və ya açıqlanan, müəssisənin vergi 
bəyannamələrindən və uçot sənədlərindən əldə edilən məlumatlar. 

Müəssisənin 
fəaliyyətinin 
fasiləsizliyinə dair 
məlumatlar 

Müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək imkanının 
rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsini əsaslandırmaq üçün 
hazırlanan təhlillərdən əldə edilmiş məlumatlar. Məsələn, 
müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək imkanını 
əhəmiyyətli dərəcədə şübhə altına ala bilən, aşkar edilmiş hadisələr 
və ya şəraitlərə aid olan açıqlamalar (əgər varsa).  

 
 

Maliyyə hesabatları ilə əlaqəli informasiya sisteminin nə dərəcədə öyrəniləcəyi auditorun peşəkar 

mühakiməsindən asılıdır. Aşağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır: 

  
• İstifadə edilmiş daxili və kənar məlumat mənbələri; 
 
• Qərar qəbul etmək üçün istifadə edilən maliyyə hesabatlarının etibarlılığı; 
 
• Əsaslandırıcı uçot sənədləri və əsaslandırıcı məlumatlar; 
 
• İnformasiya sistemi maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli olan hadisələri və şərtləri (əməliyyatlar istisna  
   olmaqla) necə əldə edir; 
 
• Maliyyə hesabatlarının verilmə prosesi, o cümlədən uçot qiymətləndirmələrinin, mühasibat yazılışlarına  
  nəzarət vasitələrinin və mühasibat uçotu kitabının istifadəsinə nəzarət vasitələrinin hazırlanması; 
habelə 
  
• Rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər ilə banklar və nəzarət orqanları kimi kənar tərəflər arasında  
  məlumatvermə. 
 
İnformasiya sistemində aşağıda göstərilən məsələləri həll etmək üçün hazırlanmış prosedurlar, siyasətlər 

və uçot sənədləri (əl ilə yazılan və avtomatlaşdırılmış) vardır.   
 
Əlavə 5.5-3 
 

Daxil 
edilən                                                                                               
məlumatlar 

Əməliyyatlar, hadisələr və şəraitlər 
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 Əlaqəli aktivlər, öhdəliklər və kapital üçün əməliyyatları (o cümlədən  

hadisələri/şəraitləri) başlamaq, qeydə almaq, emal etmək və 
məlumat vermək, habelə mühasibat uçotunu aparmaq (mühafizə 
etmək, təsnif etmək, ölçmək və s.) 
 
Əməliyyatların düzgün aparılmamasını aradan qaldırmaq  
 
Sistemin əl ilə idarə edilən nəzarət vasitələrinə keçməsi və ya 
nəzarət vasitələrini nəzərə almamasını qeydiyyata almaq və 
hesabat vermək 
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Məlumatları əməliyyat aparan sistemlərdən baş kitaba köçürmək 
 
Əməliyyatlar istisna olmaqla müvafiq hadisələr/şəraitlər (aktivlərin 
amortizasiyası, mal-material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, debitor 
borcları və s.) üzrə məlumatları toplamaq 
 
Maliyyə hesabatlarında açıqlanacaq digər zəruri məlumatları 
toplamaq, qeydə almaq, emal etmək, yekunlaşdırmaq və onlar 
haqqında müvafiq qaydada məlumat vermək 
 
Əməliyyatları, uçot qiymətləndirmələrini və düzəlişləri qeydə almaq 
üçün standart və digər mühasibat yazılışlarından istifadə etmək 

D
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r 
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ə
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a
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a
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Maliyyə hesabatlarının sahələri və açıqlamaları üçün tələb edilən 
məlumatlar baş kitabdan və köməkçi mühasibat jurnallarından kənar 
mənbələrdən əldə edilir. Bura aşağıdakılar daxil edilməlidir: 
 

- vergi bəyannamələri, sənaye sahələri üçün hesabatlar, faiz 
dərəcələrinə dair məlumatlar və s. 

 
- uçot qiymətləndirmələrində, həssaslığın təhlilində və 

müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin 
qiymətləndirmələrində istifadə edilən əsas məlumatlar və 
ehtimallar 

 
- ədalətli dəyər haqqında müəssisə daxilində və ya 

rəhbərliyin ekspertləri tərəfindən istehsal edilən məlumatlar 

Nəticələr Maliyyə hesabatları 
(o cümlədən məlumatların açıqlanması) 

 

 
Böyük şirkətlərdə informasiya sistemləri mürəkkəb, avtomatlaşdırılmış və yüksək dərəcədə inteqrasiya 

edilmiş ola bilər. Kiçik şirkətlər çox vaxt informasiya texnologiyaları üçün əl ilə idarə edilən və ya 

inteqrasiya edilməmiş proqram təminatlarına etibar edir.   

 
 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Əsas mühasibat uçotu proqram paketlərinin (hətta kiçik paketlər) bir çoxunda maliyyə 
hesabatlarına nəzarəti təkmilləşdirmək üçün istifadə edilən daxili tətbiqi nəzarət vasitələri olur. 
Belə nəzarət vasitələri avtomatik müqayisə, yoxlamaq üçün rəhbərliyə istisnalar haqqında 
məlumatvermə və maliyyə hesabatlarında ümumi uyğunluğun təmin edilməsindən ibarətdir.  

 

 

İnformasiya sistemi (o cümlədən təsərrüfat fəaliyyəti) haqqında anlayış əldə edərkən, auditor (yuxarıdakı 

əlavədə verildiklərindən əlavə) aşağıda təsvir edilən məsələləri araşdırmalıdır: 

  
• Təsərrüfat fəaliyyəti; habelə  
• Maliyyə hesabatlarına daxil edilmiş məlumatlara, o cümlədən açıqlamalara aid olan sistemlərin müvafiq 
aspektləri. Bunlar baş kitabdan və ya köməkçi mühasibat jurnallarından, yaxud digər mənbələrdən əldə 
edilə bilər. 
 

Anlayışın nə dərəcədə tələb olunduğunu müəyyən etmək üçün auditor peşəkar mühakiməsini tətbiq edir. 
Nəzərə alınacaq məsələlərə aşağıdakılar daxildir: 
 

• Maliyyə hesabatlarına daxil edilən məlumatlara, o cümlədən açıqlamaların aid olduğu nəzarət 
tədbirləri. Bununla belə, auditordan bütün nəzarət tədbirlərini başa düşmək tələb olunmur, yalnız maliyyə 
hesabatlarına aid olanları başa düşməlidir. 
 

• Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının verilməsində fəal iştiraketmə dərəcəsi. Kiçik müəssisələrdə 
mühasibat uçotu prosedurlarının geniş təsviri, mürəkkəb uçot sənədləri və ya yazılı strategiyalar tələb 
edilməyə bilər. 
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• Rəhbərliyin müəssisənin baş kitabından və köməkçi mühasibat jurnallarından əldə etdiyi, audit və 
maliyyə hesabatlarındakı açıqlamalar üçün zəruri məlumatların həcmi. 
 

           Tələb edilən anlayış aşağıdakı cədvəldə qısa təsvir edilmiş məsələləri əhatə etməlidir: 
 

Əlavə 5.5-4 
 

Müəyyən etmək Araşdırmaq 

İstifadə edilmiş 
məlumat 
mənbələri 

Maliyyə hesabatları üçün əməliyyatların hansı kateqoriyaları 
əhəmiyyət kəsb edir? Əməliyyatlar və açıqlamalar müəssisənin 
təsərrüfat fəaliyyətində necə yaranır? 
Hansı uçot sənədləri (elektron yoxsa əl ilə aparılan) mövcuddur? 
 
Maliyyə hesabatlarına aid olan mühasibat uçotu sistemi maliyyə 
hesabatları üçün əhəmiyyət kəsb edən hadisələri və şəraitləri 
(əməliyyatların kateqoriyaları istisna olmaqla) necə toplayır? Bu, 
maliyyə hesabatlarına daxil edilən məlumatlar baş kitabdan və 
köməkçi mühasibat jurnallarından əldə edilmədiyi hallarda xüsusilə 
vacibdir.  

Məlumatlar necə 
toplanıb emal 
olunur 

Aşağıdakılar üçün maliyyə hesabatlarının verilməsi məqsədilə hansı 
proseslərdən istifadə edilir: 
• Əməliyyatları və qeyri-adi əməliyyatları (məs., əlaqəli tərəflərin 
əməliyyatları və s.) başlamaq, qeydə almaq, işləmək və məlumat 
vermək; habelə 
• Maliyyə hesabatlarını, o cümlədən əhəmiyyətli uçot 
qiymətləndirmələrini və açıqlamaları hazırlamaq. 
 
Hansı prosedurlar aşağıdakıları əks etdirir: 
• Adi və qeyri-adi mühasibat yazılışları da daxil olmaqla, nəzarət 
vasitələrinin nəzərə alınmaması ilə bağlı əhəmiyyətli təhrif riskləri; 
• Avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələrinin nəzərə alınmaması və ya 
müvəqqəti dayandırılması; habelə 
•  İstisnaların müəyyən edilməsi və onları aradan qaldırmaq üçün 
görülmüş tədbirlər haqqında məlumatların verilməsi. 

Hazırlanmış 
məlumatlar necə 
istifadə olunur 

Müəssisədə maliyyə hesabatlarının verilməsi üzrə vəzifələr, 
məsuliyyətlər və maliyyə hesabatları ilə bağlı digər əhəmiyyətli 
məsələlər haqqında məlumatlar necə verilir? 
 
İnformasiya sistemi mütəmadi qaydada hansı hesabatları tərtib edir və 
müəssisəni idarə etmək üçün onlardan necə istifadə edilir? 
 
Rəhbərlik idarəetməyə məsul şəxslərə (rəhbərlikdən fərqli olduğu 
halda) və tənzimləyici orqanlar kimi kənar tərəflərə hansı məlumatları 
verir? 

 

Məlumatvermə 
 
Məlumatvermə informasiya sisteminin uğurlu olmasının əsas komponentidir. Nəticə etibarı ilə, qərar 

qəbul etmək və daxili nəzarətin işini asanlaşdırmaq üçün məlumatların istifadə olunması tələb olunduğu 

halda, onlar vaxtlı-vaxtında (həm daxildə, həm də kənara) müvafiq şəxslərə çatdırılmalıdır. 
 
Səmərəli daxili məlumatvermə müəssisənin işçilərinə daxili nəzarətin məqsədlərini, istifadə edilən 

təsərrüfat fəaliyyətini və onların hər birinin vəzifə və məsuliyyətlərini aydın başa düşməyə kömək edir. 

Həmçinin o, onların fəaliyyətlərinin nə dərəcədə başqalarının işinə aid olmasını və istisnalar haqqında 

müəssisə daxilində müvafiq yüksək səviyyəyə məlumatvermə vasitələrini başa düşməyə kömək edir. 
 
Məlumatvermə vasitələri qeyri-rəsmi (şifahi) və ya rəsmi (yəni, qaydalar və maliyyə hesabatları üzrə 

təlimatlarda sənədləşdirilmiş) ola bilər. 
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Səviyyələrin və işçilərin sayının az olmasına, habelə müdiriyyət ilə əlaqə yaratmaq imkanının daha asan 

olmasına və müdiriyyətin işdə olmasına görə rəhbərlik ilə işçilər arasında daxili məlumatvermə çox vaxt 

kiçik şirkətlərdə daha asan və az rəsmi olur. 
 
Səmərəli kənar məlumatvermə təmin edir ki, maliyyə hesabatlarının məqsədlərinə nail olmasına təsir 

edən məsələlər əsas səhmdarlar, maliyyə təşkilatları, tənzimləyici orqanlar və dövlət qurumları kimi 

müvafiq kənar tərəflərin nəzərinə çatdırılsın. 

 

İT sistemləri üzrə sənədləşdirilmənin olmaması 
 
Kiçik müəssisələrdə informasiya və məlumatvermə sistemləri üzrə sənədləşdirilmə çox mürəkkəb və 

əsaslı şəkildə olmaya bilər. Rəhbərlik mühasibat uçotu prosedurlarının təfərrüatlı təsvirinə və ya yazılı 

şəkildə qaydalara malik olmadığı halda, auditor tərəfindən tələb edilən anlayışı sənədləri yoxlamaq 

əvəzinə sorğu ilə müşahidədən əldə etmək olar. 

 

5.6 Nəzarət fəaliyyəti 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

315.20 Auditor auditə dair, təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli 

təhriflər riskini qiymətləndirmək üçün öyrənilməsini zəruri hesab 

etdiyi nəzarət fəaliyyətləri barədə anlayış əldə etməli və 

qiymətləndirilmiş risklərə cavab verən əlavə audit prosedurlarını 

hazırlamalıdır. Auditin keçirilməsi əməliyyatların hər bir 

əhəmiyyətli kateqoriyası, maliyyə hesabatlarındakı hesab 

qalıqları və açıqlamalar və ya onlara aid hər bir təsdiqləmə ilə 

bağlı bütün nəzarət fəaliyyətlərinin öyrənilməsini tələb etmir. (İst: 

Paraq. A99-A106) 

315.21 Müəssisənin nəzarət fəaliyyətlərini öyrənərkən, auditor İT-dən     

istifadə edilməsi ilə əlaqədar ortaya çıxan risklərə müəssisənin 

necə cavab verməsi barədə anlayış əldə etməlidir. (İst: Paraq. 

A107-A109) 

  
 
 
 

 

Nəzarət  
fəaliyyəti 

 
 
 

Nəzarət fəaliyyəti rəhbərliyin göstərişlərinin yerinə yetirilməsini təmin etməyə kömək edən qayda və 

prosedurlardır. Nümunələrə malların kredit tarixçəsi pis olan ünvana göndərilmədiyi və ya yalnız icazəli 

alışların edilməsini təmin etmək üçün nəzarət vasitələri daxildir. Belə nəzarət vasitələri azaldılmadığı 

halda müəssisənin hər hansı bir məqsədinə nail olmasını təhlükə altına qoyan riskləri əks etdirir. 
 
Nəzarət fəaliyyəti (baş kitab və köməkçi mühasibat jurnalları daxilində və ya xaricində) əməliyyatların 

aparılması (təsərrüfat fəaliyyəti, məsələn satış, alış və əmək haqlarının hesablanması) və aktivlərin 

mühafizəsi kimi gündəlik fəaliyyətlərə cəlb olunmuş riskləri azaltmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
 
Auditə aid olan nəzarət fəaliyyətinə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq 

hazırlanan açıqlamaları əks etdirən, rəhbərliyin müəyyən etdiyi nəzarət vasitələri də daxil ola bilər – 

onlar, hesab qalıqlarına və əməliyyatlara aid olan riskləri əks etdirən nəzarət vasitələrinə əlavə ola bilər. 

 
Təsərrüfat fəaliyyəti konkret nəticələr əldə etmək üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən strukturlu fəaliyyət 
kompleksləridir. Təsərrüfat fəaliyyəti üzrə nəzarət vasitələrini ümumilikdə aşağıdakı əlavədə göstərildiyi 
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kimi profilaktiki, aşkaredici və düzəlişedici və ya əvəzləşdirici yaxud istiqamətləndirici kimi təsnif etmək 
olar. 
 
Əlavə 5.6-1 
 

Nəzarət 
vasitələrinin 
təsnifatı 

 
Təsvir 

Profilaktiki 
nəzarət vasitələri 

Səhvlərə və ya uyğunsuzluqlara yol vermir. 

Aşkaredici 
nəzarət vasitələri 

Səhvlər və ya uyğunsuzluqlar baş verdikdən sonra onları müəyyən edir və 
beləliklə, düzəliş tədbiri görülə bilər. 

Əvəzləşdirici 
nəzarət vasitələri 

Vəsait məhdudiyyətləri bilavasitə daha çox olan digər nəzarət vasitələrini 
kənarlaşdıra bilən hallarda təminat verir. 

İstiqamətləndirici 
nəzarət vasitələri 
(məs., Qaydalar) 

Tədbirləri arzuolunan məqsədlərə yönəldir.  

 
 

Nəzərə alınan risklərə və konkret tətbiqə əsasən təsərrüfat fəaliyyəti üzrə nəzarət vasitələrinin 

xüsusiyyəti dəyişə bilər. Təsərrüfat fəaliyyəti səviyyəsində səciyyəvi nəzarət vasitələrinə aşağıda 

göstərilən məsələlər daxil olmalıdır: 
 

Əlavə 5.6-2 
 

Nəzarət 
vasitələri 

Təsvir Nümunələr 

Vəzifə 
bölgüsü 

Bu nəzarət vasitələri şəxsin səhv və ya 
dələduzluq etmək, həm də səhv və ya 
dələduzluğu gizlətmək imkanlarını azalda 
bilər. 

Debitor borclarının uçotuna görə 
məsul işçinin kassa mədaxilinə 
giriş imkanı yoxdur.  
 

İcazələrə 
nəzarət  
vasitələri 

Bu nəzarət vasitələri müxtəlif gündəlik və 

gündəlik olmayan əməliyyatlara və 

hadisələrə icazə vermək səlahiyyətləri olan 

şəxsləri müəyyən edir.   
 

Aşağıdakılara icazə vermək 

üçün məsuliyyətin müəyyən 

edilməsi: 
• Yeni əməkdaşların işə qəbulu; 
• Kapital qoyuluşu; 
• Mal və xidmətlərin sifarişi; 

habelə 
• Müştəriyə kreditin verilməsi. 

Hesabların 
müqayisə 
edilməsi 

Bura hesabların müqayisə edilməsinin 

vaxtlı-vaxtında hazırlanıb yoxlanılması və 

hər hansı zəruri düzəliş tədbirlərinin 

görülməsi daxildir.  
 

Bank hesablarının, satış üzrə 
sövdələşmələrin, qrupdaxili 
qalıqların, aralıq məbləğlərin və 
s. müqayisə edilməsi. 

İT 

proqramlarına 

nəzarət 

vasitələri 

Bu nəzarət vasitələri satış və ya alış kimi İT 

proqramlarına proqramlaşdırılıb. Onlar tam 

avtomatlaşdırılmış və qismən 

avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələrindən 

ibarətdir. 

Sənədlərdəki rəqəmlərin 
dəqiqliyinin, qayimələrdəki 
qiymətlərin yoxlanılması, daxil 
edilən məlumatların redaktə 
nəticələrinin yoxlanılması, 
rəqəm ardıcıllığının 
yoxlanılması və yoxlamaq 
məqsədilə rəhbərlik üçün 
istisnalara dair hesabatların 
hazırlanması.   

Faktiki 

nəticələrin 

yoxlanılması 

Bu nəzarət vasitələri büdcələr, proqnozlar 

və əvvəlki dövrlərin iş göstəriciləri ilə 

müqayisədə faktiki nəticələrin mütəmadi 

Fəaliyyət nəticələrinin təhlili, 
faktiki nəticələrin büdcə ilə 
müqayisəsi və fərqlərin 
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yoxlanılmasını və təhlilini istifadə edir. 

Həmçinin müxtəlif məlumatlar dəstlərinin 

(əməliyyat və ya maliyyə) bir-biri ilə 

əlaqələndirilməsi və daxili məlumatların 

kənar məlumat mənbələri ilə müqayisəsi 

istifadə edilir. 

Gözlənilməz fərqlər araşdırılmalı və düzəliş 

tədbirləri görülməlidir. 

araşdırılması. 

Fiziki nəzarət 

vasitələri 

Bu nəzarət vasitələri aktivlərin fiziki 

təhlükəsizliyinə və müəssisənin obyektlərinə 

giriş, mühasibat uçotu sənədlərindən, 

kompüter proqramlarından və məlumat 

fayllarından istifadə üçün verilən icazəyə 

aiddir. 

Belə nəzarət vasitələri aktivlərin 
təhlükəsizliyindən (qapı qıfılları 
və mal-material 
ehtiyatlarına/sənədlərə girişin 
məhdudlaşdırılması) və nağd 
pulların, təhlükəsizliyin və mal-
material ehtiyatlarının dövri 
hesablanma nəticələrinin 
mühasibat uçotu sənədləri ilə 
müqayisəsindən ibarətdir. 

 

 
Kiçik müəssisələr 
 
Nəzarət fəaliyyəti əhəmiyyətli təhrifin baş verməsinin bilavasitə qarşısını almaq və ya baş verdikdən sonra təhrifi 
aşkar edib düzəltmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kiçik müəssisələrdə nəzarət fəaliyyətlərin əsasını təşkil edən 
anlayışların böyük müəssisədəkilər kimi olduğu ehtimal edilir, lakin onların auditor üçün uyğunluğu xeyli fərqli ola 
bilər. Aşağıdakıları nəzərə alın. 
  
Əlavə 5.6-3 

 
Kiçik 
müəssisələrdə 
nəzarət fəaliyyəti 
 

Şərhlər 

Qeyri-rəsmi və 
məhdud sənədlər 

Nəzarət vasitələrinin bir çoxu qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərə bilər və yaxşı 
sənədləşdirilməyə bilər. Məsələn, sifarişçiyə kreditin verilməsində 
əvvəlcədən təyin olunmuş kredit məhdudiyyətindən daha çox menecerin 
mühakiməsi ilə biliyinə etibar edilə bilər. 

Məhdud əhatə 
sahəsi 

Nəzarət fəaliyyətinin (o şərtlə ki, mövcud olsun) gəlir, satış və işçilərə 
çəkilən xərclər kimi əsas əməliyyatların dövrələrinə aid olması ehtimal 
edilir. 

Nəzarət mühiti 
riskləri azalda 
bilər 
(Bax 1-ci Cild,  
Fəsil 5.3) 

Nəzarət fəaliyyətinin müəyyən növləri müdiriyyətin tətbiq etdiyi nəzarət 
vasitələrinə görə işə uyğun ola bilməz. Məsələn, rəhbərlik tərəfindən 
əhəmiyyətli əməliyyatların təsdiqlənməsi təfərrüatlı nəzarət fəaliyyətinə 
olan ehtiyacı azaldıb və ya aradan qaldıraraq, vacib hesab qalıqları və 
əməliyyatlara ciddi nəzarəti təmin edə bilər. Əməliyyatlarla bağlı bəzi 
təhrifləri (bir qayda olaraq böyük müəssisələrdə nəzarət fəaliyyəti 
tərəfindən araşdırılır) aşağıdakıların vasitəsilə azaltmaq olar: 

• Nəzarətin vacibliyini vurğulayan korporativ mədəniyyət; 
 

• Yüksək dərəcədə səriştəli işçi heyətinin işə qəbul edilməsi; 
 

• Müəyyən edilmiş büdcə üzrə gəlir və xərclərin monitorinqi; 
 

• Müdiriyyətdən bütün əsas əməliyyatları təsdiq etməyi tələb etmək; 
 

• Əsas fəaliyyət göstəricilərinin monitorinqi; habelə 
 

• Vəzifə bölgüsünü maksimuma çatdırmaq üçün işçilər arasında 
öhdəliklərin bölüşdürülməsi. 

Maliyyə Auditorlar maliyyə hesabatlarındakı açıqlamalarla bağlı rəhbərliyin daxili 
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hesabatlarında 
açıqlamalar 

nəzarətini başa düşməlidirlər. Bununla belə, kiçik müəssisələrdə 
açıqlamalar daha az təfərrüatlı və ya daha mürəkkəb ola bilər (məs., 
maliyyə hesabatlarının tətbiq edilən çərçivələrinin bəziləri kiçik 
müəssisələrə maliyyə hesabatlarında daha az açıqlamalar verməyə imkan 
verir).   

 
 

Auditə aid olan nəzarət fəaliyyətinin aşağıda verildiyi kimi riskləri azaltması ehtimal edilir: 
 
• Əhəmiyyətli risklər 
 

Auditorun mühakiməsinə əsasən xüsusi audit mülahizələri tələb edən müəyyən edilmiş və 
qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif riskləri. (Bax: 2-ci cild, Fəsil 10.) 

 
• Mahiyyəti üzrə prosedurlarla asanlıqla araşdırılması mümkün olmayan risklər 
 

Bunlar yalnız mahiyyəti üzrə prosedurların yetərli müvafiq audit sübutlarını təqdim etmədiyi müəyyən 
edilmiş və qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif riskləridir.  

Nəzarət fəaliyyətinin auditə aid olub-olmadığına dair auditorun mühakiməsinə aşağıdakılar təsir edir: 
 
• Daxili nəzarətin digər komponentlərində müəyyən edilmiş nəzarət fəaliyyətinin mövcudluğu/olmaması 
haqqında məlumat. Konkret risk müvafiq qaydada aradan qaldırıldığı halda (məsələn, nəzarət mühiti, 
informasiya sistemi tərəfindən və s.), mövcud ola bilən hər hansı digər nəzarət vasitələrini müəyyən 
etməyə ehtiyac yoxdur.  
 
• Eyni məqsədə nail olan nəzarət fəaliyyətinin çoxsaylı növlərinin mövcudluğu. Belə məqsədə aid olan 
nəzarət fəaliyyətinin hər bir növünü öyrənmək lazım deyil.  
 
• Müəyyən əsas nəzarət vasitələrinin fəaliyyət səmərəliliyini sınamaqla auditin səmərəliliyinin artırılması. 
Bu aşağıdakı hallarda baş verə bilər: 
 
– Nəzarət vasitələrinin səmərəli fəaliyyətini test etməklə audit sübutlarının əldə edilməsi xərclər 
baxımından mahiyyəti üzrə prosedurları həyata keçirməkdən daha qənaətli ola bilər. Nəzarət 
vasitələrinin testləri nəticəsində əldə edilən seçmələr bir qayda olaraq mahiyyəti üzrə 
prosedurlardakından daha kiçik olur. Nəzarət vasitələri avtomatlaşdırılmış olduğu halda, seçmədə yalnız 
bir elementin olması kifayət ola bilər (o şərtlə ki, ümumi İT nəzarət vasitələri yaxşı olsun). Bundan əlavə, 
nəzarət sistemi və cəlb edilmiş işçilər keçən illərdən indiyədək dəyişmədiyi halda, nəzarət vasitələrinin 
səmərəli fəaliyyətinin testlərini (müəyyən şəraitlərdə) üç ildən bir keçirmək olar (Bax: 2-ci cild, Fəsil 17). 
 
– Mahiyyəti üzrə prosedurlar ayrılıqda təsdiqləmə səviyyəsində yetərli müvafiq audit sübutlarını təmin 
etmir. Məsələn, satışdan əldə edilən gəlir üçün tamlığın təsdiqlənməsini yalnız mahiyyəti üzrə 
prosedurlarla araşdırmaq çətin (bəzən isə qeyri-mümkün) ola bilər. Belə vəziyyətdə mövcud olan risk ilə 
təsdiqləməni araşdıran hər hansı daxili nəzarət vasitələrini müəyyən etmək məqsədəuyğun olar. Daxili 
nəzarət vasitələrinin səmərəli işləməsi nəzərdə tutulduğu halda, zəruri audit sübutlarını belə nəzarət 
vasitələrinin səmərəli fəaliyyətinin testi ilə əldə etmək olar. 

 

5.7 İT riskləri ilə nəzarət vasitələrinin öyrənilməsi 
 

Bu gün müəssisələrin əksəriyyətində fəaliyyətin heç olmasa bəzi növlərini idarə etmək, onlara nəzarət 

etmək və haqqında məlumat vermək üçün informasiya texnologiyalarından (İT) istifadə edilir. İT 

əməliyyatlarını çox vaxt gündəlik istifadəçilərə (işçi heyətə) vəzifələrini yerinə yetirmək üçün tələb edilən 

aparat vasitələrindən, proqram təminatlarından və tətbiqi proqramlardan istifadə etmək imkanını təmin 

edən mərkəzi dəstək qrupu idarə edir. Kiçik müəssisələrdə İT-nin idarə edilməsi yalnız bir və hətta yarım 

ştat işləyən və ya işə kənardan cəlb edilən şəxsin vəzifəsi ola bilər.  

 
 
Müəssisənin həcmindən asılı olmayaraq, İT-nin idarə olunması və istifadəsi ilə bağlı bir sıra risk amilləri 

mövcuddur ki, onlar azaldılmadığı halda maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin yaranması ilə 

nəticələnə bilər.  
 
Məlumatların tam və dəqiq emal olunmasını təmin etmək üçün birlikdə işləməsi tələb edilən iki növ İT 

nəzarət vasitələri var: 

 



 
  
 

 
76 

 
 

• Ümumi İT nəzarət vasitələri  
Belə nəzarət vasitələri bütün proqramlarda işləyir və bir qayda olaraq avtomatlaşdırılmış nəzarət 
vasitələri (kompüter proqramlarına quraşdırılır) ilə əl ilə idarə edilən nəzarət vasitələrinin (məs., İT 
büdcəsi və xidmət göstərənlərlə müqavilələr) qarışığından ibarət olur; habelə 

  
• İT üçün tətbiqi proqramlara nəzarət vasitələri 

Belə nəzarət vasitələri konkret olaraq proqramlara (məs., satışın aparılması və ya əmək haqlarının 

hesablanması) aid olan avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələridir. 
 

 

Nəzarətin əl ilə idarə edilən və İT elementi olan üçüncü növü də mövcuddur. Belə nəzarət vasitələrini İT-

dən asılı olan nəzarət vasitələri adlandırmaq olar. Bu nəzarət əl ilə həyata keçirilir, lakin onun 

səmərəliliyi İT proqramının verdiyi məlumatlardan asılıdır. Məsələn, maliyyə direktoru aylıq/rüblük 

maliyyə hesabatını (mühasibat uçotu sistemində yaradılmış) yoxlayıb uyğunsuzluqları araşdıra bilər.  

 

Aşağıdakı əlavədə ümumi İT nəzarət vasitələrinin əhatə sahəsi qısa təsvir olunur: 

 

Əlavə 5.7-1 
 

Ümumi İT nəzarət vasitələri 

Standartlar, 
planlaşdırma, 
qaydalar və s. 
(İT nəzarət mühiti) 

İT-nin idarəetmə strukturu. 
İT riskləri necə müəyyən edilir, azaldılır və idarə olunur. 
Zəruri informasiya sistemi, strategiya planı (əgər varsa) və 
büdcə. İT qaydaları, prosedurları və standartları. 
Təşkilati struktur və vəzifə bölgüsü. 
Fövqəladə hallarda tədbirlərin planlaşdırılması. 

Məlumatların 
təhlükəsizliyi, İT 
infrastrukturu və 
gündəlik əməliyyatlar 

İT infrastrukturunun əldə edilməsi, quraşdırılması, sazlanması, 
inteqrasiyası və texniki xidmətin göstərilməsi. 
İstifadəçilərə məlumat xidmətlərinin göstərilməsi. 
Kənar provayderlərin idarə olunması. 
Sistemlərin proqram təminatının, təhlükəsizlik proqram 
təminatının, məlumat bazalarının idarəetmə sistemlərinin və 
yardımçı (utility) proqramların istifadə olunması. 
Təsadüfi hadisələrin izlənilməsi, sistem jurnalında qeydiyyat və 
monitorinq funksiyaları. 

Proqramlara və 
tətbiqi proqramların 
məlumatlarına giriş 
imkanı 

İstifadəçilərin parollarının və eyniləşdirmə nömrələrinin (İD) 
verilməsi/ləğv edilməsi. 
İnternet brandmauerləri və məsafədən girişə nəzarət vasitələri. 
Məlumatların kodlaşdırılması və şifrələrin açarları. 
İstifadəçilərin hesablarına və giriş hüququna nəzarət vasitələri. 
İstifadəçilərin giriş hüququnu verən və ya məhdudlaşdıran 
profilləri. 

Proqramların tərtib 
olunması və 
proqramlarda 
dəyişikliklərin 
edilməsi 

Yeni tətbiqi proqramların əldə edilməsi və icrası. 
Sistemlərin tərtib olunması və keyfiyyətin təmin edilməsi 
prinsipləri. 
Mövcud tətbiqi proqramlara texniki xidmətin göstərilməsi, o 
cümlədən proqramlarda edilən dəyişikliklərə nəzarət. 

İT əməliyyatlarının 
monitorinqi 

Aşağıdakıları təmin edən qaydalar, prosedurlar, yoxlamalar və 
istisnalar haqqında məlumatvermə: 
• Məlumat istifadəçilərinin qərar qəbul etmək üçün dəqiq məlumat 
almasını; 
• Ümumi İT nəzarət vasitələrinə davamlı uyğunluğu; və 
• İT-nin müəssisənin ehtiyaclarına xidmət etməsini və biznesin 
tələblərinə uyğunlaşdırılmasını. 

 
  

İT proqramlarına nəzarət vasitələri 
 



 
  
 

 
77 

 
 

İT proqramlarına nəzarət vasitələri təsərrüfat fəaliyyəti səviyyəsində istifadə edilən konkret tətbiqi 
proqram vasitəsinə aiddir. Proqramlara nəzarət vasitələri xüsusiyyətinə görə profilaktiki və ya aşkaredici 
ola bilər və onlar mühasibat uçotu sənədlərinin düzgünlüyünü təmin etmək üçün nəzərdə tutulur. 
 
Səciyyəvi proqramlara nəzarət vasitələri əməliyyatları və ya digər maliyyə göstəricilərini başlamaq, 
uçota almaq, emal etmək və ya onlara dair hesabat hazırlamaq üçün istifadə edilən prosedurlara aiddir. 
Belə nəzarət vasitələri baş vermiş əməliyyatların təsdiqlənməsini, habelə tam və dəqiq uçota alınıb 
aparılmasını təmin etməyə kömək edir. Nümunə qismində daxil edilən məlumatların redaktə 
nəticələrinin yoxlanılıb daxilolma məqamında düzəliş edilməsini və istisnalara dair hesabatların sıra 
nömrələrinin əl ilə sonrakı yoxlamasını göstərmək olar. 
 

5.8 Monitorinq 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
315.22 Auditor müəssisənin maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına dair        

daxili nəzarətin monitorinqi üçün istifadə etdiyi əsas fəaliyyətlər, 

o cümlədən auditə dair nəzarət fəaliyyətləri ilə bağlı olanlar və 

müəssisənin öz nəzarət elementlərindəki çatışmazlıqların aradan 

qaldırılması üzrə tədbirlərə necə başlaması barədə anlayış əldə 

etməlidir. (İst: Paraq. A110-A112) 

315.24 Auditor müəssisənin nəzarət fəaliyyətində istifadə olunan məlu-   

mat mənbələri və həmin məlumatın məqsədə tam yararlı 

olmasını hesab etmək üçün rəhbərliyin əsaslandığı zəmin barədə 

anlayış əldə etməlidir. (İst: Paraq. A121) 

 
   

 
 

 

 

Monitorinq 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Monitorinq müəyyən zaman ərzində daxili nəzarət vasitələrinin fəaliyyət göstəricilərinin səmərəliliyini 

qiymətləndirir. Məqsəd nəzarət vasitələrinin düzgün işləməsini təmin etmək, düzgün işləmədikdə isə 

zəruri düzəliş tədbirlərini görməkdir.  

 

Monitorinq riskləri azaltmaq üçün nəzərdə tutduqları daxili nəzarət sisteminin aşağıdakı tələblərə cavab 

verib-vermədiyinə dair rəhbərliyə məlumat verir: 
 
• Müəyyən edilmiş nəzarət məqsədlərini səmərəli şəkildə araşdırır; 
 
• Əməkdaşlar tərəfindən düzgün icra olunur və başa düşülür; 
 
• Gündəlik istifadə olunur və tələbləri yerinə yetirilir; habelə 
 
• Şəraitlərdə olan dəyişiklikləri əks etdirmək üçün dəyişdirilməsinə və ya təkmilləşdirilməsinə ehtiyac 

vardır. 
 
Rəhbərlik nəzarət vasitələrinə monitorinqi davamlı fəaliyyət, ayrı-ayrı qiymətləndirmələr və ya hər ikisini 
birlikdə istifadə etməklə həyata keçirir. 
 

Kiçik müəssisələrdə davamlı monitorinq fəaliyyəti qeyri-rəsmi olur və bir qayda olaraq müəssisənin adi 

təkrarlanan fəaliyyət növlərinə daxil edilir. Bura mütəmadi idarəetmə və nəzarət fəaliyyətləri, habelə 

informasiya sistemlərinin tərtib etdiyi istisnalara dair hesabatların təhlili daxildir. Rəhbərlik əməliyyatlarda 
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yaxından iştirak etdiyi hallarda, onlar çox vaxt gözlənilən nəticələrdən əhəmiyyətli fərqlənmələri və 

maliyyə göstəricilərində qeyri-dəqiqlikləri müəyyən edir və nəzarət vasitəsini düzəliş etmək və ya 

təkmilləşdirmək üçün düzəliş tədbirləri görür.  

 

Dövri monitorinq (daha böyük şirkətdə daxili audit xidməti tərəfindən yerinə yetirildiyi kimi müəssisə 

daxilində konkret sahələrin ayrılıqda qiymətləndirilməsi) kiçik müəssisələrdə geniş tətbiq edilmir. 

Bununla belə çox vacib proseslərdə bilavasitə iştirak etməyən səriştəli əməkdaşlar və ya kənardan işə 

cəlb olunmuş müvafiq səriştəsi olan şəxs belə proseslərin dövri qiymətləndirilməsini həyata keçirə bilər.  

 

Rəhbərliyin monitorinq fəaliyyətinə həmçinin problemləri aşkar edən və ya təkmilləşdirilməsi tələb edilən 

sahələri vurğulayan kənar tərəflərdən əldə edilən məlumatların istifadə olunmasını da daxil etmək olar. 

Bunun nümunələrinə aşağıdakılar daxildir: 

 

• Sifarişçilərin şikayətləri; 

 

• İdarəetmə orqanlarının, məsələn, fəaliyyət göstərmək üçün patenti olan şirkətlərin, maliyyə 

qurumlarının və tənzimləyici orqanların şərhləri; habelə 

 

• Kənar auditorların və konsultantların daxili nəzarətə dair verdikləri məlumatlar. 
 

Monitorinq üçün istifadə edilən məlumat mənbələri  
 

Monitorinq zamanı istifadə edilən məlumatların çoxunu müəssisənin informasiya sistemi təqdim edir. 

Rəhbərlik ehtimal edə bilər ki, bu məlumatlar dəqiqdir. Bu məlumatlar dəqiq olmadığı halda rəhbərliyin 

yanlış nəticələr əldə etməsi və nəticədə düşünülməmiş qərarlar qəbul etməsi riski olur.  

 

Müvafiq olaraq, auditor nəzarət vasitələrinin monitorinqini qiymətləndirdikdə, aşağıdakıları öyrənməlidir: 

 

• Müəssisənin monitorinq fəaliyyətinə aid olan məlumat mənbələrini; habelə 

 

• Rəhbərliyin məlumatların məqsədi üçün kifayət qədər etibarlı olmasını hesab etdiyi əsası. 
 
 

5.9 Auditə aid olan daxili nəzarət vasitələrinin öyrənilməsi 
 
Aşağıdakı əlavədə auditə aid olan daxili nəzarət vasitələrinin öyrənilməsi üçün addımların icmalı verilir: 

 
Əlavə 5.9-1 
 

Müəyyən etmək Araşdırmaq 

Azaldılması tələb 
edilən konkret 
əhəmiyyətli təhrif 
riskləri 

Təsdiqləmə səviyyəsində mövcud olan potensial əhəmiyyətli  
təhrif riskləri (əməliyyatların əhəmiyyətli kateqoriyalarına, hesab 
qalıqlarına və maliyyə hesabatlarında məlumatların 
açıqlanmasına aid olan). Məsələn: 

• Əməliyyatlarla bağlı mütəmadi gündəlik risklər; 

• Dələduzluq riskləri (məsələn, rəhbərliyin məhəl qoymaması 
və  aktivlərin qeyri-qanuni mənimsənilməsi); 

• Məlumatların açıqlanmaması riski (məlumatların olmaması 
və ya natamam olması); 

• Əhəmiyyətli risklər; 

• Qeyri-adi risklər (məsələn, yeni mühasibat sisteminin tətbiq   
edilməsi); habelə 

• Mühakimə əsaslı risklər (qiymətləndirmələr, dəyərləndirmə 
və s.). 

Müəyyən edilmiş 
əhəmiyyətli təhrif 
risklərinə qarşı 
rəhbərliyin cavab 

Əhəmiyyətli səhvlərin və dələduzluğun qarşısını alan və ya aşkar 
edib düzəliş edən (ayrılıqda və ya digərləri ilə birlikdə) konkret 
nəzarət fəaliyyətinin hansı növləridir. 
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tədbirləri Bu addım auditordan mövcud ola bilən nəzarət fəaliyyətinin bütün 
növlərini müəyyən etməyi tələb etmir. Məsələn, müəssisədə 
konkret riski araşdıran 15 nəzarət proseduru tətbiq edilə bilər. 
Auditor mövcud olan riski azaltmaq üçün müəyyən edilmiş ilk üç 
nəzarət prosedurunun yetərli olmasına dair nəticə çıxartdığı 
halda, qalan 12 nəzarət prosedurlarını müəyyən edib 
sənədləşdirmək üçün işin görülməsinə ehtiyac yoxdur.   

Əhəmiyyətli 
çatışmazlıqlar 

Əhəmiyyətli təhrif risklərinin rəhbərlik tərəfindən azaldılmaması 
əhəmiyyətli çatışmazlıqla nəticələnə bilər. Onlar haqqında 
rəhbərliyə məlumat verilməli və auditin nəticələri üzrə cavab 
tədbirləri hazırlanmalıdır. 

Müvafiq nəzarət 
vasitələrinin istifadə 
edilməsi 

Bura müəyyən edilmiş müvafiq nəzarət vasitələrinin həqiqətən də 
mövcud olmasını və müəssisədə istifadə edilməsini müəyyən 
etmək üçün prosedurlar (sifarişçinin işçilərinin sorğusundan 
əlavə) aiddir. Bu hansısa bir vaxtda həyata keçirilə bilər, məsələn 
konkret bir gündə bir əməliyyatın sistem vasitəsilə izlənilməsi. Bu, 
auditin əhatə etdiyi dövrdə nəzarət vasitəsinin səmərəli işləyib-
işləməməsini qiymətləndirmək üçün nəzərdə tutulmuş nəzarət 
vasitələrinin testi deyildir. 

 
Daxili nəzarətin rolu 
haqqında sorğu 
(mövcud olduqda) 

Müəssisədə daxili audit xidməti olduğu hallarda 315 saylı (düzəliş 
edilmiş) BAS-ın 23-cü paraqrafında auditordan daxili audit 
xidmətinin vəzifələrinin, onun təşkilati statusunun və yerinə 
yetirdiyi və ya yerinə yetirəcəyi fəaliyyətin xüsusiyyəti haqqında 
anlayış əldə etməsi tələb olunur. 

 

 
5.10 Əl ilə idarə edilən və avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələrinin    
        müqayisəsi 
 
Bir çox müəssisələrdə daxili nəzarət sistemi əl ilə idarə edilən və avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələrinin 
qarışığından ibarətdir. Müxtəlif nəzarət növləri ilə bağlı risklər və üstünlüklər aşağıda açıqlanır. 
 
Əlavə 5.10-1 
 

Üstünlüklər 
Əl ilə idarə edilən nəzarət vasitələri Avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələri 

• Avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələrinin 

səmərəliliyinin monitorinqi üçün istifadə olunur. 
 
• İri, qeyri-adi və ya birdəfəlik əməliyyatlar üzrə 

mühakimə və mülahizə tələb edilən sahələr 

üçün uyğundur.  
 
• Səhvləri müəyyən etmək, qabaqcadan görmək 

və ya proqnozlaşdırmaq çətin olduqda 

faydalıdır.   
 
• Dəyişən şəraitdə mövcud olan 

avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitəsinin fəaliyyət 

dairəsindən kənara çıxan nəzarət cavab tədbirləri 

tələb edilə bilər.   

• Çoxsaylı əməliyyatların aparılması və ya iri 

həcmli məlumatların işlənilməsi zamanı 

verilmiş biznes qaydalarını ardıcıl olaraq tətbiq 

edir və mürəkkəb hesablamaları yerinə yetirir. 
 
• Məlumatların vaxtlı-vaxtında çatdırılmasını, 

istifadə etmək imkanını və dəqiqliyini artırır. 
 
• Məlumatların əlavə təhlilini asanlaşdırır. 
 
• Müəssisənin fəaliyyətlərinin, onun qayda və 

prosedurlarının yerinə yetirilməsinin monitorinq 

imkanını gücləndirir. 
 
• Daxili nəzarətin çaşdırılma riskini azaldır 
 
• Tətbiqi proqramlarda, məlumat bazalarında və 

əməliyyat sistemlərində müvafiq sistemə giriş 

imkanını məhdudlaşdırmaqla səmərəli vəzifə 

bölgüsünə nail olmaq imkanını gücləndirir. 
 

Risklər 
Əl ilə idarə edilən nəzarət vasitələri Avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələri 
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• Avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələri nisbətən 

daha az etibarlı olur, çünki onları insanlar 

yerinə yetirir. 
 
• Onlara məhəl qoymamaq, laqeyd qalmaq və 

ya ləğv etmək daha asandır. 
 
• Onlar adi səhvlərə və yanlışlıqlara daha çox 

meylli olur. 
 
• Ardıcıllıqla tətbiq edilməsini ehtimal etmək 

mümkün deyil. 
 
• Böyük həcmli və ya təkrarlanan əməliyyatlar 

üçün avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələri 

daha səmərəlidir. 
 
• Nəzarət vasitəsi lazımi qaydada hazırlana və 

avtomatlaşdırıla bilən hallarda fəaliyyət üçün 

daha az münasibdir 

• Məlumatları qeyri-dəqiq işləyən, qeyri-dəqiq 

məlumatları işləyən və ya hər ikisi mövcud 

olan sistem və ya proqramlara etibar edilə 

bilər.  
 

• Məlumatlara, onların məhv edilməsi və ya 

lazımsız dəyişikliklərin edilməsi ilə nəticələnə 

bilən icazəsiz giriş, o cümlədən icazəsiz və ya 

mövcud olmayan əməliyyatların uçotu, yaxud 

əməliyyatların qeyri-dəqiq uçotu (çoxsaylı 

istifadəçilər ümumi bir məlumat bazasına daxil 

olduğu hallarda xüsusi risklər yarana bilər). 
 

• İT işçilərinin, vəzifə bölgüsünün pozulması ilə 

nəticələnən, onlara həvalə edilmiş vəzifələri 

yerinə yetirmələri üçün tələb edildiyindən çox 

imtiyazlı giriş əldə etmənin mümkünlüyü. 
 

• Əsas fayllardakı məlumatlarda icazəsiz 

dəyişikliklər. 
 

• Sistem və ya proqramlarda icazəsiz 

dəyişikliklərin edilməsi. 
 

• Sistem və ya proqramlarda zəruri 

dəyişikliklərin edilməməsi. 
 

• Əl ilə edilən qeyri-müvafiq müdaxilə. 
 

• Məlumatların potensial itkisi və ya zəruri 

hallarda məlumatlara giriş əldə etmək 

imkanının olmaması. 
 
 
 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Müəssisədə əl ilə idarə edilən və avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələri qarışıq olduqda, həmişə 
hər nəzarət vasitəsinin işinə görə məsuliyyət daşıyan şəxsi müəyyən edin. Məsələn, fərz edək 
ki, anbar müdiri malların daşınmasına görə cavabdehdir. Anbar müdiri yükü sifarişin əsli ilə 
uyğunlaşdıran tətbiqi proqramın nəzarət vasitəsi olan satış sisteminə məlumatları əl ilə daxil 
edir. Uyğunlaşdırma prosesinə nə isə düzgün olmadığı halda buna görə məsuliyyəti anbar 
müdiri, İT şöbəsi və ya mühasibatlıq daşıyır? Bütün prosesə görə məsuliyyət bir nəfərin 
üzərinə qoyulmayanadək səhvlər baş verdikdə insanlar mütləq bir-birlərini günahlandıracaqlar.  
 
Məsuliyyətlər bölüşdürülmədiyi hallarda, aşağıdakıları nəzərə alın: 
 
• Maliyyə hesabatlarında baş verə bilən potensial təhriflərin ehtimalı və miqyası; 

 
• Audit nəticələri üzrə müvafiq cavab tədbirləri; habelə 

 

• Bu məsələni rəhbərliyin nəzərinə çatdırmaq lazımdırmı. 
 
  

5.11 Nüfuzedici nəzarət vasitələri (maliyyə hesabatları səviyyəsində    
       riskləri əks etdirir) 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

315.14 (b) Auditor ...aşağıdakıları müəyyən etməlidir:  

(b) Nəzarət elementlərində güclü tərəflərin məcmu şəkildə daxili 

nəzarətin digər elementləri üçün müvafiq zəmin təşkil etməsi və 

nəzarət mühitindəki çatışmazlıqların təsiri səbəbindən həmin 
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digər elementlərin səmərəsinin azalmaması. (İst: Paraq. A77-

A87) 
 

 
Bu bölmədə indi daxili nəzarətin beş elementindən hər biri əks etdirilmişdir. Bu nəzarət vasitələrinin 

bəziləri xüsusiyyətinə görə nüfüzedicidir (maliyyə hesabatı səviyyəli risklər) və yalnız dolayı yolla 

təhriflərin baş verməsinin qarşısını almağa və ya baş verdikdən sonra aşkar edib düzəliş etməyə kömək 

edir. Digər nəzarət vasitələri konkret əməliyyatlarla (təsdiqləmə səviyyəsi) bağlı risklərə (məs., əmək 

haqlarının hesablanması, satış və alış) aiddir və xüsusilə təhriflərin qarşısını almaq və ya aşkar edib 

düzəliş etmək üçün nəzərdə tutulur.  

 

Aşağıdakı əlavədə əməliyyatlara nəzarətin iki səviyyəsinin əməliyyatların başlaması ilə aparılmasından 

(əməliyyat səviyyəsi), mühasibat uçotu sənədlərinə (maliyyə hesabatları səviyyəsi) və nəhayət maliyyə 

hesabatlarınadək qarşılıqlı əlaqəsi göstərilir. Fikir verin ki, daxili nəzarət elementlərinin beşindən ən azı 

üçü əsasən nüfuzedici nəzarət vasitələrindən ibarətdir.  

 

 
 
 
 
 
Əlavə 5.11-1  

 

 
 

 
Qeydlər: 
 
1. Yuxarıdakı şəkil ümumi təlimat kimi verilir. Bəzi hallarda nüfuzedici nəzarət vasitələri təsərrüfat 

fəaliyyəti səviyyəsində xüsusi təhriflərin qarşısını alan və ya aşkar edən dəqiqlik səviyyəsində fəaliyyət 

göstərmək üçün nəzərdə tutula bilər. Məsələn, icazəsiz inzibati xərclərin rəhbərlik tərəfindən aşkar 

edilməsi üçün idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən təsdiqlənmiş təfərrüatlı büdcədən istifadə etmək 

olar. Digər hallarda maliyyə hesabatları səviyyəli fəaliyyətlərə aid olan nəzarət fəaliyyəti və informasiya 

sisteminin hissələri mövcud ola bilər. 
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2. Bütövlükdə müəssisəyə aid olan nəzarət vasitələri (məsələn, səriştəliliyə sadiqlik) təsərrüfat fəaliyyəti 

səviyyəsindəkilərdən (məsələn, əldə edilən malların satınalma sifarişi üzrə uyğunlaşdırılması) az hiss 

oluna bilər, lakin dələduzluq ilə səhvlərin qarşısının alınması və aşkar edilməsinə eyni dərəcədə 

vacibdir. 
 
3. Dövrün sonuna olan maliyyə hesabatlarının verilmə prosesi aşağıdakılar üçün nəzərdə tutulan 
prosedurlardan ibarətdir: 
 
• Əməliyyatların ümumi məbləğlərini baş kitaba daxil etmək; 
 
• Mühasibat uçotu siyasətini seçib tətbiq etmək; 
 
• Baş kitabda mühasibat yazılışlarını başlamaq, icazə vermək, uçota almaq və işləmək; 
 
• Maliyyə hesabatlarına edilən təkrarlanan və birdəfəlik düzəlişləri uçota almaq; habelə 
 
• Maliyyə hesabatlarını və əlaqəli açıqlamaları hazırlamaq. 
 
4. Ümumi informasiya texnologiyalarına (İT) nəzarət vasitələri bütövlükdə müəssisə üçün nüfuzedicidir, 

çünki onlar diqqət mərkəzinə İT əməliyyatlarının (məs., təşkiletmə, işçi heyətin yığılması, məlumatların 

tamlığı) müəssisədə necə idarə olunduğunu qoyur. 
 
 
5. İT üçün proqram təminatlarına nəzarət vasitələri əməliyyatlar üzrə nəzarət vasitələri ilə eynidir. Onlar 

təsərrüfat fəaliyyəti səviyyəsində xüsusi əməliyyatların necə aparılmasına aiddir. 

Nüfuzedici nəzarət vasitələri (maliyyə hesabatları səviyyəsində) xüsusi əməliyyatlar təsdiqləmə səviyyəli 

(əməliyyatlar səviyyəsində) üzrə nəzarət vasitələrinin qurulduğu əsası təşkil edir. Onlar daxili nəzarət 

sisteminə hörmət atmosferi yaradır və ümumiyyətlə təşkilatın nəzarət mühitindən gözlənilən nəticələri 

müəyyən edir. Pis hazırlanmış nüfuzedici nəzarət vasitələri bütün növ səhv və dələduzluqların baş 

verməsinə zəmin yarada bilər. Məsələn, müəssisədə yüksək dərəcədə nəzarət edilən və səmərəli satış 

prosesi mövcud ola bilər. Bununla belə, müdiriyyətin nəzarətə qarşı münasibəti pis olduğu halda və 

bəzən bu nəzarət vasitələrinə məhəl qoymadığı halda, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhv baş 

verə bilər. Rəhbərliyin məhəl qoymaması və daxili nəzarət sisteminə hörmət atmosferinin yaradılmaması 

korporativ səhv hərəkətlərdə ən çox rast gələn hallardır 

 

Nüfuzedici nəzarət vasitələrinə daxili nəzarət sisteminə faktiki hörmət atmosferinin yaradılmasının 

nəzərdə tutulub-tutulmadığını və nəzarət vasitələrindən gözlənilən nəticələrin nə dərəcədə əldə 

olunmasını müəyyən edən monitorinqə nəzarət vasitələri də daxildir.  

 

Nüfuzedici nəzarət vasitələrinə (bütövlükdə maliyyə hesabatlarına aiddir) aşağıdakılar daxil ola bilər:  
• Nəzarət mühitinə aid olan nəzarət vasitələri;  
• Rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl qoymaması üzrə nəzarət vasitələri;  
• Müəssisənin riskləri qiymətləndirmə prosesi;  
• Əməliyyatların və digər nəzarət vasitələrinin nəticələrinin monitorinqi üzrə nəzarət vasitələri;  
• Dövrün sonuna olan maliyyə hesabatlarının verilmə prosesi üzrə nəzarət vasitələri; habelə  
• Əhəmiyyətli təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət və riskin idarə edilməsi praktikalarını əks etdirən qaydalar. 

 

Kiçik müəssisələr 
 
Kiçik müəssisələrdə təsərrüfat fəaliyyəti üzrə xüsusi nəzarət vasitələrinin olmaması (işçi heyətin və 

vəsaitlərin məhdud olması səbəbindən) nəzarətin tətbiq edilməsində rəhbərliyin (məs., sahibkar 

rəhbərin) fəal iştirak etməsi ilə əvəzləşdirilir. Faktiki olaraq, kiçik müəssisələrdə bəzi nüfuzedici nəzarət 

vasitələri çox vaxt xüsusi təhriflərin qarşısını almaq və ya aşkar etmək üçün nəzərdə tutulan dəqiqlik 

səviyyəsində fəaliyyət göstərir.  

Bununla belə, müdiriyyətin daha çox iştirak etməsi rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl qoymaması riskini 

də artırır.  

Bunu əlavə audit prosedurları və ya dələduzluğa qarşı müvafiq nəzarət vasitələrinin hazırlanması ilə 

araşdırmaq olar. (Bax: aşağıda verilən 1-ci cild, Fəsil 5.12). 
 



 
  
 

 
83 

 
 

 

Nüfuzedici nəzarət vasitələrinin çatışmazlıqları 
 
Nüfuzedici nəzarət vasitələrinin zəif cəhətlərinin adətən dərhal maliyyə hesabatlarında çatışmazlıqla və 
ya səhvlərlə nəticələnməməsinə baxmayaraq, onlar nəticədə təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət 
səviyyəsində təhrif ehtimalının yaranmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Yaxşı nüfuzedici nəzarət 
vasitələrinin olmaması təsərrüfat fəaliyyəti üzrə digər nəzarət vasitələrin səmərəsini ciddi şəkildə azalda 
bilər; nəticə etibarı ilə rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərə belə nəzarət vasitələrində əhəmiyyətli 
çatışmazlıqlar haqqında məlumat verilməlidir.  
 

5.12 Dələduzluğa qarşı nəzarət vasitələri 

 
 

Son illərdə bəzən dələduzluğa qarşı nəzarət vasitələri adlandırılan yeni daxili nəzarət növü üzə 

çıxmışdır. Böyük həcmli dələduzluqların əksəriyyətində müdiriyyət iştirak etdiyinə görə böyük 

müəssisələrdə dələduzluğa qarşı güclü proqram və nəzarət vasitələrini yaratmaq nəzarət mühiti üçün 

faydalı hesab olunur. Dələduzluğa qarşı nəzarət vasitələrini yol hərəkətini tam dayandırmaq üçün deyil, 

yavaşıtmaq üçün nəzərdə tutulmuş sürəti azaldan yol maneələrinə bənzətmək olar. Dələduzluğa qarşı 

nəzarət vasitələri qeyri-qanuni davranış baş verməzdən əvvəl onun qarşısını almaq üçün nəzərdə 

tutulur, lakin onu tam aradan qaldıra bilməz. 

 

Dələduzluğa qarşı nəzarət vasitələri xüsusilə böyük müəssisələr üçün münasibdir, lakin kiçik 

müəssisələrdə də dələduzluğa mane olmaq üçün nəzərdə tutula bilər. Onlar dələduzluğun baş 

verməsinin qarısını ala bilməsə də güclü antistimuldur. Onlar günahkarları məcbur edir ki, hərəkətlərinin 

nəticələri barədə diqqətlə düşünsün.  

 

Dələduzluğa qarşı nəzarət vasitələrinin daxili nəzarətin bütün beş elementini əks etdirməsi nəzərdə 

tutula bilər.  Lakin maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif riskləri ilə bağlı müəssisədəki daxili nəzarət 

sisteminə hörmət atmosferinə xüsusi diqqət yetirilir. O, rəhbərliyin nəzarətə qarşı münasibətini və 

tədbirlərini əks etdirir və bütün işçilər tərəfindən nəzarətin dərk edilməsinə təsir edən nəzarət mühitinin 

bir hissəsidir (bax: yuxarıda verilən 1-ci cild, Fəsil 5). Daxili nəzarət sisteminə yaxşı hörmət atmosferi 

şübhəsiz dələduzluğa qarşı bütün nəzarət vasitələrindən ən səmərəlisi hesab edilir.   

 

Kiçik müəssisələr üçün tətbiq edilən dələduzluğa qarşı nəzarət vasitələrinin iki nümunəsi aşağıdakıları 
ehtiva edir: 

  

• Mühasibat yazılışları  
Menecerlər çox vaxt dələduzluq törətmək üçün qeyri-adi mühasibat yazılışlarından istifadə edirlər. 

Qeyri-adi mühasibat yazılışları (qeyd edilən məbləğdən artıq) üçün izahat ilə menecerin imzasının 

(təsdiqləməni bildirən) olması prinsipi istənilən həcmli müəssisədə tətbiq edilə bilən dələduzluğa qarşı 

sadə nəzarət vasitəsidir. Belə prinsip müəssisənin mühasibinə səlahiyyət verir ki, həmişə (yazılış tələb 

edən) menecerdən izahat və razılıq tələb etsin. Bu, müdiri münasib olmayan yazılış etməyi tələb 

etməkdən çəkindirməyə bilər, lakin fiziki olaraq razılığın sənədləşdirilməsi və izahatın verilməsi 

haqqında fikir ümumiyyətlə nə vaxtsa belə tələbi irəli sürməkdən yayındırmaq üçün yetərli ola bilər. Bu, 

tələbin irəli sürülməsinin qarşısını almadığı halda auditor görə bilər ki, yazılışa razılıq verilməyib və 

bunun səbəbini soruşa bilər. Nəticədə əlavə araşdırma aparıla bilər.  

 

• Vəzifə bölgüsü 

 

Kiçik müəssisələrdə mühasib və ya hesabdara çox vaxt etibar və minimal nəzarət edilir, bu səbəbdən o, 

dələduzluq törətmək üçün geniş imkana malikdir. Dələduzluğa qarşı mümkün olan nəzarət vasitəsinin 

biri (lakin bir qədər bahalı) ildə bir dəfə, məsələn mühasib məzuniyyətdə olduğu və ya digər tapşırıqları 

yerinə yetirdiyi zaman, ən azı bir və ya bir neçə həftə ərzində hesabdarın işini yerinə yetirmək üçün 

yarım-ştat əsasında hesabdarın işə qəbuludur. Əvəzedici işçinin işə götürülməsi prinsipi hesabdarı 
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dələduzluq törətməkdən ümumiyyətlə yayındıra bilər, dələduzluq artıq baş verdiyi halda isə əvəzetmə 

prinsipi onu aşkar etmək imkanını verə bilər. 
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6 MALİYYƏ 
HESABATLARINA DAİR 
TƏSDİQLƏMƏLƏR 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS-lar 
Audit zamanı rəhbərliyin təsdiqləmələrinin istifadə olunması 315 (düzəliş edilmiş) 

 

 

Əlavə 6.0-1  

 
Birgə təsdiqləmələr Yanlış pul dəyərinin məbləği 

 

 
Tamlıq  
(qeydə alınmayan əməliyyatlar 
və ya açıqlamalar) 

 
Mövcudluq  
(Yolverilməz əməliyyatlar və ya açıqlamalar,  
yaxud hüququn/öhdəliyin mövcud olmaması) 

 
Dəqiqlik və qiymətləndirmə  
(açıqlamalarda yanlış qiymətləndirmə,  
bölüşdürmə, uçota alma/ölçmə,  
dövrün bitməsi, təsnifetmə və ya  
təsviretmə) 

 
Az bəyan edilmişdir  - +     Çox bəyan edilmişdir 

Təqdimat  
(əməliyyatlar və qalıqlar müvafiq qaydada birləşdirilmişdir/bölünmüşdür və aydın şəkildə təsvir  
edilmişdir. Əlaqəli açıqlamalar maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri baxımından 
məqsədəuyğundur və başa düşüləndir). 
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6.1  İcmal 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
315.4(a) (a) Təsdiqləmələr (Assertions) — Rəhbərlik tərəfindən 

maliyyə hesabatlarında aydın şəkildə göstərilən və ya digər 

formada iddia edilən, baş verə bilən müxtəlif kateqoriyalı 

potensial təhrifləri təhlil etmək üçün auditorun istifadə etdiyi 

ifadələr. 
 

 

  
Rəhbərlik auditorlara təqdimat etdikdə, məsələn “maliyyə hesabatları bütövlükdə maliyyə hesabatlarının 

tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən ədalətli şəkildə təqdim edilmişdir”, belə təqdimatın tərkibində əslində 

bir sıra təsdiqləmələr olur.   

 

Belə təsdiqləmələr (rəhbərlik tərəfindən) maliyyə hesabatlarındakı əməliyyatların və tədbirlərin 

kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və açıqlamaların tanınmasına, qiymətləndirilməsinə və təqdimatına 

aiddir.  

 

Rəhbərliyin təsdiqləmələrinin nümunələrinə aşağıdakılar daxildir: 

 

• Maliyyə hesabatlarındakı bütün aktivlər mövcuddur; 

 

• Bütün alqı-satqı əməliyyatları müvafiq dövrdə uçota alınmışdır; 

 

• Mal-material ehtiyatları müvafiq dəyərlərlə bəyan edilmişdir; 

 

• Kreditor borcları müəssisənin düzgün öhdəliklərini təqdim edir; 

 

• Uçota alınmış bütün əməliyyatlar təhlil edilən dövrdə baş vermişdir; habelə 

 

• Bütün məbləğlər maliyyə hesabatlarında lazımi qaydada təqdim edilmişdir. Bura əməliyyatların, hesab 

qalıqlarının və hadisələrin müvafiq qaydada birləşdirilməsi və ya ayırılması, habelə aydın şəkildə təsvir 

edilməsi daxildir. Bura həmçinin əlaqəli açıqlamaların maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri 

baxımından müvafiq olması və başa düşülməsi daxildir; habelə   

 

• Məbləğlərin və ya açıqlamaların təqdimatı faydalı məlumatları dəqiq işıqlandırır və ya məlumatların 

yanıldıcı olması ilə nəticələnmir. 

 

Belə təsdiqləmələr çox vaxt bir sözlə ifadə olunur, məsələn, tamlıq, mövcudluq, başvermə, dəqiqlik, 

qiymətləndirmə, təqdimat və s. Məsələn, rəhbərlik auditora təsdiqləyə bilər ki, mühasibat sənədlərindəki 

satış qalığında bütün alqı-satqı əməliyyatları var (tamlıq təsdiqləməsi), əməliyyatlar baş vermişdir və 

etibarlıdır (başvermə/mövcudluq təsdiqləməsi), habelə əməliyyatlar mühasibat sənədlərində və müvafiq 

hesabat dövründə düzgün uçota alınmışdır (dəqiqlik/qiymətləndirmə təsdiqləməsi).  
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6.2 Təsdiqləmələrin təsviri 
 

315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın A129-cu paraqrafında auditorun ehtimal edilən təhriflərin müxtəlif 

növlərini nəzərə alması üçün istifadə edə biləcəyi təsdiqləmə kateqoriyaları təsvir edilir. Bu kateqoriyalar 

aşağıdakı əlavədə təsvir edilir: 

 

Əlavə 6.2-1 
 

 Təsdiqləmə Təsvir 

Audit aparılan 
dövr üzrə 
əməliyyatların 
və hadisələrin 
kateqoriyaları 
və əlaqəli 
açıqlamalar 

Başvermə Uçota alınmış və ya açıqlanmış əməliyyatlar və 
hadisələr baş vermiş və belə əməliyyatlar və 
hadisələr müəssisəyə aiddir. 

Tamlıq Uçota alınmalı bütün əməliyyatlar və hadisələr faktiki 
olaraq uçota alınmış, habelə maliyyə hesabatlarına 
daxil ediləcək bütün əlaqəli açıqlamalar maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri 
baxımından daxil edilmişdir. 

Dəqiqlik Uçota alınmış əməliyyatlara və hadisələrə aidiyyəti 
olan məbləğlər və digər məlumatlar lazımi şəkildə 
uçota alınmış, habelə əlaqəli açıqlamalar lazımi 
qaydada qiymtləndirilmiş və maliyyə hesabatlarının 
tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri baxımından 
təsvir olunmuşdur. 

Dövrün bitməsi Əməliyyatlar və hadisələr düzgün hesabat dövründə 
uçota alınmışdır. 

Təsnifat Əməliyyatlar və hadisələr müvafiq hesablarda uçota 
alınmışdır. 

Təqdimat Əməliyyatlar və hadisələr lazımi qaydada 
birləşdirilmiş və ya ayırılmış və aydın şəkildə təsvir 
edilmiş, habelə əlaqəli açıqlamalar tətbiq olunan 
maliyyə hesabatlarının çərçivələrinin tələbləri 
baxımından məqsədəuyğundur və başa düşüləndir. 

 
 

 Təsdiqləmə Təsvir 

Dövrün sonuna 
hesab qalıqları 
və əlaqəli 
açıqlamalar 

Mövcudluq Aktivlər, öhdəliklər və iştirak payları faktiki olaraq 
mövcuddur. 

Hüquq və öhdəliklər Müəssisə onun öhdəliyində olan aktivlərə və 
öhdəliklərə görə hüquqlara malikdir və ya bu 
hüquqlara nəzarət edir. 

Tamlıq Uçota alınmalı bütün aktivlər, öhdəliklər və iştirak 
payları faktiki olaraq uçota alınmış, habelə maliyyə 
hesabatlarına daxil ediləcək bütün əlaqəli 
açıqlamalar faktiki olaraq maliyyə hesabatlarının 
tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri baxımından daxil 
edilmişdir. 

Dəqiqliyin 
qiymətləndirilməsi və 
bölüşdürmə 

Aktivlər, öhdəliklər və iştirak payları maliyyə 
hesabatlarında müvafiq məbləğlərdə əks etdirilmiş, 
habelə nəticədə keçirilən qiymətləndirmə və ya 
bölüşdürmə üzrə bütün düzəlişlər müvafiq qaydada 
uçota alınmış, əlaqəli açıqlamalar isə maliyyə 
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri baxımından 
lazımi qaydada qiymətləndirilmiş və təsvir 
olunmuşdur. 

Təsnifat Aktivlər, öhdəliklər və iştirak payları müvafiq 
hesablarda uçota alınmışdır. 
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Təqdimat Aktivlər, öhdəliklər və iştirak payları lazımi qaydada 
birləşdirilmiş və ya ayırılmış və aydın şəkildə təsvir 
edilmiş, habelə əlaqəli açıqlamalar tətbiq olunan 
maliyyə hesabatlarının çərçivələrinin tələbləri 
baxımından məqsədəuyğundur və başa düşüləndir. 

  
 
 

 

Uçota alınmış əməliyyatların kateqoriyalarına, hadisələrə və ya hesab qalıqlarına bilavasitə aid olmayan 

açıqlamalardakı ehtimal edilən təhrifləri nəzərdən keçirərkən yuxarıda təsvir edilən təsdiqləmələr 

müvafiq hallarda uyğunlaşdırıla bilər. Məsələn, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivəsi üzrə 

müəssisədən tələb edilə bilər ki, maliyyə hesabatlarında hələ uçota alınmayan əməliyyatdan irəli gələn 

risklərə məruzqalmanı təqdim etsin.  
 
Təsdiqləmələrin maliyyə hesabatlarının sahələrinə tətbiqetmə imkanı aşağıdakı əlavədə 

ümumiləşdirilmişdir: 

 
Əlavə 6.2-2   

 

Təsdiqləmələr Əməliyyatların kateqoriyaları Hesab qalıqları 

Mövcudluq/başvermə ✓ ✓ 

Tamlıq ✓ ✓ 

Hüquq və öhdəliklər  ✓ 

Dəqiqlik və bölüşdürmə ✓ ✓ 

Qiymətləndirmə  ✓ 

Dövrün bitməsi ✓ ✓ 

Təsnifat ✓ ✓ 

Təqdimat ✓ ✓ 

 

6.3 Birgə təsdiqləmələr 
 
315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS auditora imkan verir ki, təsdiqləmələri yuxarıda təsvir olunduğu kimi 

istifadə etsin, yaxud onları başqa cür ifadə etsin, o şərtlə ki, yuxarıda təsvir edilmiş bütün aspektlər əhatə 

olunsun.  

  

Kiçik müəssisələrin auditində təsdqiləmələrin istifadə olunmasını bir qədər asanlaşdırmaq məqsədilə 

təsdiqləmələrin bütün üç kateqoriyada (məs., qalıqlar, əməliyyatlar və açıqlamalar) tətbiq edilməsi üçün 

bu təlimatda bir neçə təsdiqləmə birləşdirilmişdir. Birləşdirilmiş dörd təsdiqləmə və ayrı-ayrı təsdiqləmələr 

aşağıdakı əlavədə əks etdirilmişdir: 

 

Əlavə 6.3-1 
 

Birləşdirilmiş təsdiqləmələr Əməliyyatların kateqoriyaları Hesab qalıqları 
Tamlıq (T) Tamlıq Tamlıq 
Dəqiqlik və qiymətləndirmə 
(DQ) 

Dəqiqlik 
Dövrün bitməsi 
Təsnifat 

Dəqiqlik 
Qiymətləndirmə 
Bölüşdürmə 
Təsnifat 

Mövcudluq (M) Başvermə Mövcudluq 
Hüquqlar və öhdəliklər 

Təqdimat (Təq) Təqdimat Təqdimat 
 
 

Qeyd: 
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Auditor, məsələn yuxarıda əks olunduğu kimi birləşdirilmiş təsdiqləmələrdən istifadə etməyi seçdikdə, 

yadda saxlamaq lazımdır ki, mövcudluq təsdiqləməsinə hüquq və öhdəliklər də daxildir.  

 

Aşağıdakı əlavədə bu təlimatda istifadə edilən birləşdirilmiş dörd təsdiqləmələrin təsviri verilir:  

 

Əlavə 6.3-2 
 

Birləşdirilmiş təsdiqləmə Təsvir 
Tamlıq (T) Maliyyə hesabatlarında uçota alınmalı və ya açıqlanmalı hər 

şey daxil edilmişdir. 
Uçota alınmayan və ya açıqlanmayan heç bir aktiv, öhdəlik, 
əməliyyat və ya hadisə yoxdur; maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrinin tələbləri baxımından maliyyə 
hesabatlarında əks etdirilməyən və ya natamam açıqlamalar 
yoxdur. 

Mövcudluq (M) Maliyyə hesabatlarında uçota alınan və ya açıqlanan hər şey 
müvafiq tarixə mövcuddur. 
Aktivlər, öhdəliklər, uçota alınmış əməliyyatlar və maliyyə 
hesabatlarının qeydlərinə daxil edilmiş digər məsələlər 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivəsi baxımından 
faktiki olaraq mövcuddur, baş vermiş və müəssisəyə aiddir.   

Dəqiqlik və qiymətləndirmə (DQ) Aktivlər, öhdəliklər və iştirak payı üzrə faizlər müvafiq 
məbləğlərdə maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiş; onların 
nəticəsində qiymətləndirmələrə və ya bölüşdürmələrə edilən 
hər hansı düzəlişlər müvafiq qaydada uçota alınmış, əlaqəli 
açıqlamalar isə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrinin tələbləri baxımından müvafiq qaydada 
qiymətləndirilmiş və təsvir edilmişdir.  
 

Təqdimat (Təq) Aktivlər, öhdəliklər, əməliyyatlar və hadisələr lazımi qaydada 
birləşdirilmiş və ya ayırılmış və aydın şəkildə təsvir edilmiş, 
habelə əlaqəli açıqlamalar tətbiq olunan maliyyə 
hesabatlarının çərçivələrinin tələbləri baxımından 
məqsədəuyğundur və başa düşüləndir. 

 

6.4 Təsdiqləmələrin audit aparılarkən istifadə olunması 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

315.25 Auditor aşağıda təsvir olunmuş əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən 

edərək qiymətləndirməlidir: 

(a) maliyyə hesabatları səviyyəsində; habelə (İst: Paraq. A122- 

       A125) 

(b) əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar 

üçün təsdiqləmələr səviyyəsində. (İst: Paraq. A126-A131) 

Həmçinin, auditor əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə 

yetirmək üçün zəmin hazırlamalıdır. 

  
Əvvəl qeyd olunduğu kimi, maliyyə hesabatlarında onlara daxil edilmiş bir sıra təsdiqləmələr vardır. 

Auditor maliyyə hesabatları səviyyəsində və təsdiqləmələr səviyyəsində riskləri qiymətləndirən zaman 

təsdiqləmələrdən istifadə edə bilər.  

 

Əlavə 6.4-1 

 

Risklərin 
qiymətləndirilməsi: 

Şərhlər: 
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Maliyyə hesabatları 
səviyyəsində 

Maliyyə hesabatları səviyyəsində əhəmiyyətli təhrif riskləri nüfuzedici 

olmağa meyllidir və bu səbəbdən bütün təsdiqləmələri əks etdirir. 

Məsələn, baş mühasib müəyyən edildiyi tapşırıqlar üçün kifayət qədər 

səriştəli olmadığı halda, maliyyə hesabatlarında səhvlər ola bilər. 

Bununla yanaşı belə səhvlərin xüsusiyyəti çox vaxt yalnız bir hesab 

qalığı, əməliyyatlar axını və ya məlumatların açıqlanması ilə 

məhdudlaşmır. Bundan əlavə səhv yalnız bir təsdiqləmə, məsələn, 

satışın tamlığı ilə məhdudlaşmır. O, eyni zamanda, digər 

təsdiqləmələrə də, məsələn, dəqiqlik, mövcudluq və qiymətləndirməyə 

aid ola bilər.   
Təsdiqləmələr 
səviyyəsində 

Təsdiqləmələr səviyyəsində risklər müəyyən bir vaxtda (məsələn, 

dövrün sonunda) ayrı-ayrı hesab qalıqlarına, əməliyyatların 

kateqoriyalarına (hesabat dövrü üzrə), habelə maliyyə hesabatlarında 

təqdimat və məlumatların açıqlanmasına aid olur.  

Hər təsdiqləmənin ayrı bir hesab qalığına (və ya əməliyyatların 

kateqoriyasına, yaxud təqdimata və məlumatların açıqlanmasına) 

aidiyyəti qalıq və ehtimal edilən əhəmiyyətli təhrif risklərinin 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, dəyişir. Məsələn, qiymətləndirmə 

təsdiqləməsini nəzərdən keçirən zaman auditor kreditor borclarındakı 

səhv riskini aşağı müəyyən edə bilər; lakin mənəvi köhnəlmə amili 

olduğu mal-material ehtiyatları üçün auditor qiymətləndirmə riskini 

yüksək kimi müəyyən etməlidir. Başqa bir nümunə mal-material 

ehtiyatlarının qalığındakı tamlığa (mövcud olmayan elementlər) görə 

əhəmiyyətli təhrif risklərinin aşağı, lakin satış qalığı ilə müqayisədə 

yüksək olduğu vəziyyətdir. 
 

Risklərin qiymətləndirilməsinin iki səviyyəsi arasındakı fərq qismən aşağıdakı əlavədə əks etdirilir: 

Əlavə 6.4-2 

 
 

İki zəruri səviyyədə risklərin qiymətləndirilməsi  
 

Maliyyə hesabatları        
Maliyyə hesabatları (ümumi) səviyyəsi         

                            

Bir çox təsdiqləmələrə dair 
tətbiq edilə bilən 
nüfuzetmə riskləri 

        Kommersiya 
riski Aşağı 

   Dələduzluq 
riski            Orta            

Təsdiqləmə səviyyəsi (qismən)                

Hesab 
                            

Mal-material 
ehtiyatları 

       
Nağd pul 

       Kreditor 
borcları 

qalıqları             
                       

Əməliyyat 
                            
        

Gəlirlər 
   

Xərclər 
       

kateqoriyaları                  
                            

Təqdimat və 
                            
                            

açıqlamalar     Öhdəliklər           Əlaqəli tərəflər    

Müvafiq T 

                           

                           
Low                     

təsdiqləmələr M 
                    

Mod                     

(hər təsdiqləmə üçün DQ High                     
                           

riski qiymətləndirin) Təq Low                     
                            

 

Qeyd: Bu əlavədə 1-ci Cild, Fəsil 6.3-də təsvir edilən birləşdirilmiş təsdiqləmələr istifadə olunur. 

 
Auditor təsdiqləmələrdən aşağıdakılar üçün zəmin yaratmaq məqsədilə istifadə edir: 
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• Baş verə biləcək ehtimal edilən təhriflərin müxtəlif növlərinin nəzərdən keçirilməsi; 
 

• Əhəmiyyətli təhrif risklərinin qiymətləndirilməsi; habelə 
 

• Qiymətləndirilmiş risklərə cavab verən əlavə audit prosedurlarının hazırlanması. 
 
 
 
Əlavə 6.4-3 
 

Təsdiqləmələrin istifadə 
olunması 

Prosedurlar 

Potensial təhriflərin 
növlərinin nəzərdən 
keçirilməsi 

• Bu mümkün ola bilən əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən etmək 
üçün prosedurlardan ibarətdir. Məsələn, auditor aşağıdakı sualları 
verə bilər: 

• Aktiv mövcuddurmu? (Mövcudluq) 

• O, müəssisəyə məxsusdurmu? (Hüquqlar və öhdəliklər) 

• Alqı-satqı üzrə bütün əməliyyatlar düzgün uçota alınmışdırmı? 
(Tamlıq) 

• Mal-material ehtiyatlarının qalığına az hərəkət edən və köhnəlmiş 
elementlərə görə düzəlişlər edilmişdirmi?(Dəqiqlik/Qiymətləndirmə) 

• Kreditor borcları üzrə qalıqlara dövrün sonuna məlum olan bütün 
öhdəliklər daxildirmi?(Tamlıq) 

• Əməliyyatlar düzgün dövrdə uçota alınmışdırmı? (Dövrün başa 
çatması) 

• Açıqlamalar maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin 
tələbləri baxımından məqsədəuyğun və başa düşüləndirmi? 
(Təqdimat) 

Əhəmiyyətli təhrif 
risklərinin 
qiymətləndirilməsi 

Əhəmiyyətli təhrif riski tərkib riski ilə nəzarət riskinin birləşməsidir.  
Qiymətləndirmə prosesi aşağıdakılardan ibarətdir: 

• Tərkib riski 
Ehtimal edilən təhrifləri və istifadə edilmiş təsdiqləmələri müəyyən 
etmək, sonra riskin başvermə ehtimalını və mümkün həcmi 
qiymətləndirmək. 

• Nəzarət riski 
Qiymətləndirilmiş riskləri azaldan və əsas təsdiqləmələri araşdıran 
işə aid mövcud olan bütün daxili nəzarət vasitələrini müəyyən edib 
qiymətləndirmək. 

Audit prosedurlarının 
hazırlanması 

Son addım təsdiqləmə ilə qiymətləndirilmiş risklərə cavab verəcək 
audit prosedurlarını hazırlamaqdır. Məsələn, kreditor borclarının çox 
göstərilməsi riski yüksək olduğu halda (mövcudluq təsdiqləməsi) 
audit prosedurları elə hazırlanmalıdır ki, xüsusilə mövcudluq 
təsdiqləməsini əks etdirsin. Satışın tamlığı risk təşkil etdiyi halda, 
auditor tamlıq təsdiqləməsini əks etdirən nəzarət vasitələrinin testini 
hazırlaya bilər. 
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7         ƏHƏMİYYƏTLİLİK VƏ AUDİT RİSKİ 
 
 
 
 
 

 

Əlavə 7.0-1 
 

Auditdə əhəmiyyətliliyin istifadə edilməsi  

 

R
is

k
 A

s
s

e
s
s
m

e
n

t 

 
Aşağıdakıların müəyyən edilməsi:  
• Bütövlükdə maliyyə hesabatları 

        üçün əhəmiyyətlilik.  
• Prosedurların əhəmiyyətliliyi. 
 
Yerinə yetiriləcək riski 

qiymətləndirmə prosedurlarının 

planlaşdırılması. 
 
Əhəmiyyətli təhrif risklərinin 
müəyyən edilməsi və 
qiymətləndirilməsi. 

 
R
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k

ə
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Əlavə audit prosedurlarının 
xüsusiyyətinin, 
müddətinin və həcminin müəyyən 
edilməsi. 
 
Audit aparılan zaman şəraitlərin 
dəyişilməsi nəticəsində 
əhəmiyyətliliyə edilən düzəlişlər.
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Düzəliş edilməmiş təhriflərin təsirinin  
qiymətləndirilməsi. 
 
Auditor hesabatında rəyin  
formalaşdırılması
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Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

320.8 Auditorun məqsədi əhəmiyyətlilik konsepsiyasını auditin  

planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi zamanı lazımi şəkildə tətbiq   

etməkdən ibarətdir. 

 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
320.9 Bu BAS-ın məqsədləri üçün “fəaliyyətin əhəmiyyətliliyi” dedikdə, toplu 

şəkildə olan düzəliş olunmamış və aşkar edilməmiş təhriflərin maliyyə 

hesabatları üçün əhəmiyyətliliyi aşıb keçməsi ehtimalını uyğun olaraq 

aşağı səviyyəyə azaltmaq məqsədilə auditorun ümumilikdə maliyyə 

hesabatları üçün əhəmiyyətlilikdən aşağı müəyyən etdiyi məbləğ və 

ya məbləğlər nəzərdə tutulur. Tətbiq etmək olarsa, fəaliyyətin 

əhəmiyyətliliyi, həmçinin, auditorun əməliyyatların xüsusi 

kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik 

səviyyəsi və ya səviyyələrindən az müəyyən etdiyi məbləğ və ya 

məbləğlərə də aiddir. 

320.10 Ümumi audit strategiyasını hazırlayarkən auditor ümumilikdə 

maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətliliyi də müəyyən etməlidir. Əgər 

müəssisənin konkret şəraitlərində bir və ya daha çox əməliyyatların 

xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamalar mövcud 

olarsa və bunlar üçün ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün 

əhəmiyyətliliyə nisbətən daha kiçik məbləğlərin təhriflərinin kafi 

olaraq, istifadəçilərin maliyyə hesabatlarına əsasən verilmiş iqtisadi 

qərarlarına təsir etməsi gözlənilə bilərsə, auditor həmçinin, 

əməliyyatların, ilkin qalıq və açıqlamaların həmin xüsusi 

kateqoriyalarına tətbiq olunmalı əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya 

səviyyələrini müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A3-A12) 

320.11 Auditor əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirmək və əlavə audit 

prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini müəyyən etmək 

məqsədilə fəaliyyətin əhəmiyyətliliyini müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. 

A13) 

  
 

7.1 İcmal 
 
Əhəmiyyətlilik maliyyə hesabatları əsasında istifadəçilər tərəfindən qəbul edilən iqtisadi qərarlar üçün 

maliyyə hesabatlarındakı məlumatların vacibliyini əks etdirir. Əhəmiyyətlilik anlayışında qəbul edilir ki, 

bəzi məsələlər istər ayrılıqda, istərsə də məcmu halında maliyyə hesabatları əsasında qərar qəbul edən 

insanlar üçün vacibdir. Bu, məsələn, müəssisəyə kapital qoyub-qoymamağa, onu alıb-almamağa, onunla 

işbirliyi qurub-qurmamağa və ya müəssisəyə borc pul verib-verməməyə dair qərarlar ehtiva edə bilər.  

 

Bu bölmədə audit aparılan zaman əhəmiyyətliliyin istifadə olunması ümumilikdə əks etdirilir. Xüsusi 

əhəmiyyətliliyin məbləğlərinin müəyyən edilməsinə dair əlavə göstərişlər üçün bu Təlimatın 2-ci cildinin 

6-cı fəsilinə baxın.  

 

Təhrif (və ya bütün təhriflərin məcmusu) məlumatlandırılmış şəxsin qərarını dəyişəcək və ya qərarına 

təsir edəcək dərəcədə əhəmiyyətli olduqda, əhəmiyyətli təhrif baş vermiş olur. Bu həddən aşağı olduqda, 

təhrif bir qayda olaraq əhəmiyyətsiz hesab olunur. Bundan yuxarı olduqda maliyyə hesabatları 

əhəmiyyətli təhrif olunmuş hesab edildiyi hədd “bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik” 

adlanır. Bu Təlimatda bu termin “ümumi əhəmiyyətlilik” kimi qısaldılmışdır.   
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Əhəmiyyətlilik maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərə deyil, kəmiyyətlə ifadə edilməyən açıqlamalara da 

şamil olunur. Məsələn, dəyərin azalmasına görə zərərin tanınması ilə nəticələnmiş hadisələrin və ya 

şəraitlərin təsviri maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün əhəmiyyətli ola bilər. 
 
Qeyd: “Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik” (bu Təlimatda “ümumi əhəmiyyətlilik” kimi 
qısaldılmışdır) audit riskinin qiymətlədnrilməsi əsasında müəyyən edilmir. O, bütövlüklə maliyyə 
hesabatlarının istifadəçiləri ilə bağlı müəyyən edilir. O, adətən maliyyə hesabatlarını hazırlayan şəxsin 
istifadə etdiyi ilə eyni olmalıdır.  
 
Ehtimal edək ki, maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri qrupunun qərarına maliyyə hesabatlarındakı 

10,000Є məbləğində olan təhrif təsir etmişdir. Bu, həm hazırlayan şəxs üçün, həm də auditor üçün 

bütövlükdə maliyyə hesabatları üzrə əhəmiyyətlilik (və ya ümumi əhəmiyyətlilik) olmalıdır. 10,000Є 

məbləğindən çox olan hər hansı ayrıca bir təhrif və ya ayrı-ayrılıqda əhəmiyyətsiz təhriflərin məcmu halı 

maliyyə hesabatlarının təhrif olunması ilə nəticələnə bilər.  

 

Auditorun məsuliyyəti maliyyə hesabatlarında düzəliş edilməmiş və aşkar edilməmiş təhriflər 

məcmusunun bütövlükdə maliyyə hesabatları üzrə əhəmiyyətlilikdən çox olma ehtimalını müvafiq 

dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaltmaqdır. Auditor sadəcə olaraq 10,000Є-dan çox olan ayrı-ayrı 

təhrifləri müəyyən edəcək audit prosedurlarının həyata keçirilməsini planlaşdırdığı halda, audit aparılan 

zaman aşkar edilməmiş ayrı-ayrılıqda əhəmiyyətsiz təhriflər məcmusunun 10,000Є məbləğində 

əhəmiyyətlilik həddini aşmaq riski mövcuddur. Belə ki, auditor mümkün olan aşkar edilməmiş təhriflər 

üçün sədd və ya qoruyucu vasitə qoymaq üçün yetərli olan əlavə iş görməlidir. Fəaliyyətin 

əhəmiyyətliliyinin məqsədi belə qoruyucu vasitəni təmin etməkdir. 

 

Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi auditora maliyyə hesabatlarının müxtəlif sahələri üçün risklərin 

qiymətləndirilməsini əks etdirən əhəmiyyətlilik məbləğlərini (ümumi əhəmiyyətliliyə əsasən, lakin ondan 

az olan) müəyyən etməyə imkan verir. Nisbətən belə az məbləğlər həyata keçiriləcək audit 

prosedurlarının xüsusiyyəti ilə həcmini müəyyən etmək üçün istifadə edilən əhəmiyyətlilik (fəaliyyət 

göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi) və ümumi əhəmiyyətlilik arasında qoruyucu təhlükəsizlik vasitəsi rolunu 

oynayır.  

 

Yuxarıda verilən nümunədə peşəkar mühakimədən istifadə edən auditor qərara ala bilər ki, həyata 

keçiriləcək audit prosedurlarının həcminin işlənib hazırlanmasında 6,000Є məbləğində fəaliyyət 

göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi istifadə olunmalıdır. Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi ilə ümumi 

əhəmiyyətlilik arasındakı 4,000Є (10,000Є - 6,000Є) məbləğində qoruyucu vasitənin mövcud olan aşkar 

edilməyən hər hansı bir təhrif üçün təhlükəsizlik səddini təmin edir. 

 

7.2 Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri 
 
Əhəmiyyətlilik maliyyə hesabatlarının həm hazırlanmasında, həm də auditində istifadə olunur. 
Bütövlükdə maliyyə hesabatları üzrə əhəmiyyətlilik (ümumi əhəmiyyətlilik) çox vaxt aşağıdakılar ilə bağlı 
izah olunur (məsələn, maliyyə hesabatlarının çərçivələri). 
 
Əlavə 7.2-1 

 

  

İqtisadi qərarların 

qəbul edilməsinə 

təsir 

Təhriflər, o cümlədən məlumatların göstərilməməsi bir şərtlə əhəmiyyətli 

hesab olunur ki, onların istər ayrılıqda, istərsə də digər təhriflərlə birlikdə 

məcmu halında istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri 

iqtisadi qərarlara təsir etməsi əsaslı olaraq ehtimal edilsin. 

Müşayiət edən 

şəraitlər 

Əhəmiyyətlilik haqqında mühakimələr müşayiət edən şəraitlər nəzərə 

alınmaqla yürüdülür və təhrifin həcmi və ya xüsusiyyəti onlara təsir edir. 

İstifadəçilərin Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün əhəmiyyətli olan məsələlər barədə 
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ümumi ehtiyacları mühakimələr istifadəçilərin bir qrup kimi ümumi maliyyə məlumatlarına olan 

ehtiyaclarının nəzərə alınmasına əsaslanır. Təhriflərin tələbatları çox fərqli 

ola bilən ayrı-ayrı istifadəçilərə mümkün təsiri nəzərə alınmır. 
 
 

 
Auditor əhəmiyyətliliyi istifadəçilərin tələbatlarının anlamasına əsasən müəyyən edir. Peşəkar 

mühakiməsini yürüdən zaman auditorların maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün aşağıdakıları ehtimal 

etməsi məqsədəuyğundur: 
 
• Müəssisənin kommersiya, iqtisadi fəaliyyəti və mühasibat uçotu haqqında ağlabatan məlumata 

malikdirlər və maliyyə hesabatlarında təqdim edilən məlumatları ağlabatan dəqiqliklə öyrənmək 

niyyətindədirlər; 
 
• Dərk edirlər ki, maliyyə hesabatları əhəmiyyətlilik səviyyəsində hazırlanır və auditor yoxlamasından 

keçirilir; 
 
• Gələcək hadisələr barədə uçot qiymətləndirmələrinin, mühakimələrin və mülahizələrin əsasında 

kəmiyyətlərin müəyyən edilməsinə xas olan qeyri-müəyyənliklərin mövcud olduğunu etiraf edirlər; 

habelə 
 
• Maliyyə hesabatlarındakı məlumatlar üzrə əsaslandırılmış iqtisadi qərarlar qəbul edirlər. 

 

7.3 Təhriflərin xüsusiyyəti 
 
Təhriflər bir sıra səbəbdən irəli gələ və aşağıdakılara əsaslana bilər: 
 

• Həcm —istifadə edilmiş pul məbləği (kəmiyyət); 
 
• Elementin xüsusiyyəti (keyfiyyət); habelə 
 
• Hadisəni müşayiət edən şəraitlər. 

 
Əlavə 7.3-1 
 

  
 

 Təhriflərin həcmi 
 (Kəmiyyət və keyfiyyət) 

 100% 
Yoxlama predmeti Ağlabatan 

üzrə məlumatlar istifadəçi  
 

 
Maliyyə 
hesabatları  

 
 

Təhriflər 
əhəmiyyətlidir 

 Qərar 
dəyişdirilməlidir 

və ya təsirə 
məruz qalmalıdır 

 

 

    
Əhəmiyyətlilik    

həddi    

Təhriflər 
əhəmiyyətsizdir 

 

0% 

Qərar 
dəyişdirilməməli-
dir, nə də təsirə 

məruz 
qalmamalıdır 
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Əlavə 7.3-2 
 

  

Səciyyəvi təhriflər • Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında aşkar edilmiş səhvlər və 
dələduzluq; 

• Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən kənara çıxmalar; 

• Əməkdaşlar və ya rəhbərlik tərəfindən edilən dələduzluq; 

• Rəhbərliyin səhvi; 

• Qeyri-dəqiq və qeyri-müvafiq uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanması;        
   yaxud 

• Uçot prinsiplərinin və ya maliyyə hesabatlarında qeydlərin açıqlanmasının     
             qeyri-müvafiq, anlaşılmaz və ya natamam təsviri.  

 
Əhəmiyyətlilik mütləq rəqəm deyildir. Əhəmiyyətli olmama ehtimalı çox yüksək olduğu ilə əhəmiyyətli 

olma ehtimalı çox yüksək olduğu arasındakı sahəni təqdim edir. Nəticə etibarı ilə, əhəmiyyətli olduğunun 

qiymətləndirilməsində həmişə peşəkar mühakimə tətbiq edilir.   

 

Qeyd: Auditor audit zamanı açıq şəkildə trivial (əhəmiyyətsiz) olanlar istisna olmaqla, təhrifləri 

toplamalıdır. “Açıq şəkildə trivial (əhəmiyyətsiz)” anlayışı “əhəmiyyətsiz” anlayışının başqa cür ifadəsi 

deyildir. Trivial olan məsələlər istər ayrılıqda, istərsə də məcmu şəkildə götürülməsindən və istənilən 

həcm, xüsusiyyət və ya şəraitlər meyarı əsasında mühakimə edilməsindən asılı olmayaraq, açıq şəkildə 

mahiyyətsizdir. 
 

 

Keyfiyyət amilləri 
 
Bəzi hallarda kəmiyyətlə ifadə edilən əhəmiyyətlilik səviyyəsindən çox aşağı olan məsələ elementin 

xüsusiyyətinə və ya təhrifə aid olan şəraitlərə əsasən əhəmiyyətli kimi müəyyən edilə bilər.  

 

Keyfiyyət əsaslı açıqlamalardakı təhriflərin əhəmiyyətli ola bilib-bilməməsini nəzərdə keçirərkən auditor 

aşağıdakı kimi müvafiq amilləri nəzərə ala bilər: 

 
Əlavə 7.3-3 

 

Amil Nümunələr 

Dövrdəki 
əməliyyatların 
xüsusiyyəti 

Əlaqəli tərəflərlə aparılan bir sıra əməliyyatlar maliyyə hesabatlarının istifadəçisi 
üçün çox əhəmiyyətli ola bilər. 

Çoxsaylı kiçik 
təhriflər 

Ayrılıqda əhəmiyyətsiz elementlərin ardıcıllığı məcmu şəkildə olduqda 
əhəmiyyətli ola bilər. 

Müəssisədəki 
şəraitlər 

Nümunələrə aşağıdakılar daxil ola bilər: 

• Dövrdə şirkətlərin əhəmiyyətli birləşməsi və ya ayrılması;  

• Müəssisə maddi çətinlikdə olarkən likvidlik və borc öhdəlikləri; yaxud 

• Dəyərin azalmasına görə zərərin tanınması ilə nəticələnən hadisələr və     
  ya şəraitlər.  

Maliyyə 
hesabatlarının 
tətbiq olunan 
çərçivələri 

Maliyyə hesabatları üzrə yeni standarta əsasən müəssisə üçün əhəmiyyət kəsb 
edən keyfiyyət əsaslı yeni açıqlamalar tələb oluna bilər. 

Müəssisənin 
xüsusiyyəti 

Müəssisənin xüsusiyyətindən irəli gələn bəzi açıqlamalar maliyyə hesabatlarının 
istifadəçiləri üçün vacib ola bilər. Maliyyə qurumu üçün maliyyə hesabatlarında 
likvidlik rikslərinin açıqlanmalarını nümunə kimi göstərmək olar.  
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7.4 Əhəmiyyətlilik və audit riski 
 
Əhəmiyyətlilik (yuxarıda müzakirə edilən) və audit riski əlaqəlidir və audit prosesində birlikdə nəzərə 

alınır.  

 

Audit riski əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunmuş maliyyə hesabatları haqqında auditorun qeyri-müvafiq rəy 

verməsinin mümkünlüyüdür. 

 
 
Əlavə 7.4-1 
 

Audit riskinin komponentləri 

Əhəmiyyətli təhrif 
riskləri (ƏTR) 

Hər hansı bir audit yoxlamasının başlanmasından əvvəl maliyyə hesabatlarının 
əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi riski. Belə risklər maliyyə hesabatları 
səviyyəsində (çox vaxt bir çox təsdiqləmələrə təsir edən nüfuzetmə riskləri) və 
əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları və məlumatların açıqlanmasına aid 
olan təsdiqləmələr səviyyəsində nəzərə alınır. ƏTR tərkib riski (TR) ilə nəzarət 
riskinin (NR) birləşməsidir və birlikdə onları TR x NR = ƏTR kimi ifadə etmək 
olar. 

Aşkar etməmə 
riski 

•Təsdiqləmədə mövcud olan əhəmiyyətli ola bilən təhrifin auditor tərəfindən 
aşkar etməmə riski. Aşkar etməmə riski (AER) aşağıdakı proseslər vasitəsilə 
araşdırılır: 

• Auditin məntiqə uyğun şəkildə planlaşdırılması; 

• Müəyyən edilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinə cavab verən audit    
  prosedurlarının həyata keçirilməsi; 

• Audit heyətinin düzgün təyin olunması; 

• Peşəkar inamsızlığın tətbiq olunması; habelə 

• Yerinə yetirilmiş auditor yoxlamasına nəzarət və işin təhlili. 
 
Həyata keçirilmiş audit prosedurlarındakı tərkib məhdudiyyətlərinə, zəruri insan 
mühakimələrinə (peşəkar) və yoxlanılmış sübutların xüsusiyyətinə görə aşkar 
etməmə riski heç vaxt sıfıra endirilə bilməz. 

  
Bu səbəbdən audit riskini (AR) aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 
 

AR = ƏTR x AER 

 
Audit aparılan zaman aşağıdakı proseslərdə əhəmiyyətlilik və audit riski nəzərdən keçirilir: 

 
• Əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi; 
 

• Əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyətinin, müddətinin və həcminin müəyyən edilməsi; 
 

• Audit zamanı auditorun ilkin olaraq fərqli bir məbləğ (və ya məbləğlər) müəyyən etmiş olmasına 
səbəb ola bilən yeni məlumatlardan xəbər tutduqdan sonra əhəmiyyətliliyə (ümumi və ya 
fəaliyyət göstəriciləri üzrə) düzəlişlərin edilməsinin müəyyən olunması; habelə 

 

• Əgər varsa, düzəliş edilməmiş təhriflərin maliyyə hesabatlarına və auditor hesabatında rəyin 
formalaşdırılmasına təsirinin qiymətləndirilməsi. 

 
Atletikada sadə hündürlüyə tullanma analogiyası əsasında əhəmiyyətlilik idmançının üstündən 
tullanması tələb edilən maneənin hündürlüyünə bənzərdir. Audit riski tullanma strategiyasında və ya 
tullanmanın həyata keçirilməsində əlavə səhv etmə riski (aşkar etməmə riski) ilə birlikdə həmin 
hündürlüyə tullanmaya aid çətinlik səviyyəsinə (ƏTR) bənzəyir. 
 

7.5  Əhəmiyyətlilik səviyyələrinin müəyyən edilməsi 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
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320.12 Auditor audit zamanı, onun ilkin olaraq fərqli bir məbləğ və ya 

məbləğləri müəyyən etmiş olmasına səbəb ola biləcək məlumat-   

dan xəbər tutduğu halda bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün onun 

əhəmiyyətliliyini (və tətbiq oluna bilərsə, əməliyyatların xüsusi 

kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar  üçün əhəmiyyətlilik 

səviyyəsi və ya səviyyələrini) yoxlamalıdır. (İst: Paraq. A14) 

320.13 Əgər auditor bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün ilkin olaraq 

müəyyən edildiyinə nisbətən daha az əhəmiyyətliliyin (və məqbul  

olarsa, əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və 

açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələrinin) 

müvafiq olması barədə nəticə çıxararsa, auditor fəaliyyət 

göstəricilərininin əhəmiyyətliliyini yoxlamağın zəruri olmasını və 

əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminin 

müvafiq qalmasını müəyyən etməlidir. 

320.14 Auditor audit sənədlərinə aşağıdakı məbləğləri və onların müəyyən 

edilməsi zamanı nəzərə alınmış amilləri daxil etməlidir: 

(a) Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik; 

(b) Müvafiq hallarda, əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab 

qalıqları və ya açıqlamalar  üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya 

səviyyələri; 

(c) Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi; habelə    

(d) Audit davam etdiyi müddətdə (a)-(c) bəndləri üzrə istənilən 

yoxlama. 

 
  
Əlavə 7.5-1  

 
 
 
 

1. 
                  M/H* istifadəçilərinin 
                   əsasında   
                   əhəmiyyətliliyi  
                   müəyyən edin  

 
 

 
Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik (ümumi)  
M/H* istifadəçilərinin qərarına təsir göstərə bilən təhriflərin məbləği. 

 
Xüsusi əhəmiyyətlilik  
M/H* müəyyən istifadəçilərinin qərarlarına təsir göstərə  
bilən ümumi əhəmiyyətliliyin məbləğindən az olan  
əhəmiyyətliliklər. 

 

$0 $ xx $ yy 

 
      

2. 
  

Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün  
fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi  

   
Audit riski 

əsasında fəaliyyət 
göstəricilərinin 

əhəmiyyətliliyini 
müəyyən edin       

     

   
Xüsusi fəaliyyət 

  
     

    göstəricilərinin 
əhəmiyyətliliyi 

 

    

      
    

$0  $ xx                                          

* maliyyə hesabatları     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

$ yy 

Müəyyən 
edilməyən təhriflər 

üçün qoruyucu 
vasitə 

 

 

 
Qoruyucu 

vasitə 



 
  
 

 
99 

 

Qeyd: Yuxarıdakı əlavədə və aşağıdakı mətndə istifadə edilən “ümumi” əhəmiyyətlilik və 

“xüsusi” əhəmiyyətlilik terminləri yalnız bu Təlimatda istifadə edilir və BAS-larda 

istifadə edilən terminlər deyildir. Ümumi əhəmiyyətlilik bütövlükdə maliyyə 

hesabatlarına şamil olunur, xüsusi əhəmiyyətlilik isə konkret əməliyyatların 

kateqoriyalarına, hesab qalıqlarına və ya açıqlamalara aiddir.  

 

Audit başlayan zaman auditor əhəmiyyətli hesab ediləcək təhriflərin həci və xüsusiyyəti 

haqqında mühakimələr yürüdür. 

 

Əhəmiyyətlilik məbləğlərinin müəyyən edilməsi 
 
Əlavə 7.5-2 

 

Ümumi 
əhəmiyyətlilik 

Ümumi əhəmiyyətlilik bütövlükdə maliyyə hesabatlarına şamil olunur. O, maliyyə 
hesabatlarının istifadəçilərinin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri 
iqtisadi qərarlara təsir edə bilən amillərə əsaslanır. Auditor ilkin olaraq fərqli bir 
məbləğ (və ya məbləğləri) müəyyən etmiş olmasına səbəb ola biləcək 
məlumatlardan xəbər tutduğu halda, o audit zamanı dəyişilməlidir. 

Fəaliyyət 
göstəricilərinin 
ümumi 
əhəmiyyətliliyi 

Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi üçün ümumi əhəmiyyətliyə nisbətən 
daha az məbləğ müəyyən olunur. Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi 
auditora xüsusi risklərin qiymətləndirilməsinə cavab verməyə (ümumi 
əhəmiyyətliliyi dəyişmədən) və düzəliş edilməmiş və aşkar edilməmiş təhriflər 
məcmusunun ümumi əhəmiyyətlilikdən çox olma ehtimalını müvafiq dərəcədə 
aşağı səviyyəyədək azaltmaq imkanını verir. Fəaliyyət göstəricilərinin 
əhəmiyyətliliyi audit sübutlarına (məsələn, riskin qiymətləndirilməsi yoxlanıldığı 
hallarda) əsasən dəyişdirilməlidir. 

Xüsusi 
əhəmiyyətlilik 

Xüsusi əhəmiyyətlilik ümumi əhəmiyyətliyə nisbətən daha az məbləğdə olan 
təhriflərin istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi 
qərarlara təsir edə biləcəyi hallarda əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları 
və ya məlumatların açıqlanması üçün müəyyən olunur. 

Fəaliyyət 
göstəricilərinin 
xüsusi 
əhəmiyyətliliyi 

Fəaliyyət göstəricilərinin xüsusi əhəmiyyətliliyin ümumi əhəmiyyətliliyə deyil, 
xüsusi əhəmiyyətliliyə nisbətən müəyyən edilməsi istisna olmaqla, fəaliyyət 
göstəricilərinin xüsusi əhəmiyyətliliyi və fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi 
eyni anlayışdır.  

 
 

Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik  
 

Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik (ümumi əhəmiyyətlilik) maliyyə hesabatları 

istifadəçilərinin maliyyə məlumatlarına olan tələbatlarının auditor tərəfindən başa düşülməsinə 

əsaslanır. Bir qayda olaraq bu maliyyə hesabatlarını hazırlayan şəxsin istifadə etdiyi ilə eyni 

məbləğdə müəyyən olunmalıdır. Peşəkar mühakimə tətbiq edərək, auditor əhəmiyyətliliyi 

təhrifin maliyyə hesabatları istifadəçilərinin iqtisadi qərarlarına təsir etməyəcək ən yüksək 

məbləğdə müəyyən etməlidir.  

 

Ümumi əhəmiyyətliliyin məbləği müəyyən olunduqdan sonra auditin son müvəffəqiyyəti və ya 

müvəffəqiyyətsizliyi mühakimə edilən amillərdən biri olur. Məsələn, ehtimal edin ki, ümumi 

əhəmiyyətlik 20,000Є məbləğində müəyyən olunmuşdur. Audit prosedurlarının həyata 

keçirilməsi nəticəsində: 

 

• Heç bir təhrif aşkar edilmədiyi halda - şərtsiz müsbət rəy veriləcəkdir. 
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• Bir neçə kiçik (əhəmiyyətsiz) təhrif aşkar edilib, lakin düzəliş edilmədiyi halda – şərtsiz 

müsbət rəy veriləcəkdir. 

 

• Əhəmiyyətlilikdən (20,000Є məbləğindən) çox olan düzəliş edilməmiş təhriflər aşkar edildiyi 

və rəhbərliyin zəruri düzəlişlər etmək istəmədiyi halda - şərti müsbət və ya mənfi rəy tələb 

olunacaqdır. 

 

• Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətlilikdən (20,000Є məbləğindən) çox olan düzəliş edilməmiş 

səhvlər mövcud olduğu, lakin auditorun onları aşkar etmədiyi halda - o zaman qeyri-müvafiq 

şərtsiz müsbət rəy verilə bilər.      
 
Əldə edilmiş audit sübutlarının qiymətləndirilməsində əhəmiyyətliliyin istifadə edilməsinə dair 

təlimatlar üçün 2-ci cildin 21-ci fəsilinə istinad edin.  

 

Əhəmiyyətli təhrif riski yüksək qiymətləndirildiyi zaman auditorlar bəzən həvəslənir ki, ümumi 

əhəmiyyətlilik məbləğini azaltsın. Lakin, bu qeyri-müvafiqdir, çünki ümumi əhəmiyyətlilik 

nəzərə alınan risk səviyyəsini deyil, maliyyə hesabatları istifadəçilərinin tələbatlarını əks etdirir.  

 

Ümumi əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsində audit riski amili olmuşdursa, yüksək riskli auditin 

nəticəsində əldə edilən ümumi əhəmiyyətlilik məbləği audit riski aşağı olan eyni həcmli 

müəssisə üçün müəyyən edildiyindən az olacaqdır. Ehtimal etdikdə ki, audit riskindən asılı 

olmayaraq, maliyyə hesabatları istifadəçilərinin məlumat tələbatları eynidir, ümumi 

əhəmiyyətlilik məbləğinin nisbətən daha aşağı səviyyədə müəyyən edilməsi aşağıdakılar ilə 

nəticələnir: 

  
• Maliyyə hesabatları istifadəçilərinə ümid verilir ki, auditor maliyyə hesabatlarında (əslində 

zəruri olduğundan daha) kiçik təhrifləri müəyyən edəcək; habelə 

 

• Audit riskinin müvafiq dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaldılmasını təmin edən əlavə auditor 

yoxlaması. 

  
Ümumi əhəmiyyətliliyin maliyyə istifadəçilərinin tələbatlarına istinadən müəyyən edildiyinə görə 
o, audit sübutları və qiymətləndirilmiş risklərdə düzəlişlərin edilməsi nəticəsində 
dəyişməyəcəkdir. Auditor onun ilkin olaraq əhəmiyyətliliyin fərqli bir məbləğdə (və ya 
məbləğlərdə) müəyyən etmiş olmasına səbəb ola biləcək məlumatdan xəbər tutduğu zaman, 
ümumi əhəmiyyətlilik yenilənməlidir.  
 

Auditin sonunda ümumi əhəmiyyətlilik müəyyən edilmiş təhriflərin maliyyə hesabatlarına 

təsirini və auditor hesabatındakı rəyin müvafiq olub-olmamasını qiymətləndirmək üçün istifadə 

olunacaqdır. 

 

Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi 
 
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi audit alətidir. O, auditora imkan verir ki, ümumi 

əhəmiyyətliliyi dəyişmədən, hesab qalıqlarında, əməliyyatların kateqoriyalarında və 

məlumatların açıqlanmalarında təhrif risklərini araşdırsın.  

 

Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi üçün müəyyən edilən məbləğlər həmişə bütövlükdə 

maliyyə hesabatları üçün müəyyən edilən əhəmiyyətlilik məbləğlərindən az olur (peşəkar 

mühakiməyə əsasən). Nisbətən belə az məbləğ(lər) sınaqların xüsusiyyətini və həcmini 

müəyyən etmək üçün istifadə edilən əhəmiyyətlilik (fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi) ilə 



 
  
 

 
101 

 

bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik məbləği (ümumi əhəmiyyətlilik) arasında 

qoruyucu vasitə yaradır.  

 
 
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi üçün müvafiq məbləğin müəyyən edilməsi müvafiq iş 

həcminin görülməsini təmin edir. Məbləğ nə qədər az olarsa, o qədər çox iş tələb olunur. 

Məsələn, ümumi əhəmiyyətlilik 20,000Є olduğu və 20,000Є-dan artıq olan bütün səhvləri 

aşkar etmək üçün audit proseduraları planlaşdırıldığı halda, deyək ki, 8,000Є məbləğində 

səhvin aşkar edilməməsi mümkündür. 24,000Є məbləğində üç belə səhv mövcud olduğu 

halda, maliyyə hesabatları əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilmiş ola bilər.  Bununla belə, 

fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi 12,000Є məbləğində müəyyən edildiyi halda, daha çox 

ehtimal var ki, 8,000Є məbləğindəki səhvlərdən ən azı biri və ya hamısı aşkar edilsin. Hətta üç 

səhvdən yalnız biri müəyyən edilib düzəliş olunduğu halda, 16,000Є məbləğindəki qalan təhrif 

ümumi əhəmiyyətlilikdən az olacaq və maliyyə hesabatları bütövlükdə əhəmiyyətli dərəcədə 

təhrif olunmayacaqdır.    

 
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi üçün müvafiq məbləğin müəyyən edilməsində peşəkar 

mühakimə tətbiq olunur və belə ümumi əhəmiyyətlilik səviyyəsinin faiz nisbəti kimi (məs., 75%) 

sadə mexaniki hesablanması deyildir. Bununla yanaşı, auditi aparılan müəssisənin konkret 

tapşırıq şəraitlərinə əsasən belə məbləğ bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün vahid bir məbləğ 

və ya xüsusi hesab qalıqları, əməliyyatlar və açıqlamalar üçün ayrı-ayrı məbləğlərdə müəyyən 

edilə bilər.  

 

Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyinin müəyyən edilməsində audit riskini əks etdirən 

aşağıdakı kimi amillərə əsasən peşəkar mühakimənin yürüdülməsi istifadə edilir: 

 

• Müəssisənin və riski qiymətləndirmə prosedurlarının tətbiq edilməsinin nəticələrinin 

öyrənilməsi; 

 

• Əvvəlki auditlərdə müəyyən edilmiş təhriflərin xüsusiyyəti və həcmi; habelə 

 

• Cari dövrdə gözlənilən mümkün təhriflər. 

 
 

Yenidən baxılmış risklərin qiymətləndirilmələrini, audit sübutlarını və əldə edilmiş yeni 

məlumatları əks etdirmək üçün fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyinin bütövlükdə və ya 

ayrı-ayrı qalıqlar, əməliyyatlar və açıqlamalar üçün audit zamanı istənilən vaxt dəyişdirilməsi 

tələb edilə bilər (ümumi əhəmiyyətliyə təsir etmədən).  

 

Auditin sonunda ümumi əhəmiyyətlilik müəyyən edilmiş təhriflərin maliyyə hesabatlarına 

təsirinin qiymətləndirilməsi və auditor hesabatında ifadə olunacaq rəyin müəyyən edilməsi 

üçün istifadə olunacaqdır. (əlavə təlimat üçün bax: 2-ci cild, fəsil 21). 

 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Mümkün olan təhrif müəyyən edildikdə, fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyini təkrar 
nəzərdən keçirməzdən əvvəl başvermə şəraitlərini və risklərin qiymətləndirilməsinə/audit 
planlarına təsirini araşdırın. 

 

 

Xüsusi əhəmiyyətlilik 
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Bəzi hallarda bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətliliyə nisbətən daha az məbləğdə 

olan təhriflərin istifadəçilərin maliyyə hesabatlarına əsasən qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına 

təsir göstərməsinin ehtimal edilməsi əsaslı ola bilər. 

 
Əlavə 7.5-3 
 

Qərarlara təsir  
edənlər 

Mümkün nümunələr 
 

Qayda, qanun və 
mühasibat uçotunun 
ümumi prinsiplərinin 
tələbləri 

• Maliyyə hesabatlarında açıqlanan məxfi məlumatlar, məsələn, 
rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin mükafatlandırılması. 

• Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar. 

• Borc öhdəlikləri, müqavilə əsaslı sazişlər, tənzimləyici sənədlərin 
müddəaları və rəsmi/məcburi hesabatvermənin tələblərinin yerinə 
yetirilməməsi. 

• Müəyyən xərc növləri, məsələn, qeyri-qanuni ödənişlər və ya rəhbər 
işçilərin xərcləri. 

 

Əsas sənaye sahələrinə 
dair məlumatların 
açıqlanması 

• Mədən müəssisəsinin ehtiyatlar və geoloji-axtarış işləri üçün xərcləri. 

• Əczaçılıq müəssisəsinin elmi-tədqiqat işləri üçün xərcləri. 

Əhəmiyyətli hadisələr 
və əməliyyatlarda vacib 
dəyişikliklərə dair 
məlumatların 
açıqlanması 

• Yeni əldə edilmiş təsərrüfat subyektləri və ya fəaliyyətin 
genişləndirilməsi. 

• Dayandırılan fəaliyyət. 

• Qeyri-adi hadisələr və ya gözlənilməyən vəziyyətlər (məs., məhkəmə 
prosesləri). 

• Yeni malların və xidmətlərin təqdim edilməsi. 

   
 

Auditor bir və ya daha çox əməliyyatların konkret kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya 

açıqlanan məlumatlar üçün yuxarıda qeyd olunduğu kimi məsələlərin mövcudluğunu nəzərdən 

keçirməlidir. Həmçinin, auditor rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin fikirlərinin və 

gözləntilərinin öyrənilməsini faydalı hesab edə bilər.   

 

Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi ümumi əhəmiyyətlilikdən daha aşağı hədd məbləğində 

müəyyən edildiyi kimi fəaliyyət göstəricilərinin xüsusi əhəmiyyətliliyini də auditor xüsusi 

əhəmiyyətliliyindən daha aşağı hədd məbləğində müəyyən edir.  

 

 

7.6 Əhəmiyyətliliyin sənədləşdirilməsi 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

320.14 Auditor audit sənədlərinə aşağıdakı məbləğləri və onların müəyyən 

edilməsi zamanı nəzərə alınmış amilləri daxil etməlidir: 

(a) Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik; 

(b) Müvafiq hallarda əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab 

qalıqları və ya açıqlamalar  üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya 

səviyyələri; 

(c) Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi; habelə    

(d) Audit davam etdiyi müddətdə (a)-(c) bəndləri üzrə istənilən 

yoxlama. 
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Əhəmiyyətlilik məbləğlərinin auditorun peşəkar mühakiməsinə əsaslandığına görə müxtəlif 

səviyyələrdə əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsində istifadə edilən amillərin və məbləğlərin 

müvafiq qaydada sənədləşdirilməsi vacibdir. Bu, bir qayda olaraq aşağıdakı kimi baş 

verməlidir: 

 

• Planlaşdırma mərhələsində tələb edilən işin həcmi barədə qərarlar verildikdə. 
 

• Audit zamanı audit sübutlarına əsasən əməliyyatların konkret kateqoriyaları, hesab qalıqları 
və ya məlumatların açıqlanması üçün ümumi əhəmiyyətliliyə və ya fəaliyyət göstəricilərinin 
əhəmiyyətliliyinə düzəlişlərin edilməsi tələb olunduqda. 

  
Sənədlərdə aşağıdakılar əks etdirilməlidir: 
 
1. Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri; habelə 
2. Aşağıdakıların müəyyən edilməsində istifadə edilən amillər: 
 

• Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik və müvafiq hallarda əməliyyatların 
konkret   

   kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya məlumatların açıqlanması üçün əhəmiyyətliliyin 
səviyyəsi və ya     
   səviyyələri; 

• Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi; habelə 
 
3. Audit davam etdiyi müddətdə yuxarıda 2-ci bənddə verilən əhəmiyyətlilik məbləğləri üzrə 

istənilən düzəliş. 
 

7.7 Əhəmiyyətliliyin yoxlanılması 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

320.12 Auditor audit zamanı, onun ilkin olaraq fərqli bir məbləğ və ya 

məbləğləri müəyyən etmiş olmasına səbəb ola biləcək məlumat-   

dan xəbər tutduğu halda bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün onun 

əhəmiyyətliliyini (və tətbiq oluna bilərsə, əməliyyatların xüsusi 

kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar  üçün əhəmiyyətlilik 

səviyyəsi və ya səviyyələrini) yoxlamalıdır. (İst: Paraq. A14) 

320.13 Əgər auditor bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün ilkin olaraq 

müəyyən edildiyinə nisbətən daha az əhəmiyyətliliyin (və məqbul  

olarsa, əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və 

açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələrinin) 

müvafiq olması barədə nəticə çıxararsa, auditor fəaliyyət 

göstəricilərinin əhəmiyyətliliyini yoxlamağın zəruri olmasını və əlavə 

audit prosedurlarının xüsusiyyətinin, müddətinin və həcminin 

müvafiq qalmasını müəyyən etməlidir. 

 
Audit prosedurlarının xüsusiyyətini və həcmini planlaşdırmaq üçün tapşırığın əvvəlində auditor 
maliyyə hesabatları istifadəçiləri ilə bağlı ümumi əhəmiyyətliliyi müəyyən edir.  
 
Tapşırıq zamanı elə bir yeni məlumat əldə edilə bilər ki, əvvəlcədən məlum olduğu təqdirdə 
ümumi əhəmiyyətlilik üçün fərqli məbləğin istifadə olunması ilə nəticələnə bilərdi. Bu, 
aşağıdakı kimi məsələlərdən irəli gələ bilər: 
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• müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin əksər hissəsini satmaq və ya yenisini almaq qərarı; 

• faktiki maliyyə nəticələrinin dövrün sonuna gözlənilən maliyyə nəticələrindən əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənməsi. Bura gəlirlilik, gəlirlər, xərclər, aktivlər və öhdəliklər daxil ola bilər; 
habelə 

• əlavə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi nəticəsində auditorun müəssisə və onun 
fəaliyyəti haqqında anlayışının dəyişməsi. 
 
Yeni məlumatlar əldə edildiyi hallarda auditor ümumi əhəmiyyətliliyə yenidən baxmağı 
nəzərdən keçirlməlidir. Auditor həmçinin fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyinə yenidən 
baxmağı və belə dəyişikliyin yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə edilməsi üçün tələb olunan 
prosedurların xüsusiyyətinə və həcminə təsirini  nəzərdən keçirməlidir.  
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8 RİSKİ QİYMƏTLƏNDİRMƏ                

           PROSEDURLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS-lar 
Əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən etmək və qiymətləndirmək 
üçün auditor tərəfindən həyata keçirilən riski qiymətləndirmə 
prosedurlarının xüsusiyyəti və istifadəsi. 

240, 315 (düzəliş 
edilmiş) 

 
 
 

 
315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS üzrə tələb edilən üç növ riski 
qiymətləndirmə prosedurları aşağıdakı əlavədə əks etdirilmişdir: 

 

Əlavə 8.0-1  
 
 
 

 

                                        Rəhbərliyə və  
                                       digər şəxslərə  
                                          sorğuların  
                                        göndərilməsi 

 
 
 
 
 

Müşahidə və Analitik  

   yoxlama prosedurlar 
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Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
315.5 Auditor maliyyə hesabatı və təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli 

təhriflər riskinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi üçün zəmin 

hazırlamaq məqsədilə riskin qiymətləndirilməsi prosedurlarını yerinə 

yetirir. Bununla belə, riskin qiymətləndirilməsi prosedurları özlüyündə 

auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutları təqdim 

etmir. (İst: Paraq. A1-A5) 

315.6 Riskin qiymətləndirilməsi prosedurları aşağıdakıları əhatə etməlidir: 

(a) Rəhbərliyə, daxili audit funksiyası (əgər bu funksiya mövcud  olarsa) 

çərçivəsində fəaliyyət göstərən müvafiq fərdlərə və müəssisə 

daxilində olan, auditorun mühakiməsinə görə, dələduzluq və ya səhv 

üzündən baş vermiş əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən 

edilməsində kömək edə biləcək hər hansı bir məlumata malik ola 

bilən digər fərdlərə sorğuların göndərilməsi. (İst: Paraq. A6-A13) 

(b) Analitik prosedurlar. (İst: Paraq. A14-A17) 

(c) Müşahidə və yoxlama. (İst: Paraq. A18) 

315.11 Auditor aşağıdakı məsələlər barədə təsəvvür əldə etməlidir: 

(a) Müvafiq sahə, tənzimləyici və digər kənar amillər, o cümlədən tətbiq 

edilən maliyyə hesabatı çərçivələri. (İst: Paraq. A25-A30) 

(b) Müəssisənin fəaliyyətinin, o cümlədən aşağıdakıların xarakteri: 

(i) əməliyyatların; 

(ii) sahibkarlıq və idarəetmə strukturlarının; 

(iii) müəssisənin yatırdığı və yatırmağı planlaşdırdığı investisiyaların  

növləri və o cümlədən, xüsusi təyinatlı müəssisələrdə olan 

investisiyalar; habelə 

(iv)  müəssisənin strukturlaşma və maliyyələşmə yolları. 
 
Məqsəd maliyyə hesabatlarında əks etdirilən əməliyyatların kateqo-

riyalarını, hesab qalıqlarını və açıqlamaları auditorun anlamasına  

imkan yaratmaqdır. (İst: Paraq. A31-A35) 

(c) Müəssisənin uçot siyasətini, o cümlədən onda edilən istənilən 

dəyişikliklərin səbəblərini seçməsi və tətbiqi. Auditor müəssisənin 

uçot siyasətinin onun biznesi üçün müvafiq və tətbiq olunan əsas 

maliyyə hesabatı prinsiplərinə və müvafiq sahədə istifadə edilən uçot 

siyasətinə uyğun olmasını qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. A36) 

(d) Müəssisənin məqsəd və strategiyaları, habelə əhəmiyyətli təhrif 

riskləri ilə nəticələnə biləcək əlaqəli biznes riskləri. (İst: Paraq. A37-

A43) 

(e) Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və təhlili. (İst: 

Paraq. A44-A49) 

315.12 Auditor audit üçün əhəmiyyətli məsələlər nöqteyi-nəzərindən daxili 

nəzarət sistemini öyrənməlidir. Audit üçün mühüm olan əksər nəzarət 

elementlərinin maliyyə hesabatı ilə bağlı olmasına baxmayaraq, maliyyə 

hesabatları ilə bağlı olan nəzarət elementlərinin hamısı audit üçün 

əhəmiyyətli deyildir. Nəzarətin istər ayrıca olaraq, istərsə də digərləri ilə 

birlikdə bu və ya digər elementinin auditin məqsədləri üçün yararlılığı 

məsələsi auditorun peşəkar mühakiməsi əsasında həll edilir. (İst. Paraq. 

A50-A73) 

  
  

8.1 İcmal 
 
Riski qiymətləndirmə prosedurlarının məqsədi əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən etmək və 

qiymətləndirməkdir. Buna nail olmaq üçün müəssisə və onun mühiti, o cümlədən daxili nəzarəti öyrənilir. 
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Məlumatı kənar mənbələrdən, məsələn internetdən və peşəkar nəşrlərdən, habelə daxili mənbələrdən, 

məsələn əsas işçi heyət ilə müzakirələrdən əldə etmək olar. Müəssisənin belə öyrənilməsi audit 

vasitəsilə məlumatın davamlı toplama, yeniləmə və təhliletmə prosesinə çevrilir.  

 

8.2 Audit sübutları 
 
Riski qiymətləndirmə prosedurları maliyyə hesabatları və təsdiqləmələr səviyyəsində risklərin 

qiymətləndirilməsini əsaslandıran audit sübutlarını təmin edir. Bununla yanaşı belə sübutlar tək olmur. 

Riski qiymətləndirmə prosedurlarından əldə edilən sübutlara əlavə audit prosedurları (müəyyən edilmiş 

risklərə cavab verən), məsələn nəzarət vasitələrinin testləri və/və ya mahiyyəti üzrə prosedurlar əlavə 

olunur. 

 

Zəruri prosedurlar 

 

Yerinə yetiriləcək riski qiymətləndirmə prosedurlarını və müəssisə barədə anlayışın zəruri olan əhatə 

dairəsi və ya təfərrüatlılığını müəyyən etmək üçün auditor peşəkar mühakimə tətbiq edir. Müəssisənin 

auditini apardığı birinci ildə bu məlumatları əldə etmək və sənədləşdirmək üçün tələb edilən iş üçün çox 

zaman xeyli vaxt lazım olur. Bununla belə əldə edilmiş məlumatlar birinci ildə dəqiq sənədləşdirildiyi 

halda sonrakı illərdə məlumatları yeniləmək üçün birinci ildəkindən xeyli az vaxt tələb ediləcəkdir.  

 

Auditor əhəmiyyətli təhrif ilə nəticələnə bilən kommersiya və dələduzluq riski amillərini müəyyən etmək 

üçün yetərincə riski qiymətləndirmə prosedurlarını yerinə yetirməlidir. Bu müəssisənin fəaliyyətinin 

fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən hər hansı hadisələrin və ya 

şəraitlərin nəzərə alınmasını özündə ehtiva edir.  

 

Müəssisənin öyrənilməsi üçün zəruri olan əhatə dairəsi və ya təfərrüatlılıq 315 saylı BAS-ın 11-ci və 12-

ci paraqraflarında (yuxarıda verilmişdir) müəyyən edilir. Auditorda yaranan ümumi anlayışın təfərrüatlılığı 

müəssisəni idarə etdikdə rəhbərlikdə olduğundan az olacaqdır. 

   

   NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Yerinə yetiriləcək riski qiymətləndirmə prosedurlarının xüsusiyyətini və həcmini hazırlayan 

zaman yadda saxlayın ki, BAS-ların bəzilərində nəzərə alınacaq xüsusi məsələlər təsvir 

olunur. Bəzi nümunələr aşağıda daxil edilmişdir: 

 

BAS 240.16 Maliyyə hesabatlarının auditində dələduzluq 
Müəssisə və onun mühiti, habelə daxili nəzarət sistemi haqqında anlayış əldə etmək üçün 

riski qiymətləndirmə prosedurlarını və əlaqədar fəaliyyətləri 315 saylı (düzəliş edilmiş) 

BAS-ın tələb etdiyi qaydada yerinə yetirərkən, dələduzluq nəticəsində yol verilmiş 

əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsində istifadə olunacaq məlumatları əldə 

etmək üçün auditor 17-24-cü paraqraflardakı (240 saylı BAS-ın) prosedurları yerinə 

yetirməlidir.  

BAS 540.8 Uçot qiymətləndirmələrinin auditi 
315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da nəzərdə tutulmuş risklərin qiymətləndirilməsi 

prosedurlarını və müəssisənin daxili nəzarət sistemi də daxil olmaqla, fəaliyyətinin və 

mühitinin öyrənilməsi üzrə tədbirləri yerinə yetirərkən, auditor uçot qiymətləndirmələrindəki  

əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyənləşdirmək və qiymətləndirmək üçün əsas yaradılması 

məqsədilə aşağıda göstərilən aspektləri nəzərdən keçirməlidir: (İst: Paraq. A12) 

(a) Əlaqədar açıqlamalar daxil olmaqla, uçot qiymətləndirmələri üçün əhəmiyyətli olan 

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri.  
(b) Rəhbərlik tərəfindən maliyyə hesabatlarında uçot qiymətləndirmələrinin tanınmasına 

və ya açıqlanmasına ehtiyac yarada biləcək əməliyyatların, hadisələrin və şəraitlərin 

müəyyən edilməsi. Belə anlayış əldə edərkən auditor rəhbərliyə yeni uçot 
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qiymətləndirmələrinin tətbiqinə və ya mövcud olanların yoxlanılmasına zərurət yaradan 

şəraitlərdə dəyişikliklərə dair sorğu göndərə bilər.  
(c) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrinin tərtib etməsi qaydası və aşağıda göstərilənlər 

daxil olmaqla, belə qiymətləndirmələrin əsaslandığı məlumatları haqqında anlayışı:  
(i) Uçot qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsində istifadə olunan metod və əgər varsa, 

modellər;  
(ii) Müvafiq nəzarət vasitələri;  
(iii) Rəhbərliyin ekspert cəlb edib-etməməsi;  
(iv) Uçot qiymətləndirmələrinin əsaslandığı ehtimallar;  
(v) Əvvəlki dövrlə müqayisədə uçot qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsi metodlarında 

dəyişikliklərin mövcudluğu və buna ehtiyacın olub-olmaması, dəyişiklik olubsa, 

bunun səbəbi; habelə 

(vi) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrində qeyri-müəyyənliyi təhlil edib-etməməsi və 

bunu necə etməsi. 

BAS 550.11 Əlaqəli tərəflər 
315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da və 240 saylı BAS-da nəzərdə tutulmuş riski 

qiymətləndirmə prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər çərçivəsində auditor əlaqəli tərəflərlə 

münasibət və əməliyyatlardan irəli gələn əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi 

üçün mühüm olan informasiyanı əldə etmək məqsədilə 12-17-ci paraqraflarda (550 saylı 

BAS-ın) qeyd edilmiş audit prosedurlarını və əlaqədar fəaliyyətləri həyata keçirməlidir.  

BAS 570.10 Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı 
315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da tələb edildiyi kimi, riski qiymətləndirmə prosedurlarını 
yerinə yetirən zaman auditor müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək 
qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən hər hansı bir hadisə və ya şəraitin olub-olmamasını 
nəzərdən keçirməlidir.  

 

   
 

Kiçik müəssisələrdə belə riskləri müəyyən etmək üçün tələb edilən prosedurlar minimal ola bilər, lakin 

böyük və daha mürəkkəb müəssisələrdə proseduralar daha geniş ola bilər.  

 

8.3 Üç növ riski qiymətləndirmə prosedurları 
 
Audit zamanı üç növ riski qiymətləndirmə prosedurlarının hər biri yerinə yetirilməlidir, lakin onların zəruri 

anlayışın hər aspekti üçün yerinə yetirilməsi mütləq deyildir. Bir çox vəziyyətlərdə bir növ prosedurun 

yerinə yetirilməsindən əldə edilən nəticələr digərinin yerinə yetirilməsinə aparır. Məsələn, satış üzrə 

menecer ilə müsahibədə qeyri-adi, lakin əhəmiyyətli alqı-satqı müqaviləsi aşkar edilə bilər. Bundan sonra 

həqiqi alqı-satqı müqaviləsi yoxlanıla və satışların gəlirliliyinə təsiri təhlil edilə bilər. Alternativ olaraq, ilkin 

fəaliyyət nəticələri üzrə analitik prosedurların yerinə yetirilməsindən əldə edilən sübutlar rəhbərlik üçün 

bəzi suallar yarada bilər. Bu sualların cavabları müəyyən sənədləri yoxlamaq və ya bəzi fəaliyyətləri 

müşahidə etmək tələblərinə gətirib çıxara bilər.  

 

Bu üç növ riski qiymətləndirmə prosedurlarının xüsusiyyəti və istifadəsi aşağıda təsvir olunur: 
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8.4 Rəhbərliyə və digər fərdlərə göndərilən 

sorğular (o cümlədən dələduzluğa aid olan 

sorğular) 

 
 
 
 
 

 

Rəhbərliyə və  

digər şəxslərə  

göndərilən  
sorğular  

 
 
 
 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
240.17 Auditor rəhbərliklə aşağıdakı xüsusda sorğular keçirməlidir: 

 
(a) Maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər 

riskinə məruz qalmasının rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsi, o 

cümlədən bu cür qiymətləndirmələrin xüsusiyyəti, həcmi və 

müntəzəmliyi; (İst: Paraq. A12–A13) 
 
(b) Rəhbərliyin müəssisədə dələduzluq risklərini müəyyən etməsi və 

onlara qarşı cavab tədbirləri görməsi prosesi, o cümlədən rəhbərliyin 

müəyyən etmiş olduğu və ya diqqətinə çatdırılmış olan istənilən 

xüsusi dələduzluq riskləri və ya hər hansı biri üçün dələduzluq 

riskinin mütləq mövcud ola biləcəyi əməliyyat kateqoriyaları, hesab 

qalıqları və ya informasiyanın açıqlanması; (İst: Paraq. A14) 
 
(c) Rəhbərlik tərəfindən müəssisədə dələduzluq risklərini müəyyən 

etməsi və onlara qarşı cavab tədbirləri görməsi prosedurları 

haqqında informasiyanın (əgər varsa) idarəetməyə məsul şəxslərin 

nəzərinə çatdırılması; habelə 
 
(d) Rəhbərlik tərəfindən biznes təcrübəsi və etik davranışla bağlı 

təsəvvürləri barədə informasiyanın (əgər varsa) əməkdaşların 

nəzərinə çatdırılması. 

240.18 Auditor rəhbərliklə və zərurət olarsa, müəssisə daxilində digər        

şəxslərlə müvafiq olaraq, onların müəssisəyə təsir edən hər hansı faktiki 

və ehtimal olunan dələduzluq haqqında hansısa məlumata malik olması 

barədə sorğular keçirməlidir. (İst: Paraq. A15-A17) 

240.20 İdarəetməyə məsul şəxslərin hamısı müəssisənin idarə olunmasında 

iştirak etməzsə, auditor rəhbərliyin müəssisədə dələduzluq risklərini 

müəyyən etməsi və onlara qarşı cavab tədbirləri görməsi proseslərinə və 

bu riskləri aradan qaldırmaq üçün qurduğu daxili nəzarət sisteminə 

idarəetməyə məsul şəxslərin necə nəzarət etməsi haqqında anlayış əldə 

etməlidir. (İst: Paraq. A19-A21) 

240.21 İdarəetməyə məsul şəxslərin hamısının müəssisənin idarə olunmasında 

iştirak etməsi hallarından başqa, auditor idarəetməyə məsul şəxslərlə, 
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onların müəssisəyə təsir edən hər hansı faktiki və ya ehtimal olunan 

dələduzluğun məlum olmasını müəyyən etməyə kömək edən 

məlumatlarla bağlı sorğular keçirməlidir. Bu məlumatlar bir növ 

rəhbərliyin sorğularına verilən cavabları təsdiqləmək üçün əldə edilir. 

 
 

Auditor sorğudan digər riski qiymətləndirmə prosedurları ilə birlikdə əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən 

etməyə kömək etmək üçün istifadə edir. Sorğu suallarının diqqət mərkəzində 315 saylı (düzəliş edilmiş) 

BAS-ın 11-ci və 12-ci paraqraflarında (yuxarıda verilmişdir) müəyyən edilmiş zəruri aspektlərin hər biri 

haqqında anlayışın əldə edilməsidir. 

 

Bir qayda olaraq sorğulardakı məlumatların çoxu rəhbərlikdən və maliyyə hesabatlarının verilməsinə 

görə məsul şəxslərdən əldə edilir. Bununla belə müəssisə daxilində digər fərdlərə və müxtəlif səviyyəli 

səlahiyyətləri olan əməkdaşlara göndərilən sorğular müxtəlif görüntü yarada bilər, habelə digər halda 

göstərilməyə bilən əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsində faydalı ola bilən əlavə məlumatları 

təmin edə bilər. Məsələn, satış üzrə menecer ilə müzakirə nəticəsində aşkar edilə bilər ki, müəyyən alqı-

satqı əməliyyatları (dövrün sonunda) tələsik aparılmış və müəssisənin gəlirlərin tanınması üzrə 

siyasətinə uyğun uçota alınmamışdır.   

 

Sorğunun sahələri aşağıdakı əlavədə əks etdirilmişdir: 
 
 

Əlavə 8.4-1 
 

Müsahibə: Aşağıdakılar barədə suallar verin… 

İdarəetməyə məsul şəxslər 
(İMŞ)  
(Müəssisənin rəhbərliyində 
olmadığı halda) 

• Maliyyə hesabatları hazırlandığı mühit. 

• Rəhbərliyin müəssisədə dələduzluq və ya səhvlər risklərini müəyyən 
etməsi və onlara qarşı cavab tədbirləri görməsi proseslərinə və bu 
riskləri aradan qaldırmaq üçün rəhbərliyin qurduğu daxili nəzarət 
sisteminə nəzarət. 

• Müəssisəyə təsir edən hər hansı faktiki, şübhəli və ya ehtimal edilən 
dələduzluğun məlum olması. 

• İdarəetməyə məsul şəxslərin iclaslarında iştirak etməyi və onların 
son iclaslarının protokolları ilə tanış olmağı nəzərdən keçirin. 

Rəhbərlik və maliyyə 
hesabatlarının verilməsinə 
görə məsul şəxslər 

• Maliyyə hesabatlarının dələduzluq və ya səhv nəticəsində 
əhəmiyyətli təhriflərə məruz qalması riskinin rəhbərlik tərəfindən 
qiymətləndirilməsi, o cümlədən belə qiymətləndirmələrin xüsusiyyəti, 
həcmi və müntəzəmliyi. 

• Rəhbərlik tərəfindən işgüzar fəaliyyətin aparılması və etik davranışla 
bağlı anlayışı barədə məlumatların (əgər varsa) əməkdaşların 
nəzərinə çatdırılması. 

• Müəssisədə mövcud olan mədəniyyət (dəyərlər və etika). 

• Rəhbərliyin iş üslubu. 

• Rəhbərliyin mükafatlandırma sistemləri. 

• Rəhbərliyin daxili nəzarət sisteminə məhəl qoymama ehtimalı. 

• Faktiki və ya ehtimal edilən dələduzluq haqqında məlumat. 

• Uçot qiymətləndirmələri necə hazırlanır. 

• Müəssisədə müvafiq qanun və qaydaların tələblərinə riayət 
olunurmu. 

• Maliyyə hesabatlarının hazırlanma və yoxlanma prosesi. 

• Rəhbərliyin idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verməsi (əgər 
varsa). 

Əsas əməkdaşlar 
(Satınalmalar, əmək 
haqlarının hesablanması, 
mühasibatlıq və s.) 

• Biznes tendensiyaları və qeyri-adi hadisələr. 

• Mürəkkəb və ya qeyri-adi əməliyyatların başlanılması, aparılması 
yaxud uçota alınması. 

• Rəhbərlik tərəfindən daxili nəzarət sisteminə məhəl qoymamanın 
dərəcəsi (məs., bu əməkdaşlardan nə vaxtsa daxili nəzarət 
vasitələrinə məhəl qoymamaq xahiş olunmuşdurmu?). 
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• İstifadə edilən mühasibat uçotu qaydalarının müvafiqliyi/tətbiq 
edilməsi. 

Marketinq və ya satış 
heyəti 

• Marketinq strategiyaları və satış tendensiyaları. 

• Satış göstəricilərinə görə mükafatlandırma. 

• Müştərilər ilə müqavilələr. 

• Rəhbərlik tərəfindən daxili nəzarət sisteminə məhəl qoymamanın 
dərəcəsi (məs., bu əməkdaşlardan nə vaxtsa daxili nəzarət 
vasitələrinə və ya mühasibat uçotunun gəlirlərin tanınması 
qaydalarına məhəl qoymamaq xahiş olunmuşdurmu?). 

Daxili auditorlar • İşin əhatə dairəsi və onların nəticələri və tövsiyələri. 

• Mümkün olan əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi və 
qiymətləndirilməsi. 

• Kənar auditorun işinə təsir göstərə bilən digər məsələlər. 

• Audit sübutlarının əldə edilməsində daxili audit xidmətinin işindən 
istifadə etmə ehtimalı.  

 
 
 
 

   NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Suallarınızı sahibkar menecer və mühasibə verməklə (xüsusilə kiçik audit tapşırıqlarında) 
məhdudlaşdırmayın. Müəssisədəki digər əməkdaşlara (məs., satış üzrə menecerə, istehsalat 
meneceri və ya digər əməkdaşlara) tendensiyalar, qeyri-adi hadisələr, ən əhəmiyyətli 
kommersiya riskləri, daxili nəzarətin fəaliyyəti və rəhbərlik tərəfindən daxili nəzarət sisteminə 
məhəl qoymama halları haqqında suallar verin.  

 
Ali rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin iştirak etdikləri dələduzluq ehtimalı aşkar 
olunduğu halda dərhal tapşırıq üzrə tərəfdaşla məsləhətləşin və nə etmək barədə hüquqi 
məsləhət almağı nəzərdən keçirin. Məxfilik tələblərininə riayət olunmasını təmin etmək üçün 
məlumat məxfi saxlanılmalıdır. Həmçinin etika məcəlləsində əlavə tələblərin və təlimatların 
olub-olmamasını yoxlayın. 

 
 

 

8.5  Analitik prosedurlar 
  

 
 
 
 
 
 

Analitik  

prosedurlar 
 
 
 
 
 

 

Riski qiymətləndirmə prosedurları kimi istifadə edilən analitik prosedurlar maliyyə hesabatları və audit 

cəlb olunduğu məsələləri müəyyən etməyə kömək edir. Bəzi nümunələr qeyri-adi əməliyyatlar və ya 

hadisələr, məbləğlər, nisbətlər və tendensiyalardır.  

 

Riski qiymətləndirmə proseduru olmaqdan əlavə, analitik prosedurlar həmçinin aşağıdakılar üçün əlavə 

audit prosedurları kimi də istifadə oluna bilər: 
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• Maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsi barədə sübutların əldə edilməsi. Bu, mahiyyəti üzrə analitik 

prosedur ola bilər və əlavə təfərrüatlarla bu Təlimatın 1-ci cildinin 10-cu fəsilində müzakirə edilir; habelə 

 

•  Auditin sonunda və ya sonuna yaxın maliyyə hesabatlarının ümumi yoxlanılması. 

  
Analitik prosedurların əksəriyyəti çox təfərrüatlı və ya mürəkkəb olmur. Onlar çox vaxt yüksək 
təfərrüatsız birləşdirilmiş məlumatlardan istifadə edir, bu o deməkdir ki, nəticələr əhəmiyyətli təhrifin 
mövcud olub-olmadığını ilkin olaraq ümumi bildirir. 
 
Analitik prosedurların yerinə yetirilməsində istifadə edilən addımlar aşağıdakı əlavədə təsvir olunur: 
Əlavə 8.5-1 
 

Nə etmək Necə etmək 

Məlumatlar 
daxilində əlaqələri 
müəyyən edin 

Mövcud olması əsaslandırılmış şəkildə ehtimal edildiyi müxtəlif məlumat 
növləri arasında həqiqətə uyğun olan əlaqələr barədə gözləntilər hazırlayın. 
Mümkün olduğu hallarda müstəqil (yəni, daxildə yaranmamış) məlumat 
mənbələrindən istifadə etməyə çalışın.  
 
Maliyyə və qeyri-maliyyə məlumatları aşağıdakılardan ibarət ola bilər: 

• Müqayisə edilə bilən əvvəlki dövrlər üzrə maliyyə hesabatları; 

• Büdcələr, proqnozlar və ekstrapolyasiyalar, o cümlədən aralıq yaxud 
illik məlumatlardan ekstrapolyasiyalar; habelə 

• Müəssisə fəaliyyət göstərdiyi sənaye sahəsinə və iqtisadi şəraitlərə 
dair məlumatlar. 

Müqayisə edin Gözləntiləri uçota alınmış məbləğlərlə və ya uçota alınmış məbləğlərdən 
alınmış nisbətlərlə müqayisə edin. 

Nəticələri 
qiymətləndirin 

Nəticələri qiymətləndirin. 
 
Qeyri-adi və ya gözlənilməz əlaqələr aşkar olunduğu hallarda ehtimal edilən 
əhəmiyyətli təhrif risklərini nəzərdən keçirin. 

 
 
Belə analitik prosedurların nəticələri aşağıdakılar üçün toplanmış digər məlumatlarla yanaşı nəzərə 
alınmalıdır: 
 

• Maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli komponentlərinə daxil edilmiş təsdiqləmələrə aid əhəmiyyətli təhrif 
risklərini müəyyən etmək; habelə 

 

• Əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyətinin, müddətinin və həcminin hazırlanmasında kömək etmək. 
 
Qeyd: Bəzi kiçik müəssisələrin auditora analitik prosedurları yerinə yetirmək üçün aralıq və ya aylıq 

maliyyə məlumatları kimi cari maliyyə məlumatlarını təqdim etmək imkanı olmaya bilər. Belə 

şəraitlərdə bəzi məlumatları sorğu vasitəsilə əldə etmək olar, lakin təfərrüatlı sorğular 

müəssisənin maliyyə hesabatlarının ilkin versiyası istifadəyə verilənədək gözləməli ola bilər.  

 

8.6 Müşahidə və yoxlama  
 
 
 
 
 

 

Müşahidə   

və yoxlama 
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Müşahidə və yoxlama: 
 

• Rəhbərliyə və digər fərdlərə göndərilən sorğuları dəstəkləyir; habelə 
 

• Müəssisə və onun mühiti barədə əlavə məlumat verir. 
 
Müşahidə və yoxlama prosedurları bir qayda olaraq aşağıdakı əlavədə təsvir olunduğu kimi prosedurdan 
və onun tətbiqindən ibarət olur. 
 

Əlavə 8.6-1 
 

Prosedur Tətbiqetmənin nümunələri 

Müşahidə Aşağıdakıların müşahidə edilməsini nəzərdən keçirin: 
 
• Müəssisə necə fəaliyyət göstərir və necə təşkil olunmuşdur; 

• Müəssisənin xidməti binaları və istehsal obyektləri; 

• Rəhbərliyin iş üslubu və daxili nəzarətə münasibəti; 

• Müxtəlif daxili nəzarət prosedurlarının işləməsi; habelə 

• Əsas qaydaların tələblərinə riayətetmə. 

Yoxlama Aşağıdakı kimi sənədlərin yoxlanılmasını nəzərdən keçirin: 
 
• Biznes planlar, strategiyalar və təkliflər; 

• Sənaye sahəsində tədqiqatlar və müəssisəyə dair kütləvi 
informasiya vasitələrində xəbərlər; 

• Əsas sazişlər və öhdəliklər; 

• Qaydalar və müvafiq lisenziya verən və ya tənzimləyici orqanlarla 
yazışmalar; 

• Hüquqşünaslar, bankirlər və digər səhmdarlar ilə yazışmalar; 

• Uçot siyasəti və mühasibat uçotu sənədləri; 

• Daxili nəzarət üzrə təlimatlar; 

• Rəhbərlik tərəfindən hazırlanmış hesabatlar (məs., fəaliyyət 
göstəriciləri və aralıq maliyyə hesabatları); habelə 

• Digər hesabatlar, məsələn idarəetməyə məsul şəxslərin iclaslarının 
protokolları, məsləhətçilərin hesabatları və s.   

 

 

8.7 Daxili nəzarət vasitələrinin hazırlanması və həyata keçirilməsi 
 
Riski qiymətləndirmə prosedurlarına həmçinin müvafiq daxili nəzarət vasitələrinin hazırlanmasında və 

həyata keçirilməsində istifadə edilmiş prosedurlar da daxil ola bilər. Belə prosedurlar daha ətraflı 2-ci 

cildin 11-ci fəsilində əks etdirilir.  

 

8.8 Risklər barədə digər məlumat mənbələri 
 
Riski qiymətləndirmək məqsədilə auditorun yerinə yetirdiyi digər prosedurlar istifadə edilə bilər. Bəzi 

səciyyəvi nümunələr aşağıdakı əlavədə verilir:  
 
Əlavə 8.8-1 
 

Mənbə Təsvir 
Müştəri ilə 
münasibətlərin 
qurulması və ya davam 
etdirilməsi 

İlkin prosedurların yerinə yetirilməsindən əldə edilən müvafiq məlumatlar. 

Əvvəlki iş Müəssisə üçün yerinə yetirilmiş əvvəlki audit tapşırıqlarından və digər 
tapşırıq növlərindən əldə edilmiş müvafiq təcrübə. 
 
Bura aşağıdakılar daxil ola bilər: 
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• Əvvəlki auditlərdə problemli sahələr; 
• Daxili nəzarətdə zəif cəhətlər; 
• Təşkilati strukturda, təsərrüfat fəaliyyətində və daxili nəzarət 

sistemlərində edilən dəyişikliklər; habelə 
• Keçmişdə mövcud olan təhriflər və onların vaxtlı-vaxtında düzəliş 

edilib-edilməməsi. 
Kənar mənbələrdən 
əldə edilən məlumatlar 

• Müəssisənin müstəqil hüquq məsləhətçisinə və ya qiymətləndirmə 
üzrə ekspertlərinə göndərilən sorğular. 

• Bank və reytinq agentliklərinin hazırladığı hesabatların təhlili. 
• İnternetdə axtarış nəticəsində, ticarət və iqtisadi jurnallardan, 

qanunvericilik və maliyyə nəşrlərindən əldə edilən sənaye və 
iqtisadiyyatın vəziyyəti barədə məlumatlar. 

Audit qrupunun 
müzakirələri 

Müəssisənin maliyyə hesabatlarının (o cümlədən açıqlanan məlumatların) 
əhəmiyyətli təhriflərə, o cümlədən dələduzluğa həssaslığı barədə qrup 
müzakirələrinin nəticələri. 

 
   

8.9 Xüsusi risk qiymətləndirmə prosedurları  
 
Aşağıdakı cədvəldə müvafiq hallarda hər bir auditdə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan xüsusi risk 

qiymətləndirmə prosedurları daxil olan BAS-ların siyahısı əks etdirilmişdir: 

 
Əlavə 8.9-1 
 

BAS Adı 
240 Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun 

məsuliyyəti 
250 (düzəliş edilmiş) Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə 

alınması   
315 (düzəliş edilmiş) Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər 

riskinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi 
320 Auditin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik 
540 Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər 

qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların auditi 
550 Əlaqəli tərəflər 
560 Sonrakı hadisələr 
600 Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən  

bölmə auditorlarının işi)   
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9  
 

QİYMƏTLƏNDİRİLMİŞ RİSKLƏRƏ 
QARŞI CAVAB TƏDBİRLƏRİNİN     
   HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ 
 

 

  
 
 
 
 
 

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS-lar 
Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı müvafiq cavab tədbirlərinin işlənib 
hazırlanması və həyata keçirilməsi. 

240, 300, 330, 500 

 

 
Əlavə 9.0-1 
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Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
330.3 Auditorun məqsədi qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riski barədə, 

həmin risklərə qarşı münasib cavab tədbirləri hazırlayıb həyata keçirmək 

yolu ilə yetərli müvafiq audit sübutları əldə etməkdir. 

300.9 Auditor aşağıdakıların təsvirini əks etdirən audit planını hazırlamalıdır: 
 

(a) 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS çərçivəsində müəyyən olunmuş 

planlaşdırılmış riski qiymətləndirmə prosedurlarının xüsusiyyəti, 

müddəti və həcmi. 

(b) 330 saylı BAS çərçivəsində müəyyən edilmiş təsdiqləmələr 

səviyyəsində növbəti audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və 

həcmi. 
 

(c) Tapşırığın BAS-lara uyğun olması üçün yerinə yetirilməsi tələb 

olunan digər planlaşdırılmış audit prosedurları. (İst: Paraq. A12-A14) 

330.7 Əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetirərkən auditor: 
 

(a) Əməliyyatların hər bir kateqoriyası, hesab qalıqları və ya açıqlamalar 

üçün təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinə görə 

qiymətləndirmənin səbəblərini, o cümlədən aşağıdakıları nəzərdən 

keçirməlidir: 
 

(i) Əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamaların 

konkret xüsusiyyətlərinə görə əhəmiyyətli təhriflər ehtimalını (yəni 

məxsusi riskini); habelə 
 

(ii) Riski qiymətləndirmə prosesində mühüm nəzarət elementlərinin 

(yəni nəzarət riskinin) uçotunu; bu, auditordan nəzarət 

elementlərinin səmərəli işləməsini müəyyən etmək üçün audit 

sübutlarının əldə edilməsini tələb edir (yəni mahiyyəti üzrə 

yoxlama prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini 
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müəyyən edərkən nəzarət elementlərinin səmərəli fəaliyyətinə 

güvənməyi nəzərdə tutur) və (İst: Paraq. A9-A18) 
 

(b) Risk qiymətləndirməsi nə qədər yüksək olarsa, o qədər inandırıcı 

olan audit sübutları əldə etməlidir. (İst: Paraq. A19) 

500.6 Auditor yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsi üçün münasib 

audit prosedurlarını planlaşdırıb yerinə yetirməlidir. (İst: Paraq. A1-A25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

9.1 İcmal 
 
Riski qiymətləndirmə prosedurları (bax: bu Təlimatın 1-ci cildinin 8-ci fəsili) əməliyyatların əhəmiyyətli 

kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar üçün həm maliyyə hesabatları səviyyəsində, həm də 

təsdiqləmələr səviyyəsində riskləri müəyyən etmək və qiymətləndirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

 

Əlavə audit prosedurları (bax: bu Təlimatın 1-ci cildinin 10-cu fəsili) təsdiqləmələr səviyyəsində 

əhəmiyyətli təhrif risklərinə cavab vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onların məqsədi audit riskini 

məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaltmaq üçün yetərli müvafiq audit sübutlarını əldə etməkdir.  
 
Audit prosedurlarının üç əsas kateqoriyası aşağıda əks etdirilir: 

 

Əlavə 9.1-1 
 

Riski qiymətləndirmə 
prosedurları 

  Ümumi 
cavab tədbirləri   

     

      
    

Qiymətləndirilmiş riskləri 
əsaslandıran sübutlar 

  
M/H səviyyəsində 

qiymətləndirilmiş ƏTR 
araşdırmaq   

     

ƏTR =Əhəmiyyətli təhrif riskləri   
M/H = Maliyyə hesabatları    

 
 

 
Əlavə audit  
prosedurları  

 
 

 
Audit riskini məqbul  
dərəcədə aşağı  
səviyyəyədək azaldacaq 
 sübutlar

 

Maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklər xüsusiyyətinə görə nüfuzedicidir və auditin 

nəticələrinə görə ümumi cavab tədbirləri tələb edir, məsələn işin görülməsi üçün təyin edilmiş şəxslərin 

təcrübəsinin, zəruri nəzarət səviyyəsinin və planlaşdırılmış audit prosedurlarının xüsusiyyətində və 

həcmində tələb edilən hər hansı dəyişikliklərin müəyyən edilməsi.  

 



 
  
 

 
118 

 

Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklər xüsusi hesab qalıqlarına, əməliyyatların 

kateqoriyalarına və açıqlamalara aiddir. Cavab tədbiri əlavə audit prosedurlarını, məsələn təfərrüatlı 

testləri, nəzarət vasitələrinin testlərini və mahiyyəti üzrə analitik prosedurları yerinə yetirməkdən ibarətdir. 

 

Əlavə audit prosedurlarının hazırlanmasına aşağıdakılar təsir edir: 

 

• Yerinə yetirilmiş riski qiymətləndirmə prosedurlarının nəticələri və bunun nəticəsi olaraq təsdiqləmələr 

səviyyəsində risklərin qiymətləndirilmələri; habelə 

 

• Maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif riskləri ilə bağlı auditor tərəfindən 

işlənib hazırlanmış ümumi cavab tədbirləri. 
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9.2 Maliyyə hesabatları səviyyəsində risklərə qarşı ümumi cavab tədbirləri   
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

330.5 Auditor əhəmiyyətli təhriflər riskini maliyyə hesabatı səviyyəsində aradan 

qaldırmaq üçün ümumi cavab tədbirlərini hazırlayıb həyata keçirməlidir. 

(İst: Paraq. A1-A3) 

 

Maliyyə hesabatları səviyyəsində əhəmiyyətli təhrif riskləri bütövlükdə maliyyə hesabatları ilə nüfuzetmə 

əlaqəsi olan risklərə aiddir və bir çox təsdiqləmələrə təsir göstərməsi mümkündür. Nəticədə belə risklər 

(məsələn, nəzarətə pis münasibəti olan rəhbərlik) təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflərə 

dolayı təsir göstərə bilər. Məsələn, müəssisənin mühasibi səriştəli olmadığı halda, bir çox maliyyə 

hesabatlarının hesab qalıqlarında, əməliyyatların kateqoriyalarında və ya açıqlamalarında səhv və ya 

təhriflərin olması üçün çoxlu imkan yarana bilər. Nəticə etibarı ilə, maliyyə hesabatları səviyyəsində 

riskləri çox vaxt xüsusi audit prosedurlarını yerinə yetirməklə araşdırmaq mümkün deyil, bunun üçün 

ümumi cavab tədbirləri tələb olunur.  

 

240 və 330 saylı BAS-larda maliyyə hesabatları səviyyəsində müəyyən edilmiş risklərə qarşı mümkün 

olan bəzi ümumi cavab tədbirləri təsvir edilir. Bəzi nümunələr aşağıda təqdim olunur.  
 
Əlavə 9.2-1 
 

Maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərə qarşı mümkün olan ümumi cavab 
tədbirləri 

Audit tapşırığının 

rəhbərliyi 

Audit qrupuna peşəkar inamsızlığı qoruyub saxlamaq zərurətini 

vurğulamaq. 
 
Daha təcrübəli işçi heyəti və ya xüsusi bacarıqları olan işçiləri, məsələn 

kriminalist, qiymətləndirmə və İT mütəxəssislərini təyin etmək.  
 
İşçi heyət iş görərkən onlara daha ciddi davamlı nəzarəti təmin etmək.   
 
Müəssisədə daxili audit xidməti olduğu halda onların işindən aşağıdakılar 

üçün istifadə etməyi nəzərdən keçirin: 

•  Audit sübutlarını əldə etmək; habelə 

•  Audit sübutlarının əldə edilməsində auditora bilavasitə yardım 

göstərmək.  

Əlavə audit 

prosedurlarının 

seçilməsinə  

gözlənilməzlik 

elementini daxil 

etmək 

Yerinə yetiriləcək əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyətinin, müddətinin 

və həcminin seçilməsinə gözlənilməzlik elementini daxil etmək. 

Dələduzluq riskləri araşdırılan zaman bu, xüsusilə vacibdir, çünki 

müəssisədəki fərdlər adi halda yerinə yetirilən audit prosedurları ilə tanış 

ola bilər və bu səbəbdən saxtalaşdırılmış maliyyə hesabatlarını gizlədə 

bilər.  
 
Gözlənilməzliyə aşağıdakı yollarla nail olmaq mümkündür: 

• Əhəmiyyətliliklərinə və ya riskə görə başqa şəkildə yoxlanılmayan 

seçilmiş hesab qalıqlarına və təsdqiləmələrə dair mahiyyəti üzrə 

prosedurları yerinə yetirməklə; 

• Audit prosedurlarının müddətinin nəzərdə tutulanlarla müqayisədə 

dəyişməklə; 

• Müxtəlif seçmə metodlarından istifadə etməklə; habelə 

• Audit prosedurlarını müxtəlif məkanlarda və ya məkanları əvvəlcədən 

bildirmədən keçirməklə (məsələn, mal-material ehtiyatlarının uçotu). 

Planlaşdırılmış 

audit 

prosedurlarına 

düzəliş etmək 

Audit prosedurlarının xüsusiyyətində, müddətində və ya həcmində 

dəyişikliklər etmək. Məsələn: 

• Mahiyyəti üzrə prosedurları aralıq tarixdə deyil, dövrün sonunda yerinə 

yetirmək; 
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• Müəyyən aktivlərin fiziki mövcudluğunu müşahidə etmək və ya 

yoxlamaq; 

• Nəticələrin yoxlanılması üzrə prosedurlar üçün qeyri-adi elementləri, 

gözlənilməz məbləğləri və digər elementləri müəyyən etmək 

məqsədilə mal-material ehtiyatlarının uçotunu əlavə təhlil etmək; 

• Rəhbərliyin uçot hesablamalarının, ilkin mühakimələrinin və 

ehtimallarının məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirmək üçün əlavə iş 

görmək; 

• Seçmədə elementlərin sayını artırmaq və ya analitik prosedurları daha 

təfərrüatlı səviyyədə yerinə yetirmək; 

• Aşağıdakılar üçün kompüterləşdirilmiş audit metodlarından (CAAT) 

istifadə etmək: 

- Əhəmiyyətli hesablarda və ya elektron əməliyyat fayllarında olan 

məlumatlar barədə daha çox sübutlar toplamaq, 

- Elektron əməliyyatları və hesab fayllarını daha dərindən test 

etmək, 

- Əsas elektron fayllarından nümunəvi əməliyyatlar seçmək, 

- Əməliyyatları səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə çeşidləmək, habelə 

- Seçmə əvəzinə bütün əsas məcmunu test etmək; 

• Kənar mənbədən təsdiqləmələrdə əlavə məlumat tələb etmək. 

Məsələn, debitor borclarının təsdiqlənməsində auditor alqı-satqı 

sazişlərinin təfərrüatlarının, o cümlədən tarix, hər hansı qaytarılma 

hüquqları və çatdırılma şərtlərinin təfərrüatlarına dair təsdiqləmələr 

tələb edə bilər; habelə 

• Mahiyyəti üzrə daha çox audit sübutlarını əldə etmək üçün audit 

prosedurlarının xüsusiyyətində və həcmində dəyişiklik etmək. 

Audit 

yanaşmasında 

dəyişikliklər 

Nəzarət mühiti haqqında əldə edilən anlayışı nəzərdən keçirmək. 
 
Nəzarət mühiti səmərəli olduğu halda, auditor daxili nəzarətdən və 

müəssisənin daxilində yaranmış audit sübutlarının etibarlılığından daha 

çox əmin ola bilər. Bu aşağıdakıları nəzərdə tuta bilər: 

• Aralıq tarixdə dövrün sonundakından daha çox auditor yoxlamasının 

aparılması; habelə 

• Testlərdən və mahiyyəti üzrə prosedurlardan istifadə edən yanaşma 

(birgə yanaşma). 
 
Nəzarət mühiti səmərəli olmadığı halda, bu, aşağıdakılar ilə nəticələnə 

bilər: 

• Dövrün sonuna aralıq tarixindəkindən daha çox audit prosedurlarının 

həyata keçirilməsi; 

• Mahiyyəti üzrə prosedurlardan daha çox audit sübutlarının əldə 

edilməsi; habelə 

• Auditin əhatə sahəsinə daxil ediləcək məkanların sayının artırılması. 

İstifadə edilən uçot 
siyasətini təhlil etmək  

 

Müəssisə tərəfindən uçot siyasətinin, xüsusilə, subyektiv 

qiymətləndirmələr və mürəkkəb əməliyyatlar ilə bağlı uçot siyasətinin 

seçilməsinin və tətbiq olunmasının rəhbərliyin gəlirləri idarə etmək 

cəhdinin nəticəsi olaraq, maliyyə hesabatlarının saxtalaşdırılmasına 

dəlalət edib-etmədiyini müəyyənləşdirmək. 

 
 

   NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏLƏR 
 
Müddət 
 
Ümumi cavab tədbirlərini planlaşdırma mərhələsində hazırlayıb, sonra ümumi audit 
strategiyasına daxil etmək olar. Yeni tapşırıqlarda ümumi cavab tədbirlərini planlaşdırma 
zamanı ilkin olaraq hazırlayıb, sonra isə riskin qiymətləndirilməsinin nəticələri əsasında 
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təsdiqləmək və ya dəyişmək olar.  
 
Sənədləşdirmə 
 
Kiçik müəssisədə auditin nəticələri üzrə ümumi cavab tədbirlərinin və audit strategiyasının 
müəyyən edilməsi mürəkkəb və ya vaxt aparan olmamalıdır. Bəzi hallarda hər iki addımı 
tamamlamaq üçün rəhbərliklə müzakirələr əsasında sonradan yenilənə bilən əvvəlki audit 
başa çatdıqda qısa xidməti məktub hazırlamaq olar (onun bütün lazımi məsələləri əhatə 
etməsi ehtimal olunur). 

 
 

Rəhbərliyin daxili nəzarət sisteminə məhəl qoymaması 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

240.26 Dələduzluq nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskini aşkar edib 

qiymətləndirərkən auditor gəlirin tanınmasında dələduzluq risklərinin 

mövcud olması barədə ehtimala əsaslanaraq, gəlirin, gəlir 

əməliyyatlarının və ya təsdiqləmələrin hansı növünün bu cür risklərə 

təkan verməsini dəyərləndirməlidir. 47-ci paraqraf tapşırıq hallarında 

həmin ehtimalın tətbiq edilə bilməməsi haqqında auditorun çıxardığı 

nəticəni əks etdirən və müvafiq olaraq, auditorun gəlirin tanınmasını 

dələduzluq nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflər riski kimi 

müəyyən etmədiyi tələb olunan sənədləri göstərir. (İst: Paraq. A28-A30)  

240.32 Nəzarət vasitələrinə rəhbərlik tərəfindən məhəl qoyulmaması          

risklərinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsindən asılı olmayaraq, 

auditor aşağıdakı məqsədlərlə audit prosedurlarını işləyib        

hazırlamalı və yerinə yetirməlidir: 
 
(a) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı mühasibat yazılışlarının 

və digər düzəlişlərin müvafiqliyini yoxlamaq. Bu cür yoxlamalar üçün 

audit prosedurları işləyib hazırlayarkən və yerinə yetirərkən, auditor: 
 

(i) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesində iştirak edən 

şəxslərlə mühasibat yazılışlarının və digər düzəlişlərin işlənməsi ilə 

bağlı qeyri-münasib və ya qeyri-adi fəaliyyət barədə sorğular 

aparmalıdır; 
 

(ii) Hesabat dövrünün sonunda edilmiş mühasibat yazılışlarını və 

digər düzəlişləri seçməlidir; habelə 

(iii) Bütün hesabat dövrü ərzində mühasibat yazılışlarını və digər 

düzəlişləri yoxlamaq zərurətini müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A41–

A44) 

(b) Uçot qiymətləndirmələrində qərəzlilik hallarının olub-olmamasını 

təhlil etmək və qərəzliliyə səbəb olan halların dələduzluq nəticəsində 

yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskinə yol açıb-açmadığını müəyyən 

etmək. Bunu müəyyən edərkən, auditor: 

 

(i) Maliyyə hesabatlarına daxil edilmiş uçot qiymətləndirmələrini 

hazırlayarkən rəhbərliyin yürütdüyü mühakimələr və verdiyi qərarlar 

hətta ayrı-ayrılıqda əsaslandırılmış olsa da, müəssisə rəhbərliyinin 

mümkün qərəzliliyinə və dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər 

riski ilə nəticələnə biləcəyinə dəlalət etməsini dəyərləndirməlidir. 

Belə olarsa, auditor bir tam kimi götürülmüş uçot 

qiymətləndirmələrini təkrar dəyərləndirməlidir; habelə 

 

(ii) Rəhbərliyin, əvvəlki ilin maliyyə hesabatlarına daxil edilmiş 

əhəmiyyətli uçot qiymətləndirmələri ilə bağlı mühakimə və 

fərziyyələrinə retrospektiv baxış keçir-məlidir. (İst: Paraq. A45-A47) 
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(c) Müəssisə üçün normal təsərrüfat fəaliyyəti xaricində baş tutan, yaxud əks 

təqdirdə, auditorun müəssisə və onun mühiti haqqında anlayışı və audit 

zamanı əldə edilmiş digər məlumatlar baxımından qeyri-adi olması 

aşkara çıxan mühüm əməliyyatlara gəlincə, bu əməliyyatların kommer- 

siya əsaslandırmasına (və ya onların olmamasına) görə, bu 

əməliyyatlara yanlış maliyyə hesabatlılığının aparılması və ya aktivləri 

qanunsuz mənimsəməkdən ötrü daxil edilə bilməsini müəyyən etməlidir. 

(İst: Paraq.A48) 

 

240.33 Auditor nəzarət vasitələrinə rəhbərlik tərəfindən məhəl qoyulmaması ilə 

bağlı müəyyən edilmiş riskləri cavablandırmaq məqsədilə, yuxarıda 

xüsusilə istinad edilənlərdən əlavə, digər audit prosedurlarını yerinə 

yetirməli olub-olmadığını müəyyən etməlidir (yəni nəzarət vasitələrinə 

rəhbərlik tərəfindən məhəl qoyulmaması ilə bağlı olan və 32-ci 

paraqrafdakı tələbləri araşdırmaq üçün yerinə yetirilmiş prosedurlarla 

əhatə olunmayan konkret əlavə risklər mövcud olarsa). 

 
 
Rəhbərlik tərəfindən daxili nəzarət sisteminə məhəl qoymama və dələduzluq nəticəsində əldə edilən 

gəlirlərin tanınması əhəmiyyətli risk hesab edilir (bax: bu Təlimatın 2-ci cildinin 10-cu fəsili) və 

əhəmiyyətli risk kimi araşdırılıır. Bu səbəbdən hər bir audit zamanı yerinə yetirilməsi tələb edilən 

müəyyən audit prosedurları mövcuddur. Onlar yuxarıda verilmiş BAS-lardan çıxarışlarda qısa təsvir 

olunmuşdur. Bəzi digər şərhlər aşağıdakı əlavəyə daxil edilmişdir: 

 
Əlavə 9.2-2 
 

 Rəhbərlik tərəfindən daxili nəzarət sisteminə məhəl qoymamasını əks 
etdirən prosedurlar 

Mühasibat 

yazılışları 

Aşağıdakıların əsasında mühasibat yazılışlarını və digər təshihləri 

müəyyən etmək, seçmək və yoxlamaq: 

• Müəssisədə maliyyə hesabatlarının tərtibedilmə prosesinin və daxili 

nəzarətin hazırlanmasının/həyata keçirilməsinin öyrənilməsi; habelə 

• Aşağıdakıların nəzərə alınması: 

- Saxta mühasibat yazılışlarının və ya digər düzəlişlərin 

xüsusiyyətləri, 

- Mühasibat yazılışlarının və ya digər düzəlişlərin xüsusi 

kateqoriyalarına aid olan dələduzluq riski amillərinin mövcudluğu, 

habelə 

- Maliyyə hesabatlarının verilmə prosesində iştirak edən şəxslərə 

qeyri-müvafiq və ya qeyri-adi fəaliyyətlər barədə sorğuların 

göndərilməsi. 

Uçot 

qiymətləndirmələri 

Rəhbərlik tərəfindən mümkün olan qərəzlilik hallarını müəyyən etmək 

üçün xüsusi əməliyyatlara və hesab qalıqlarına aid olan 

qiymətləndirmələri təhlil etmək. Əlavə prosedurlara aşağıdakılar daxil ola 

bilər: 

• Bütövlükdə götürülmüş qiymətləndirmələrin təkrar nəzərdə keçirilməsi; 

• Əvvəlki dövrdə edilmiş əhəmiyyətli uçot qiymətləndirmələrinə dair 

rəhbərliyin mühakiməsinin və ehtimallarının retrospektiv təhlilinin yerinə 

yetirilməsi; habelə 

• Məcmu təsirin maliyyə hesabatlarındakı əhəmiyyətli təhriflərə bərabər 

olub-olmadığının müəyyən edilməsi. 

Əhəmiyyətli 

əməliyyatlar 

Əhəmiyyətli əməliyyatlar üzrə qeyri-adi və ya adi təsərrüfat fəaliyyətinin 

hüdudlarından kənara çıxan kommersiya əsaslı dəlillərə dair anlayışın 

əldə edilməsi. Bura aşağıdakıların mövcud olub-olmadığının müəyyən 
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edilməsi daxildir: 

• Rəhbərlik əməliyyatların təməlinin iqtisadiyyatının xüsusiyyətində deyil, 

konkret uçot qaydasının zərurətinə daha çox diqqət yetirir; 

• Belə əməliyyatları əhatə edən hazırlıq tədbirləri həddən artıq 

mürəkkəbdir; 

• Rəhbərlik belə əməliyyatların xüsusiyyətini və onlar üzrə 

hesabatverməni idarəetməyə görə məsul şəxslərlə müzakirə etmişdir; 

• Əməliyyatlarda əvvəl məlum olmayan əlaqəli tərəflər və ya audit 

aparılan müəssisənin yardımı olmadan əməliyyatı dəstəkləmək üçün 

material və ya maddi imkanları olmayan tərəflər iştirak edirlər; 

• Konsolidə edilməmiş əlaqəli tərəflər, o cümlədən xüsusi təyinatlı 

müəssisələrin iştirak etdikləri əməliyyatlar lazımi qaydada təhlil 

edilmişdir və idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən təsdiqlənmiş; 

habelə 

• Sənədləşdirmə yetərlidir. 

Gəlirlərin 

tanınması 

Mahiyyəti üzrə analitik prosedurları yerinə yetirmək. Gəlir maddələri üzrə 

qeyri-adi və ya gözlənilməz əlaqə və ya əməliyyatları müəyyən etmək 

üçün kompüter vasitəsilə həyata keçirilən audit metodlarını nəzərə almaq.  

Müvafiq müqavilə şərtlərini (qəbuletmə meyarları, çatdırılma və ödəniş 

şərtləri) və əlavə razılaşmaların olmamasını (məhsulu geri qaytarmaq 

hüququ, zəmanət verilmiş təkrar satış məbləğləri və s.) sifarişçilər 

tərəfindən təsdiqlətmək. 

Maliyyə 

hesabatlarında 

edilən açıqlamalar 

Maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının maliyyə hesabatlarının tətbiq 

olunan çərçivələrinə uyğun olub-olmamasını qiymətləndirmək üçün 

prosedurları yerinə yetirmək.  

Bu qiymətləndirməni edərkən maliyyə hesabatlarının aşağıdakıları 

müvafiq qaydada təqdim edilib-edilməməsini nəzərdən keçirmək: 

• Maliyyə məlumatlarının və əsas əməliyyatların, hadisələrin və şərtlərin 

təsnifatı və təsviri; habelə 

• Maliyyə hesabatlarının təqdimatı, strukturu və məzmunu. Bura 

aşağıdakıların nəzərə alınması daxildir: 

- Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq 

istifadə edilən terminlər; 

- Təmin edilən təfərrüatların səviyyəsi; 

- Məbləğlərin birləşdirilməsi və ayrılması; habelə 

- Göstərilən məbləğlərin əsasları.  

 
 

9.3 Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab     

           tədbirləri 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
330.6 Auditor xüsusiyyəti, müddəti və həcmi təsdiqləmələr səviyyəsində 

əhəmiyyətli təhriflər riski əsasında müəyyən edilən və onlara cavab 

verən əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb həyata keçirməlidir. (İst: 

Paraq. A4-A8) 

 
Təsdiqləmələr səviyyəsində müəyyən edilmiş risklərin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi aşağıdakılar 
üçün başlanğıc nöqtəsidir: 
 

• Müvafiq audit yanaşmasının nəzərə alınması; habelə 
 

• Əlavə audit prosedurlarının hazırlanması və yerinə yetirilməsi. Əlavə audit prosedurlarının təfərrüatlı 
təsviri üçün 1-ci cildin 10-A fəsilinə baxın.  
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Müvafiq audit yanaşması 
 

Əlavə audit prosedurlarının hazırlanıb yerinə yetirilməsi üçün audit yanaşması həm maliyyə hesabatları 

səviyyəsində, həm də təsdiqləmələr səviyyəsində müəyyən edilmiş risklərin qiymətləndirilməsinə 

əsaslanır.  

 

Qiymətləndirilmiş risklərin əməliyyatların əhəmiyyətli kateqoriyalarından, hesab qalıqlarından və 

açıqlamalardan asılı olaraq fərqli olduğuna görə ən səmərəli audit yanaşması fərqli olacaqdır. Məsələn, 

satışlara nəzarət vasitələrinin tamlığını yoxlamaq və digər təsdiqləmələr üçün mahiyyəti üzrə 

prosedurlardan istifadə etmək müvafiq ola bilər. Kreditor borclarında bütün təsdiqləmələr üçün mahiyyəti 

üzrə yanaşma tətbiq edilə bilər. Əsas odur ki, müəyyən edilmiş risklərə qarşı müvafiq şəkildə cavab 

verən audit prosedurları hazırlansın.   

 

Aşağıdakı əlavədə hesab qalığı və ya əməliyyatların kateqoriyası üçün müvafiq audit yanaşmasının 

hazırlanmasında istifadə edilən mülahizələrin bəziləri təsvir edilir: 
 

   Əlavə 9.3-1 
 

        
  

Mahiyyəti üzrə sınaqlar ayrılıqda 
 
 

      
         

  
təsdiqləmələr səviyyəsində 
yetərli müvafiq audit         

  sübutlarını təmin edərmi?         

        

Audit sübutlarını 
nəzarət testlərinin 
vasitəsilə(məs., 
mahiyyəti üzrə 

prosedurların həcmini 
azaltmaqla) əldə 

etmək daha səmərəli 
olarmı? 

 

             

    Xeyr Bəli   

             
             

    
Nəzarət testləri 

  
    Bəli 
             

             

             
             

             
            

Xeyr 
            

    
Mahiyyəti üzrə prosedurlar 

   
        

               
 

 

Qeyd: Kiçik müəssisələrdə etibarlı nəzarət tədbirləri mövcud olmaya bilər və ya çox məhdud ola bilər. 

Belə hallarda ilk növbədə mahiyyəti üzrə yanaşma yeganə alternativ ola bilər. 

 

Əlavə audit prosedurlarının hazırlanması və yerinə yetirilməsi 
 
Əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhrif 

risklərinə əsaslanır və onlara cavab verir. Bu auditorun əlavə audit prosedurları ilə riskin 

qiymətləndirilməsini aydın şəkildə əlaqələndirir.  

 

İlk addım əlavə audit prosedurlarının hazırlanması üçün əsası təşkil edən verilmiş tarixədək əldə edilən 

məlumatları təhlil etməkdir. Bu aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

• Həm maliyyə hesabatları səviyyəsində, həm də təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərin 

(məs., kommersiya və dələduzluq riskləri) xüsusiyyəti və əsaslandırılması; 

• Maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyət kəsb edən hesab qalıqları, əməliyyatların kateqoriyaları və ya 

açıqlamalar; 
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• Nəzarət testlərinin keçirilməsi zərurəti (əgər varsa). Bu, mahiyyəti üzrə prosedurlar təsdiqləmələr 

səviyyəsində ayrılıqda yetərli müvafiq audit sübutlarını təmin edə bilmədiyi hallarda baş verir; 

• Auditorun nəzarət mühiti və nəzarət tədbirləri haqqında anlayışı. Məsələn, yoxlandığı halda müəyyən 

təsdiqləmə üçün qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinə qarşı səmərəli cavab tədbirlərini təmin 

edən müvafiq daxili nəzarət vasitələrinin müəyyən edilib-edilməməsi; habelə 

• Müvafiq BAS-lar və ya yerli qanun və qaydalar üzrə tələb edilə bilən xüsusi audit prosedurlarının 

xüsusiyyəti və həcmi. 

 

Yuxarıda təqdim edilmiş məlumatlara əsasən auditor yerinə yetiriləcək prosedurların xüsusiyyətini və 

həcmini hazırlaya bilər. Hazırlanma üçün bəzi mülahizələr aşağıda əks etdirilir. 

   
 
Əlavə 9.3-2 

 
 

Nəzərə almaq Audit prosedurunun hazırlanmasına təsiri 

Əks etdirilən 
təsdiqləmənin 
xüsusiyyəti 

Konkret təsdiqləməni əks etdirən ən uyğun audit proseduru hansıdır? 
Aşağıdakıları nəzərə almaq: 

• Səmərəlilik 
Mal-material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsini təmin edən sübutların 
mahiyyəti üzrə prosedurlar ilə əldə olunması ehtimalına baxmayaraq, satış 
tamlığının sübutlarının ən yaxşı əldə etmək yolu nəzarət testləridir; habelə 

• Əldə edilmiş sübutların etibarlılığı 
Təsdiqləmə üçün daha etibarlı sübutlar təqdim edin. Mövcudluğu müəyyən 
etmək üçün debitor borclarının təsdiqlənməsi sadəcə qayimələri 
yoxlamaqdan və ya bəzi analitik prosedurları yerinə yetirməkdən daha 
yaxşı sübutlar təmin edə bilər. 

Qiymətləndirilmiş 
riskin səbəbləri 

Risklərin qiymətləndirilməsinin ilkin səbəbləri nədir? 
 
Bu, maliyyə hesabatları sahəsinin xüsusiyyətlərinin, müəyyən edilmiş və 
qiymətləndirilmiş tərkib risklərinin və müvafiq daxili nəzarət vasitələrinin 
nəzərə alınmasını ehtiva edir. Müvafiq daxili nəzarət vasitələrinin hazırlanıb 
yerinə yetirilməsi nəticəsində qiymətləndirilmiş risk aşağı olduğu halda 
qiymətləndirilmiş riski təsdiqləmək və yəqin ki, əks halda tələb edilən 
mahiyyəti üzrə prosedurların həcmini azaltmaq üçün nəzarət testlərini 
nəzərdən keçirmək olar. 

Risk səviyyəsinin 
qiymətləndirilməsi 
 

Bəzi qiymətləndirilmiş risklər üçün daha etibarlı və müvafiq audit 
sübutları tələb olunurmu? 
 
Zəruri əminliyi təmin etmək üçün mövcud prosedurların əhatə sahəsini 
genişləndirmək tələb edilə bilər və ya audit prosedurlarının bəzi müxtəlif 
növlərini birlikdə istifadə etmək lazım ola bilər. Məsələn, mal-material 
ehtiyatlarının dəyərli maddəsinin mövcudluğundan əmin olmaq üçün 
təsdiqləmə sənədlərinin yoxlanılmasından əlavə fiziki baxış keçirilə bilər. 

İstifadə edilmiş 
məlumat mənbələri 

Planlaşdırılmış audit prosedurları müəssisənin informasiya sistemində 
yaradılan qeyri-maliyyə məlumatlarına əsaslanırmı? Bu, baş kitabdan və 
ya köməkçi mühasibat jurnallarından və ya kənar mənbələrdən əldə 
edilən məlumat ola bilər. 
 
Belə olduğu halda, onun dəqiqliyi və tamlığı barədə sübutlar əldə edilməlidir. 
Məsələn, çoxmərtəbəli binada ümumi gəlir ilə müqayisə etmək üçün icarəyə 
verilən mənzillərin sayını aylıq icarə haqqına vurmaq olar. Belə olduğu halda 
icarəyə verilən mənzillərin sayının həqiqi olmasını və aylıq icarə haqlarının 
bağlanmış icarə sazişlərinə uyğun olmasını təmin etmək vacibdir. 

İki təyinatlı testlər 
üçün potensial 

Nəzarət testlərini eyni əməliyyat üzrə təfərrüatlı testlər ilə eyni vaxtda 
keçirmək səmərəli olarmı?  
 
Məsələn, qayimədə təsdiqlənmə sübutlarının olub-olmaması yoxlandığı halda 
(nəzarət testləri), eyni vaxtda əməliyyatın digər aspektlərinə dair kifayət 
qədər sübut gətirmək üçün də onu yoxlamaq olar (təfərrüatlı testlər). 
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Test edilməsi nəzərdə tutulan əsas məcmunu seçərkən təsdiqləmələrin istifadə 
olunması  
 
Proseduru hazırlayan zaman auditor sübutların əldə edildiyi təsdiqləmənin xüsusiyyətini diqqətlə 

nəzərdən keçirməlidir. Bununla yoxlanılacaq sübutların növü, prosedurun xüsusiyyəti və nümunənin 

seçiləcəyi əsas məcmu müəyyən edilir. 

 

Məsələn mövcudluq təsdiqləməsinin sübutunu əldə etmək üçün maliyyə hesabatlarındakı məbləğin 

tərkibində olan elementlər seçilməlidir. Təsdiqləmək üçün debitor borclarının qalıqlarının seçilməsi 

debitor borcunun qalığının mövcud olmasına dəlalət edən sübutu təmin edir. Bununla belə, artıq maliyyə 

hesabatlarındakı məbləğin tərkibində olan elementlərin seçilməsi tamlığın təsdiqlənməsi ilə bağlı heç bir 

sübut təmin etməyəcəkdir. 

 

Tamlıq üçün elementlər maliyyə hesabatlarındakı müvafiq məbləğə daxil etmək zərurətini bildirən 

sübutlardan seçilməlidir. Satışların tamlığını (yəni uçota alınmayan satışların olmamasını) müəyyən 

etmək üçün yükləmə orderlərinin seçilməsi və onların satış qayimələri ilə uyğunlaşdırılması 

göstərilməmiş satışlar üçün sübutu təmin edəcəkdir (yükləmə orderlərinin tamlığı olmaq şərtilə).  

 

Prosedurların müddəti 
 
Müddət audit prosedurlarının nə vaxt yerinə yetirildiyinə, yaxud audit sübutlarının şamil edildiyi müddətə 

və ya tarixə aiddir.  

 
Dövrün sonunadək və ya dövrün sonunda? 
 
Əksər hallarda (xüsusilə kiçik müəssisələrlə bağlı) audit prosedurları dövrün sonunda və daha sonra 
yerinə yetirilir. Bundan əlavə əhəmiyyətli təhrif riskləri nə qədər yüksək olarsa, mahiyyəti üzrə 
prosedurların dövrün sonuna yaxın və ya dövr başa çatdıqdan sonra yerinə yetirilmə ehtimalı o qədər 
çox olur.   
 
Bəzi hallarda audit prosedurlarının dövrün sonunadək yerinə yetirilməsinin bəzi üstünlükləri ola bilər. 
Məsələn: 
 

• Əhəmiyyətli məsələlərin erkən mərhələdə müəyyən edilməsinə kömək edir. Bu məsələləri təhlil etmək 
üçün və əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirmək üçün vaxt verir; 

 

• İşin ən çox olduğu mövsümdəki prosedurları vaxtın daha çox olduğu müddətə keçirməklə, auditor 
təşkilatının iş yükünün müvazinətləşdirilməsi; 

 

• Audit sorğularını cavablandırmaq, tələb edilmiş sübutları və cədvəlləri təqdim etmək üçün dövr başa 
çatdıqdan sonra tələb edilən vaxtı azaltmaqla sifarişçinin iş yükünün müvazinətləşdirilməsi; habelə 

 

• Prosedurların xəbərdarlıqsız və ya qabaqcadan elan olunmamış vaxtda yerinə yetirilməsi. 
 
Aşağıdakı əlavədə prosedurların aralıq tarixdə yerinə yetirib-yetirməməyi müəyyən edən zaman nəzərə 
alınacaq amillər təsvir olunur:  
 
Əlavə 9.3-3 
  

 Nəzərə alınacaq amillər 

Dövrün sonunadək 
yerinə yetirilmiş 
audit prosedurları  
 

Ümumi nəzarət mühiti nə dərəcədə yaxşıdır? Nəzarət mühiti zəif olduğu 
halda, çox güman ki, mal-material ehtiyatlarının aralıq tarixdə hesablanması, 
sonra isə hərəkətlərə görə (daxil olan və gedən) hesabın yenilənməsi yetərli 
deyildir.  
 
Nəzərdən keçirilən hesab qalığı və ya əməliyyatların kateqoriyası üzrə xüsusi 
nəzarət vasitələri nə dərəcədə yaxşıdır? 

Testi keçirmək üçün zəruri sübutlardan istifadə etmək mümkündürmü? 
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Elektron fayllar sonradan təkrar yazıla bilər, yaxud riayət edilməsi nəzərdə 
tutulan prosedurlar yalnız müəyyən vaxtlarda baş verə bilər. 

Dövrün sonunadək yerinə yetirilmiş prosedur istifadə edilmiş riskin 
xüsusiyyətini və mahiyyətini əks etdirməlidirmi? 

Aralıq proseduru audit sübutlarının aid olduğu dövrü və ya tarixi əks 
etdirməlidirmi? 

Prosedurun tarixi ilə dövrün sonu arasındakı müddət üçün nə qədər əlavə 
sübut tələb edilir? 

 
1-ci cildin 10.5-ci fəsilində nəzarət testlərinin müddətinə dair əlavə məlumat təqdim edilir.  
 

Dövr başa çatdıqdan sonra 
 
Müəyyən audit prosedurları yalnız dövrün sonunda və ya dövr başa çatdıqdan sonra yerinə yetirilə bilər. 

Bura dövrün başa çatması üzrə prosedurlar (daxili nəzarətdən asılılıq minimal olduğu hallarda), dövrün 

sonunda edilən düzəlişlər və sonrakı hadisələr daxildir.   
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10 ƏLAVƏ AUDİT PROSEDURLARI 
 
 
 
 
 

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS-lar 
Əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyətləri və istifadə olunması. 330, 505, 520 

 
 
 

 

Əlavə 10.0-1  
 
 

Əlavə audit  

                                                               prosedurları  
 
 
 

 

Mahiyyəti üzrə 
    prosedurlar 

 Nəzarət 

 testləri 

      

      
       

Təfərrüatlı 
 Mahiyyəti üzrə 
 

analitik 
testlər 

 

 
prosedurlar   

   



 
  
 

 
129 

 

 

 

 

 

 

 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
330.4 BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənaları verir: 

 
(a) Mahiyyəti üzrə yoxlama proseduru (Substantive procedure) - 

Təsdiqləmələr səviyyəsində mövcud olan əhəmiyyətli təhrifləri aşkar 

etmək üçün nəzərdə tutulan audit prosedurudur. Mahiyyəti üzrə yoxlama 

proseduruna aşağıdakılar aiddir: 
 

(i) Təfərrüatlı testlər (əməliyyatların kateqoriyalarının, hesab 

qalıqlarının və açıqlanmalı məlumatların); habelə 

(ii) Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar. 
 
(b)    Nəzarət testləri (Tests of controls) – Təsdiqləmələr səviyyəsində 

əhəmiyyətli təhriflərin qarşısının alınmasında, aşkar edilməsində və 

düzəldilməsində nəzarət vasitələrinin səmərəliliyini qiymətləndirmək 

üçün nəzərdə tutulan audit proseduru. 

 

10.1 İcmal 
 
Bu bölmədə təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərə cavab vermək üçün nəzərdə tutulmuş 

əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyətləri və istifadəsi təsvir edilir.  

 

Mahiyyəti üzrə prosedurlar 

 
Auditor aşağıdakıları etmək üçün mahiyyəti üzrə prosedurları yerinə yetirir: 
 

• Hesab qalıqlarının tərkibində olan ilkin təsdiqləmələri (Tam, M, DəqQ, Təq) və əməliyyatların ilkin 
kateqoriyalarına aid sübutları toplamaq; habelə 

 

• Əhəmiyyətli təhrifləri aşkar etmək. 
 
Mahiyyəti üzrə səciyyəvi prosedurlara aşağıdakıları etmək üçün hesab qalığının seçilməsi və ya 
səciyyəvi əməliyyatlar nümunəsi daxildir: 
 

• Dəqiqliyini yoxlamaq üçün uçota alınmış məbləğləri təkrar hesablamaq; 

• Qalıqların (debitor borclarının, bank hesablarının, investisiyaların və s.) mövcudluğunu təsdiqləmək; 

• Əməliyyatların düzgün dövrdə uçota alınmasını təmin etmək (dövrün bitməsinin testləri); 

• Məbləğləri dövrlər arası və ya gözlənilən məbləğlərlə müqayisə etmək (analitik prosedurlar); 

• Təsdiqləyən sənədləri yoxlamaq (məs., qayimələr və ya alqı-satqı müqavilələri); 

• Uçota alınmış aktivlərin fiziki mövcudluğunu müşahidə etmək (inventarizasiya); habelə 

• Qiymətdən düşmə üçün edilən düzəlişlərin (şübhəli hesablar və köhnəlmiş mal-material ehtiyatları) 
yetərliliyini təhlil etmək. 

  
Nəzarət testləri 
 
Nəzarət testləri auditor tərəfindən aşağıdakı tələblərə cavab verən daxili nəzarət prosedurlarının istifadə 

səmərəliliyinə dair sübutlar toplamaq üçün yerinə yetirilir: 

• Nəzarət vasitələrinə inam planlaşdırıldığı hallarda xüsusi təsdiqləmələri əks etdirir; habelə 

• Əhəmiyyətli səhvlərin və ya dələduzluğun baş verməsinin qarşısını alır və ya onları aşkar edir/düzəliş 
edir. 

 

Səciyyəvi nəzarət testlərinə aşağıdakıları etmək üçün əməliyyatların səciyyəvi nümunəsinin və ya 

təsdiqləyici sənədlərin seçilməsi daxildir: 
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• Yerinə yetirilən daxili nəzarət prosedurunun işləməsini müşahidə etmək; 

• Nəzarət prosedurunun yerinə yetirilməsinə dəlalət edən sübutu yoxlamaq; 

• Prosedurun necə və nə vaxt yerin yetirilməsi barədə məlumat almaq; habelə 

• Nəzarət prosedurunun işini təkrar yerinə yetirmək (məs., informasiya sistemi kompüterləşdirilmiş 
olduğu hallarda). 

 

Nəzarət vasitəsinin işləməsinə dair sübutları həmçinin kompüterləşdirilmiş audit metodları (CAAT) ilə 

toplamaq olar.  
 

10.2 Mahiyyəti üzrə proseduralar 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

330.18 Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərindən asılı olmayaraq, auditor 

hər bir əhəmiyyətli əməliyyat kateqoriyası, hesab qalıqları və açıqlama 

üçün mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları hazırlayıb yerinə yetirməlidir. 

(İst: Paraq. A42-A47) 

330.19 Auditor kənar təsdiqləmə prosedurlarının mahiyyəti üzrə yoxlama 

prosedurları kimi yerinə yetirilməli olduğunu nəzərdən keçirməlidir. (İst: 

Paraq. A48-A51) 

330.20 Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarına maliyyə hesabatlarının 

bağlanması prosesi ilə bağlı aşağıdakı audit prosedurları daxildir: 
 
(a) Maliyyə hesabatlarındakı məlumatların ilkin mühasibat uçotu  

materialları ilə uyğunlaşdırılması və ya üzləşdirilməsi, o cümlədən bu 

cür məlumatların baş kitabdan və köməkçi mühasibat jurnallarından 

və ya onlardan kənar əldə edilməsindən asılı olmayaraq, 

açıqlamalardakı məlumatların uyğunlaşdırılması və ya üzləşdirilməsi; 

habelə 
 
(b) Maliyyə hesabatları hazırlanan zaman yerinə yetirilmiş əhəmiyyətli 

mühasibat yazılışlarının və digər düzəlişlərin yoxlanılması. (İst: 

Paraq. A52) 

330.21 Əgər auditor təsdiqləmə səviyyəsində qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli 

təhriflər riskinin əhəmiyyətli risk olmasını müəyyən etmişdirsə, auditor 

xüsusi olaraq həmin riskə qarşı həyata keçirilən mahiyyəti üzrə yoxlama 

prosedurlarını yerinə yetirməlidir. Əgər əhəmiyyətli riskə yanaşma yalnız 

mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarından ibarət olarsa, həmin 

prosedurlara təfərrüatlı testlərin keçirilməsi daxil olmalıdır. (İst: Paraq. 

A53) 

330.22 Əgər mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları aralıq tarixdə yerinə 

yetirilmişdirsə, auditor yerdə qalan dövrü aşağıdakıları yerinə yetirməklə 

əhatə etməlidir: 
 
(a) yeni dövr üzrə nəzarət testləri ilə kombinə olunmuş mahiyyəti üzrə 

yoxlama prosedurları; yaxud 
 
(b) əgər auditor bunun əhəmiyyətli olmasını müəyyən edərsə, yalnız 

növbəti mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları, yəni auditin nəticələrini 

aralıq tarixdən dövrün sonuna qədər genişləndirmək üçün məntiqi bir 

əsas təmin edən prosedurlar. (İst: Paraq. A54-A57)     

330.23 Əgər auditorun aralıq tarixdə əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirərkən 

gözləmədiyi təhriflər aşkar edilərsə, auditor yerdə qalan dövrü əhatə edən 

əlaqəli riski qiymətləndirmə prosesinin və mahiyyəti üzrə yoxlama 

prosedurlarının planlaşdırılmış xüsusiyyətinin, müddətinin və həcminin 

dəyişdirilməsi zərurətinin olub-olmamasını qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. 

A58) 
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Mahiyyəti üzrə prosedurlar auditor tərəfindən təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhrifləri aşkar 
etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
 
Mahiyyəti üzrə prosedurların aşağıda göstərilən iki növü var.  
 
Əlavə 10.2-1 
   

Prosedur Təsvir 

Təfərrüatlı testlər  Maliyyə hesabatlarındakı məbləği əsaslandıran sübutları toplamaq üçün 
nəzərdə tutulmuş prosedurlar. Onlar təsdiqləmələr, məsələn mövcudluq, 
dəqiqlik və qiymətləndirmə barəsində audit sübutlarını əldə etmək üçün 
istifadə olunur.   

Mahiyyəti üzrə 
analitik prosedurlar 
 

Maliyyə və qeyri-maliyyə məlumatları arasında proqnozlaşdırılan əlaqələri 
istifadə etməklə, maliyyə hesabatlarındakı məbləği sübutlarla əsaslandırmaq 
üçün nəzərdə tutulmuş proseduralar. Onlar, bir qayda olaraq, 
proqnozlaşdırılması vaxt keçdikcə artan iri həcmli əməliyyatlara daha çox 
tətbiq olunur. 

 
Təfərrüatlı testlər 
 
Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı mahiyyəti üzrə cavab prosedurlarını hazırlayan zaman auditor aşağıda 

verilmiş bir sıra məsələləri nəzərdən keçirməlidir.  

 
Əlavə 10.2-2 
 

Araşdırmaq Təhlil 

Hər əhəmiyyətli 
hesab qalığı, 
əməliyyatların 
kateqoriyası və 
açıqlama 

Bu, qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərindən asılı olmayaraq tələb 
olunur. 

Zəruri audit 
prosedurları 

Bura beynəlxalq audit standartlarının və yerli qanunvericiliyin tələblərinə 
riayət olunması üçün tələb edilən xüsusi prosedurlar daxil edilməlidir. Belə 
prosedurların bəzilərinin icmalı 1-ci cildin 11-15-ci fəsillərində verilir. Zəruri 
prosedurlara aşağıdakılar daxildir: 

• Əhəmiyyətli jurnal yazılışlarının və maliyyə hesabatları hazırlanarkən 
edilən digər düzəlişlərin yoxlanılması; 

• Rəhbərlik tərəfindən daxili nəzarət sisteminə məhəl qoyulmamasının 
araşdırılması (bax: 1-ci cildin 9.2-ci fəsili); habelə 

• Maliyyə hesabatlarındakı məlumatların ilkin mühasibat uçotu sənədlərinə 
uyğunlaşdırılması. Bura açıqlamalardakı məlumatların baş kitabdan və 
köməkçi mühasibat jurnallarından və ya onlardan kənar əldə edilən 
məlumatlarla uyğunlaşdırılması və ya müqayisə edilməsi daxildir. 

Kənar təsdiqləmə 
prosedurlarının 
zərurəti 

Hesab qalıqlarına və onların komponentlərinə (bank hesablarının qalıqları, 
investisiyalar, debitor borcları və s.) və ya aşağıdakı kimi digər məsələlərə 
aid olan təsdiqləmələrin araşdırılması üçün kənardan təsdiqləmələr əldə 
etmək zərurətini nəzərdən keçirin: 

• Razılaşmaların və müqavilələrin şərtləri; 

• Müəssisə ilə digər tərəflər arasında əməliyyatlar; habelə 

• Müəyyən şəraitlərin (məs., alqı-satqı müqaviləsində əlavə razılaşmanın 
olmaması) mövcud olmaması barədə sübutlar.  
 
Həmçinin aşağıda verilmiş kənar təsdiqləmələr üzrə müzakirələrə baxın. 

Əhəmiyyətli risklər Xüsusilə müəyyən edilmiş risklərə cavab verən və yüksək səviyyədə zəruri 
audit təminatını təqdim edən mahiyyəti üzrə prosedurları (təfərrüatlı testlər) 
hazırlayın və yerinə yetirin. Maliyyə hesabatlarındakı açıqlamalar üçün tələb 
edilən əsas audit məsələləri haqqında məlumatlar da müəyyən edilib 
araşdırılmalııdır. 
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Əsas audit 
məsələləri (müvafiq 
hallarda) 

701 saylı BAS tətbiq olunduğu və əsas audit məsələləri müəyyən olunduğu 
hallarda hər bir belə məsələ üçün auditorun cavab tədbirləri və aydın təsviri 
olmalıdır. 

Müddət Prosedurlar dövrün sonunadək yerinə yetirildiyi halda auditin nəticələrinin 
təqdim edilmə vaxtını aralıq tarixdən dövrün sonunadək uzatmaq üçün 
ağlabatan əsası təmin edən nəzarət testləri və ya mahiyyəti üzrə əlavə 
prosedurlar ilə birlikdə mahiyyəti üzrə prosedurları yerinə yetirməklə qalan 
müddət araşdırılmalıdır. Aralıq tarixdə gözlənilməz təhriflər aşkar olunduğu 
halda qalan planlaşdırılmış prosedurlara düzəlişlərin edilməsi nəzərdən 
keçirilməlidir. 

   
Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı mahiyyəti üzrə hansı prosedurların daha yaxşı cavab verməsini 
müəyyən etdikdə auditor aşağıdakıları yerinə yetirə bilər: 
 

• Yalnız təfərrüatlı testlər; yaxud 

• Əhəmiyyətli təhrif riski mühüm olmadığı hallarda yalnız mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar; yaxud 

• Təfərrüatlı testlər ilə mahiyyəti üzrə analitik prosedurların kombinasiyası. 
 
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar yerinə yetirildikdə auditor əsasında uçota alınmış məbləğlərə və ya 
nisbətlərə dair auditorun gözləntiləri hazırlandığı məlumatların (məs., qeyri-maliyyə məlumatları) 
etibarlılığını müəyyən etməlidir. 
 
 

Mahiyyəti üzrə prosedurların aralıq tarixdə yerinə yetirilməsi 
Mahiyyəti üzrə prosedurlar aralıq tarixdə yerinə yetirildikdə auditor qalan dövrü əhatə etmək üçün 

mahiyyəti üzrə əlavə audit prosedurlarını, yaxud mahiyyəti üzrə audit prosedurları ilə nəzarət testlərini 

yerinə yetirməlidir. Bu, audit nəticələrini aralıq tarixdən dövrün sonunadək uzatmaq üçün ağlabatan 

əsası təmin edir və dövrün sonunda mövcud olan təhriflərin aşkar etməmə riskini azaldır. Bununla belə 

mahiyyəti üzrə prosedurlar ayrılıqda yetərli olmadığı halda müvafiq nəzarət testləri də keçirilməlidir.  

  
Aralıq tarix ilə dövrün sonu arasındakı dövrü əks etdirmək üçün prosedurlar 
 
Mahiyyəti üzrə prosedurları, yaxud mahiyyəti üzrə prosedurlar ilə nəzarət testlərini hazırlayan zaman 

aralıq tarix ilə dövrün sonu arasındakı dövrü əks etdirmək üçün aşağıdakıları nəzərə alın: 

 

• Dövrün sonundakı məlumatları aralıq tarixdəki müqayisə edilən məlumatlar ilə müqayisə edin; 
 

• Qeyri-adi görünən məbləğləri müəyyən edin. Belə məbləğləri araşdırmaq üçün mahiyyəti üzrə əlavə 
analitik prosedurlar, yaxud başlanan dövr üzrə təfərrüatlı testlər yerinə yetirilməlidir; 

 

• Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar planlaşdırılan zaman dövrün sonuna olan əməliyyatların müəyyən 
kateqoriyalarının qalıqlarının və ya hesab qalıqlarının məbləğ, nisbi əhəmiyyətlilik və tərkib 
baxımından proqnozlaşdırılmasının əsaslı olub-olmadığını nəzərə alın; habelə 

 

• Müəssisənin əməliyyatların kateqoriyalarını və ya hesab qalıqlarını aralıq tarixlərdə təhlil və 
düzəlişetmə prosedurlarını, habelə müvafiq uçot dövrlərinin başa çatmasını müəyyənetmə 
prosedurlarını nəzərə alın.  

 

Əvvəlki dövrlərdə yerinə yetirilmiş mahiyyəti üzrə prosedurların istifadə 
olunması 
 
Əvvəlki dövrlərdə yerinə yetirilmiş mahiyyəti üzrə prosedurlardan əldə edilmiş audit sübutlarının audit 

planlaşdırılmasında istifadə olunması faydalı ola bilər, lakin (cari ilə aid olduğu halda, məsələn 

uzunmüddətli aktivlərin qiyməti və ya müqavilələrin təfərrüatları) cari dövr üçün adətən az audit sübutları 

təmin edir və ya audit sübutları təmin etmir.   

 

Daxili audit 
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Auditor daxili audit bölməsinin işindən istifadə etməyi planlaşdırdığı hallarda aşağıdakı məsələləri 

müzakirə etmək faydalı ola bilər:  
1. Zəruri işin müddəti; 
2. Yerinə yetirilmiş işin xüsusiyyəti və auditin əhatə dairəsi;  
3. Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik və fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi; 
4. Elementlərin seçilməsi üçün təklif edilən üsullar və nümunələrin həcmləri; 
5. Yerinə yetirilmiş işin sənədləşdirilməsi; habelə 
6. Təhlil və hesabatvermə prosedurları. 
 

10.3 Kənar mənbədən təsdiqləmələr 
 
Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 

505.5 Auditorun məqsədi kənar mənbələrdən təsdiqləmə prosedurlarından istifadə 

edilən zaman yetərli və münasib audit sübutları əldə etmək üçün belə 

prosedurları hazırlayıb həyata keçirməkdir. 

 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

505.7 Kənar mənbələrdən təsdiqləmə prosedurlarından istifadə zamanı auditor 

belə təsdiqləmə sorğularını nəzarətdə saxlamalıdır, o cümlədən: 

(a) Təsdiqlənməli və ya sorğu edilməli məlumatın müəyyən edilməsi. 

(İst: Paraq A1) 

(b) Müvafiq təsdiqedici tərəfin seçilməsi. (İst: Paraq A2) 

(c) Təsdiqləmə sorğusunun hazırlanması, o cümlədən sorğunun lazımi 

şəxslərə ünvanlanması və cavabların birbaşa auditora göndərilməsi 

üçün təsdiqedici barədə məlumatı əhatə etməsi. (İst: Paraq A3-A6) 

(d) Təsdiqedici tərəfə, zərurət olduqda, təkrar sorğular də daxil olmaqla, 

sorğuların göndərilməsi. (İst: Paraq. A7) 

505.8 Əgər rəhbərlik auditorun təsdiqləmə sorğusunu göndərməsinə icazə 

verməyə etiraz edirsə, auditor aşağıdakıları etməlidir: 

(a) Rəhbərliyin etirazının səbəblərini izah etməyi tələb etməli və onların 

dürüstlüyü və əsaslılığı üçün audit sübutları əldə etməlidir; (İst: Paraq. 

A8) 

(b) Dələduzluqla bağlı risklər də daxil olmaqla, auditorun müvafiq 

əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirmək üçün rəhbərliyin etirazının 

nəticələrini, habelə digər audit prosedurlarının xüsusiyyəti , müddəti və 

həcmini qiymətləndirməlidir; habelə (İst: Paraq A9) 

(c) Münasib və etibarlı audit sübutları əldə etmək məqsədilə alternativ audit 

prosedurlarını yerinə yetirməlidir.( İst: Paraq. 10) 

505.9 Əgər auditor rəhbərliyin auditorun təsdiqləmə sorğusunu göndərməsinə 

icazə verməyə etirazının əsassız olması barədə nəticəyə gəlirsə və ya 

alternativ audit prosedurlarının köməyi ilə münasib və etibarlı audit sübutu 

əldə edə bilmirsə, onda auditor 260 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a müvafiq 

olaraq, bu barədə idarəetməyə  məsul şəxslərə məlumat verməlidir. Auditor, 

həmçinin, 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a müvafiq olaraq, belə etirazın 

audit və auditor rəyi üçün nəticələrini müəyyən etməlidir. 

505.10 Əgər auditor təsdiqləmə sorğusuna cavabın etibarlılığı haqqında şübhəyə 

səbəb olan amilləri müəyyən edirsə, onda həmin şübhələri dağıtmaq üçün 

əlavə audit sübutları əldə etməlidir. (İst: Paraq. A11-A16) 

505.11 Əgər auditor təsdiqləmə sorğusuna cavabın etibarlı olmadığını müəyyən 

edirsə, auditor müvafiq əhəmiyyətli təhriflər riskinin, o cümlədən dələduzluq 

riskinin, habelə göstərilən audit prosedurları ilə bağlı digər audit 

prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminin qiymətləndirilməsi üçün 

belə qeyri-etibarlılığın nəticələrini qiymətləndirməlidir.( İst: Paraq. 17) 

505.12 Cavabın olmadığı halların hər birində auditor münasib və etibarlı audit 
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sübutları əldə etmək məqsədilə alternativ audit prosedurları həyata 

keçirməlidir. ( İst: Paraq. A18-A19) 

505.13 Əgər auditor müsbət təsdiqləmə sorğusuna cavabın yetərli münasib audit 

sübutu əldə etmək üçün zəruriliyini müəyyən edirsə, alternativ audit 

prosedurları auditorun tələb etdiyi audit sübutunu təmin etməyəcəkdir. Əgər 

auditor bu cür təsdiqləmə əldə etmirsə, auditor 705 saylı (düzəliş edilmiş) 

BAS-a müvafiq olaraq, bunun audit və auditor rəyi üçün nəticələrini müəyyən 

etməlidir. (İst: Paraq. 20) 

505.14 Auditor etirazları öyrənməli və onların təhriflərin göstəricisi olub- olmadığını 

müəyyən etməlidir. 

505.15 Mənfi təsdiqləmələr müsbət təsdiqləmələrə nisbətən daha az inandırıcı audit 

sübutu təqdim edir. Müvafiq olaraq, auditor yalnız aşağıda sadalanan 

şərtlərə bütünlüklə riayət etdikdə, təsdiqləmələr səviyyəsində 

qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarşı cavab tədbirləri məqsədilə 

mənfi təsdiqləmə sorğusundan yeganə mahiyyəti üzrə yoxlama audit 

proseduru kimi istifadə etməlidir: (İst: Paraq. A23) 

(a) Auditorun qiymətləndirməsinə görə, əhəmiyyətli təhriflər riski 

aşağıdır və auditor təsdiqləmələrlə bağlı nəzarət vasitələrinin 

səmərəliliyinə dair yetərli münasib audit sübutu əldə etmişdir; 

(b) Mənfi təsdiqləmə prosedurlarının tətbiq olunduğu maddələrin    

əsaslar məcmusu kəmiyyətcə kiçik və xaraktercə yekcins çoxlu 

sayda hesab qalıqları, sövdələşmələr və ya şəraitlərdən ibarətdir; 

(c) Çox aşağı etiraz dərəcəsi ehtimal edilir; habelə 

(d)  Auditor mənfi təsdiqləmə sorğuları alıcılarının belə sorğulara 

etinasızlıq göstərməsinə səbəb ola bilən şərtlərdən və ya şəraitdən 

xəbərdar deyildir. 

505.16 Auditor kənar mənbələrdən təsdiqləmə sorğusu prosedurlarının nəticələrinin 

münasib və etibarlı audit sübutu təmin edib-etməməsini, habelə əlavə audit 

sübutunun zəruri olub-olmamasını qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. A24-A25) 

 

Kənar mənbələrdən təsdiqləmələr çox vaxt öhdəliyin tamlığı və aktivin mövcudluğu barədə audit 

sübutlarını təqdim etmək üçün istifadə edilir. Kənar mənbələrdən təsdiqləmələr həmçinin məbləğin 

mühasibat uçotu sənədlərində (dəqiqlik) və müvafiq dövrdə (dövrün bitməsi) dəqiq uçota alınıb-

alınmamasına dair sübutu təmin edə bilər. Təsdiqləmələr debitor hesab qalıqlarının bərpa edilə bilməsi 

və ya mövcud olan mal-material ehtiyatlarının mənəvi köhnəlməsi kimi qiymətləndirmə məsələlərinin 

araşdırılmasında daha az müvafiqdir.  

 

Kənar mənbələrdən təsdiqləmə prosedurlarının müvafiq audit sübutlarını təmin etdiyi səciyyəvi hallara 

aşağıdakılar daxildir: 

 

• Bank hesablarının qalıqları və bank əməliyyatları ilə bağlı digər məlumatlar; 

• Debitor borclarının qalıqları və müddətləri; 

• Üçüncü şəxslərin gömrük anbarlarında işlənmə və ya satış məqsədləri üçün saxlanılan mal-material 

ehtiyatları; 

• Hüquqşünaslar və ya maliyyəçilər tərəfindən etibarlı mühafizədə və ya girov qismində saxlanılan 

mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənədlər; 

• Üçüncü şəxslərin etibarlı mühafizəsində olan və ya birja brokerlərindən alınmış, lakin  mühasibat 

balansının tərtib edilməsi tarixində çatdırılmamış investisiyalar; 

• Kreditorlara qaytarılası məbləğlər, o cümlədən müvafiq ödəmə şərtləri və məhdudlaşdırıcı şərtlər; 

habelə 

• Kreditor borclarının qalıqları və şərtləri. 
 
Auditor tərəfindən nəzərə alınacaq məsələlər aşağıdakı cədvəldə verilir: 

 
Əlavə 10.3-1 
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Araşdırmaq Təsvir 

İkili təyinatlı testlər Eyni vaxtda başqa vacib məsələlər (məsələn, müqavilə şərtləri və s.) barədə 
audit sübutları əldə etmək imkanı varmı? 

Təsdiqedici tərəfin 
predmet haqqında 
anlayışı 

Predmeti yaxşı bilən şəxs cavablandırdığı halda cavablar daha etibarlı olur. 

Təsdiqedici tərəfin 
cavab vermək 
bacarığı/istəyi 

Təsdiqedici tərəfin aşağıdakıları edə biləcəyi halda əldə edilmiş sübutların 
etibarlılığını nəzərdən keçirin: 

• Məsuliyyəti öz üzərinə götürməmək; 

• Cavab tədbirini çox bahalı və ya vaxt aparan hesab etmək; 

• Potensial hüquqi öhdəliklə bağlı iddialı olmaq; 

• Müxtəlif valyutalarla aparılan əməliyyatlara görə məsuliyyət daşımaq; 

yaxud 

• Təsdiqləmə tələblərini əhəmiyyətli hesab etməmək. 

Təsdiqedici tərəfin 
obyektivliyi 

Təsdiqedici tərəf əlaqəli tərəf olduğu halda əldə edilmiş sübutların 
etibarlılığını nəzərdən keçirin. Belə hallarda aşağıdakıları nəzərdən keçirin: 

• Predmet haqqında əlavə təfərrüatların, məsələn alqı-satqı  sazişlərinin 

şərtləri, o cümlədən tarixlər, qaytarma hüquqları və çatdırılma şərtləri 

haqqında əlavə təfərrüatların təsdiqlənməsi; habelə 

• Təsdiqləməyə müəssisənin maliyyə əməliyyatları ilə bağlı olmayan 

işçilərinin predmetlə, məsələn alqı-satqı sazişində və çatdırılma şərtlərində 

edilən dəyişikliklərlə bağlı sorğuların əlavə edilməsi. 

 
 
İstisnaların ola bilməsinə baxmayaraq (bax: BAS 500.A31), audit sübutları müəssisədən kənar müstəqil 

mənbələrdən əldə edildiyi halda bir qayda olaraq daha etibarlı hesab olunur. Bu səbəbdən birbaşa 

əlaqəsiz üçüncü şəxslərdən alınan təsdiqləmə tələblərinə yazılı cavablar əlaqəli təsdiqləmələrin 

əhəmiyyətli təhrif risklərini məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyə azaltmağa kömək edə bilər. 

 

Təsdiqləmə tələblərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 

 
 

Əlavə 10.3-2 
 

Araşdırmaq Təsvir 

Təsdiqləmə 
prosesinin 
nəzarətdə 
saxlanılması 

Bu, aşağıdakılardan ibarətdir: 

• Təsdiqlənəcək və ya tələb ediləcək məlumatların nəzərdən keçirilməsi; 

• Müvafiq təsdiqedici tərəfin seçilməsi; 

• Təsdiqləmələrin göndərilməsinə rəhbərlik tərəfindən icazənin 

verilməməsinin səbəblərinin qiymətləndirilməsi. Bura qiymətləndirilmiş 

risklərin nəticələrinin, dələduzluq ehtimalının və indi hansı əlavə audit 

prosedurlarının tələb olunacağının nəzərdən keçirilməsi daxildir; 

• Təsdiqləmə tələblərinin hazırlanması; 

• Tələblərin düzgün ünvanlanmasını və birbaşa auditora göndərilmək üçün 

qaytarılma məlumatlarının göstərilməsinin müəyyən edilməsi; habelə 

• Təsdiqedici tərəfə müvafiq hallarda təkrar tələblər də daxil olmaqla, 

tələblərin göndərilməsi. 

Cavablar 
etibarlıdırmı? 

Amillər cavabın etibarlılığı barədə şübhə yaratdığı halda: 

• Şübhələri aradan qaldırmaq və ya təsdiqləmək üçün əlavə audit sübutları 

əldə edin; 

• Dələduzluğu və qiymətləndirilmiş risklərə digər təsirləri nəzərdə keçirin; 

habelə 

• İstisnaları araşdırın və onların təhriflərin mövcud olmasına işarə edib-

etməməsini müəyyən edin. 

Cavab alınmadığı 
halda 

Müvafiq və etibarlı audit sübutları əldə etmək üçün alternativ audit 
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prosedurlarını yerinə yetirin (əgər mümkündürsə). 

Ümumi nəticələri 
qiymətləndirmək 

Kənar mənbələrdən təsdiqləmə prosedurlarının nəticələri zəruri müvafiq və 

etibarlı audit sübutlarını təmin edirmimi? 

 
 
 

10.4 Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

520.5 Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlarnı təyin edən və yerinə yetirən zaman 

auditor 330 saylı BAS-da nəzərdə tutulduğu kimi, təfərrüatlı testlərlə birlikdə 

və ya ayrı-ayrılıqda aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: (İst: Paraq. A4-A5) 

(a) Konkret təsdiqləmələri yoxlamaq üçün qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli 

təhriflər riskini və əgər varsa, bu təsdiqləmələrə tətbiq olunan 

təfərrüatlı testləri nəzərə almaqla, mahiyyəti üzrə konkret yoxlama 

analitik prosedurlarının uyğunluğunu müəyyən etməlidir; (İst: Paraq. 

A6-A11) 

(b) Əlçatan informasiyanın mənbəyini, müqayisəliliyini, xüsusiyyətlərini 

və əhəmiyyətliliyini, habelə hazırlıq üzrə nəzarət vasitələrini nəzərə 

almaqla, hesabatda əks etdirilən məbləğlərə və ya əmsallara dair 

auditorun gözləntisinin əsaslandığı məlumatların etibarlılığını 

qiymətləndirməlidir; (İst: Paraq. A12-A14) 

 

(c) Hesabatda əks etdirilən məbləğlərə və ya əmsallara dair gözləntiləri 

hazırlamalı və bu gözləntilərin fərdi olaraq və ya digər təhriflərlə 

birlikdə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif 

edilməsinə səbəb olub-olmamasını qiymətləndirməlidir; habelə (İst: 

Paraq. A15) 

(d) Hesabatda əks etdirilən məbləğlər arasındakı hər hansı fərqlərin və 

7-ci paraqrafın tələb etdiyi kimi, əlavə araşdırma olmadan ehtimal 

edilən nəticələrin miqdarını müəyyənləşdirməlidir. (İst: Paraq. A16) 
 
  
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlarda maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərin və ya əlaqələrin müəssisə 

barədə anlayışdan əldə edilən məlumatlara əsasən yaranmış gözləntilər ilə müqayisəsindən və digər 
audit sübutlarından istifadə olunur. 

  
Əməliyyatlar kateqoriyası üçün tərkib riskləri aşağı olduğu halda mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar 

ayrılıqda yetərli müvafiq audit sübutlarını təmin edə bilər. Bununla belə qiymətləndirilmiş risk əlaqəli 
daxili nəzarət vasitələrinə görə aşağı olduğu halda auditor belə nəzarət vasitələrini də test etməlidir. 
Əhəmiyyətli riskləri araşdıran zaman analitik prosedurlar mahiyyəti üzrə digər testlər və ya nəzarət 

testləri ilə birlikdə istifadə olunmalıdır. 
  

Analitik proseduru mahiyyəti üzrə prosedur kimi istifadə etmək üçün auditor proseduru elə hazırlamalıdır 
ki, müvafiq təsdiqləmədə əhəmiyyətli təhrifin aşkar etməmə riski məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyə 

endirilsin. Bu, o deməkdir ki, uçota alınan məbləğin nə qədər olmasına dair gözlənti kifayət qədər dəqiq 
olmalıdır ki, ayrılıqda və ya məcmu şəklində əhəmiyyətli təhrifin mümkünlüyünü bildirsin.  
 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Auditi planlaşdırmaq məqsədilə mahiyyəti üzrə analitik prosedurları əldə edilmiş əminlik 
səviyyəsi əsasında üç aydın səviyyəyə qruplaşdırmaq olar. Bu qruplar aşağıda təsvir 
olunur. 

 
Əlavə 10.4-1 
  

Audit riskinin  Təsvir 
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azalmasına 
təsir 

Yüksək dərəcədə 
səmərəli 
(Uçota alınmış 

məbləğin təhrif 

olunması riskinin 

səviyyəsi aşağıdır) 

Prosedur maliyyə hesabatlarına dair təsdiqləmə üçün əsas sübut mənbəyi 

kimi nəzərdə tutulur. O, uçota alınmış məbləği “səmərəli” şəkildə təsdiqləyir. 

Lakin, istifadə edilən risk əhəmiyyətli olduğu halda, digər müvafiq 

prosedurlar əlavə olunmalıdır. 

Orta dərəcədə 
səmərəli 

Prosedur yalnız digər prosedurlardan əldə edilmiş sübutları əsaslandırmaq 

üçün nəzərdə tutulur. Orta səviyyəli əminlik əldə edilir. 

Məhdud Əsas prosedurlar, məsələn, cari dövrdəki məbləğin keçmiş dövr ilə 

müqayisəsi faydalıdır, lakin yalnız məhdud əminlik səviyyəsini təmin edir. 

 

Metodlar 
 
Analitik prosedurları yerinə yetirmək üçün mümkün olan bir sıra metodlar mövcuddur. Məqsəd nəzərdə 

tutulan əminlik və dəqiqlik səviyyələrini təmin etmək üçün ən münasib metodu seçməkdir. Metodlara 

aşağıdakılar daxildir: 

 

• Nisbət təhlili; 

 

• Tendensiya təhlili; 

 

• Zərərsizlik təhlili; 

 

• Modelin təhlili; habelə 

 

• Reqressiya təhlili. 

 

Hər metodun özünəməxsus güclü və zəif tərəfləri var və auditor analitik prosedurları hazırlayarkan 

onları nəzərə almalıdır. Mürəkkəb metod, məsələn reqressiya təhlili, uçota alınmış məbləğ barədə 

statistika baxımından etibarlı nəticələr təqdim edə bilər. Bununla belə sadə metod, məsələn, mənzillərin 

sayının təsdiqlənmiş icarə haqqına (hər icarə müqaviləsi üzrə) vurulması və nəticənin faktiki boş yerlər 

üçün uyğunlaşdırılması icarədən əldə edilən gəlirin etibarlı və dəqiq dəyərini təmin edə bilər. 

 

Əlavə 10.4-2 
 
Nəzərə alınacaq amillər 

Mahiyyəti üzrə 

analitik prosedurların 

hazırlanması 

Təsdiqləmələrin xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla uyğunluq. 

Uçota alınmış məbləğlərə və ya nisbətlərə dair gözləntinin əsaslandığı 
məlumatların (daxili və ya kənar mənbələrdən) etibarlılığı. Bunun üçün ilkin 
məlumatların dəqiqliyinin, mövcudluğunun və tamlığının testləri, məsələn, 
nəzarət testləri və ya kompüterləşdirilmiş audit metodlarından (CAAT) 
istifadə edilməsi mümkün olan digər xüsusi audit prosedurlarının yerinə 
yetirilməsi tələb olunur.   

Gözləntinin istənilən təsdiqləmə səviyyəsində əhəmiyyətli təhrifi müəyyən 

etmək üçün yetərincə dəqiq olub-olmaması. 

Uçota alınmış məbləğlər ilə gözlənilən məbləğlər arasındakı qəbul edilə 

bilən fərqin məbləği. 

Araşdırılacaq suallar 

Məlumatlar arasında 

əhəmiyyət kəsb edən 

əlaqələrin 

yaradılması 

Əlaqələr sabit mühitin əsasında yaradılmışdırmı? 

• Dinamik və ya qeyri-sabit mühitdə etibarlı və dəqiq gözləntilər mümkün 

deyil. 

Əlaqələr məlumatların təfərrüatlı təqdimedilmə səviyyəsində nəzərə 
alınırmı? 

• Məbləğlərin tərkib hissələrə bölünməsi məcmu şəklindəkindən daha 
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etibarlı və dəqiq gözləntilər təqdim edə bilər. 

Çox cəmləşdirilmiş komponentlər arasında əhəmiyyətli təhrifi qeyri-dəqiq 

edə bilən müvazinətləşdirici amillər və ya mürəkkəblik varmı? 

Əlaqələrə rəhbərliyin mülahizəsinə əsaslanan elementlər daxildirmi? 

• Belə olduğu halda, onlar etibarlılığı və ya dəqiqliyi daha az olan  

gözləntilər təqdim edə bilər. 

 
 

Gözləntilərin əsaslandırılmasında istifadə edilən etibarlılıq dərəcəsi analitik prosedurlardan əldə 

olunması nəzərdə tutulan əminlik və dəqiqlik səviyyələrinə uyğun olmalıdır. İlkin məlumatların yetərincə 

etibarlı olub-olmamasını müəyyən etmək üçün mahiyyəti üzrə digər prosedurlar da tələb oluna bilər. 

Digər təsdiqləmələri, məsələn, məlumatların tamlığını, mövcudluğunu və dəqiqliyini araşdırmaq üçün 

nəzarət testləri də nəzərdən keçirilə bilər.  

 

Qeyri-maliyyə məlumatlarına daxili nəzarət çox vaxt nəzarət testləri ilə birlikdə yoxlanıla bilər.  
 

Əlavə 10.4-3 
 
 
Araşdırılacaq suallar 

Məlumatlar auditin 

məqsədinə nail 

olmaq üçün yetərincə 

etibarlıdırmı? 

Məlumatlar müəssisənin daxilindəki mənbələrdən və ya müəssisədən 

kənar müstəqil mənbələrdən əldə edilirmi? 

• Audit sübutları müəssisədən kənar müstəqil mənbələrdən əldə edildiyi 

halda, onların etibarlılığı artır (bəzi hallar istisna olmaqla). 

Müəssisənin daxilindəki mənbədən əldə edilən məlumatlar birbaşa onların 

dəqiqliyinə görə cavabdehlik daşımayan şəxslər tərəfindən hazırlanırmı?  

• Belə olduğu halda, dəqiqliyi yoxlamaq üçün əlavə prosedurları 

nəzərdən keçirin. 

Məlumatlar tələblərə cavab verən daxili nəzarəti olan etibarlı sistem üzrə  

hazırlanmışdırmı? 

Müəssisənin məlumatları ilə müqayisə etmək üçün sənaye sahələri üzrə 

geniş məlumatlardan istifadə etmək imkanı varmı? 

Məlumatların cari və ya əvvəlki dövrlərdə auditor yoxlaması 

aparılmışdırmı? 

Auditorun uçota alınmış məbləğlərə dair gözləntiləri bir çox mənbələrdən 

əsaslandırılmışdırmı? 

 

 

İstifadə edilmiş məlumat mənbəyinə əsassız etibar etməmək üçün auditor ilkin məlumatların yetərincə 

etibarlı olub-olmamasını müəyyən etmək məqsədilə mahiyyəti üzrə testlər keçirməlidir və ya 

məlumatların tamlığına, mövcudluğuna və dəqiqliyinə daxili nəzarət vasitələrinin səmərəli işləyib-

işləməməsini testlə yoxlamalıdır.  

 

Bəzi hallarda analitik prosedurların yerinə yetirilməsində qeyri-maliyyə məlumatları (məsələn, istehsal 

edilmiş elementlərin miqdarları və növləri) istifadə edilir. Müvafiq olaraq, analitik prosedurları yerinə 

yetirmək məqsədilə auditora qeyri-maliyyə məlumatlarının yetərincə etibarlı olub-olmadığını müəyyən 

etmək üçün müvafiq əsas lazımdır.   

 

Gözləntilər ilə fərqlər 
 
Uçota alınmış məbləğlər ilə auditorun gözləntiləri arasında fərqlər müəyyən olunduğu zaman auditor 

prosedurların təmin etməsi nəzərdə tutulan əminlik səviyyəsini və auditorun fəaliyyət göstəricilərinin 

əhəmiyyətliliyini nəzərə almalıdır. Hər bir halda araşdırılmasız yol verilən fərqin məbləği fəaliyyət 

göstəricilərinin əhəmiyyətliliyindən az olmalıdır. 
 
Araşdırma üçün istifadə edilən prosedurlara aşağıdakılar daxil ola bilər: 
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• Gözləntinin formalaşdırılmasında istifadə edilən üsulların və amillərin yenidən nəzərdən keçirilməsi; 
 

• Auditorun təsərrüfat subyekti haqqında audit aparılarkən əldə etdiyi anlayışı nəzərə alaraq, auditorun 
gözləntilərindən fərqlərin səbəblərinə dair rəhbərliyə sualların verilməsi və rəhbərliyin cavablarının 
qiymətləndirilməsi; habelə 

 

• Rəhbərliyin gözləntilərini əsaslandırmaq üçün digər audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi. 
 
Belə araşdırmanın nəticəsində auditor aşağıdakı nəticələri çıxara bilər: 
 

• Auditorun gözləntiləri ilə uçota alınmış məbləğlər arasındakı fərqlər təhrifləri əks etdirmir; yaxud 
 

• Fərqlər təhrifləri əks etdirə bilər və əhəmiyyətli təhrifin mövcud olub-olmadığına dair müvafiq audit 
sübutlarını əldə etmək üçün əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirmək lazımdır. 
   

Mahiyyəti üzrə səmərəli analitik prosedurların nümunələri 
 
Əlavə 10.4-4 
 

Maliyyə  
hesabatlarındakı 
məbləğ 

 
Münasibət və prosedur 

Satış Göndərilmiş miqdarlara dair tətbiq edilən satış qiyməti. 

Amortizasiya 
xərcləri 

Əsas vəsaitlərə tətbiq edilən, əlavələr və silinmələrin təsirini nəzərə alan 

amortizasiya norması. 

Mal-material 
ehtiyatlarının əlavə 
xərclər maddəsi 

Faktiki əlavə xərclərin faktiki birbaşa əmək və ya istehsal həcmi ilə 

əlaqələndirilməsi. 

Əmək haqqı üzrə 
xərclər 

İşçilərin sayına dair tətbiq edilən əmək haqqı tarifləri. 

Komissiya xərcləri Satışa dair tətbiq edilən komissiya tarifləri. 

Əmək haqlarının 
hesablanması 

Toplanmış günlərin sayına dair tətbiq edilən gündəlik əmək haqqının 

məbləği. 

 

Digər analitik prosedurlar 
 
Təhlil aşağıdakı formada həyata keçirilə bilər: 
 
• Cari dövr üzrə maliyyə hesabatlarının və ya maliyyə məlumatlarının əvvəlki dövr üzrə maliyyə 
hesabatları və ya maliyyə məlumatları ilə yaxud cari xərclərin smetası ilə təfərrüatlı müqayisəsi. 
Satışda müvafiq artım olmamaq şərtilə debitor borclarının artması debitor borclarının ödənilmə 

imkanında problemin mövcud olmasını bildirə bilər. Peşəkar təşkilatda əməkdaşların sayının artması 

nəticəsində auditor əmək haqqı üzrə xərclərin artmasını və peşəkar fəaliyyətə görə komissiya gəlirinin 

müvafiq qaydada artmasını ehtimal edə bilər. 

 

• Müxtəlif məhsul növlərinə və ya müştəri növlərinə dair müqayisə edilən məlumatlar. 
Bu, satışda aylıq və ya dövrülük dəyişmələri izah etməyə kömək edə bilər.   

 

• Nisbət təhlili. 
Nisbətlər cari dövr üzrə maliyyə hesabatlarını əsaslandıra (məs., sənaye normaları və ya əvvəlki 

dövrlərin nəticələri ilə müqayisə edilə bilər) və ya müzakirə üçün suallar yarada bilər. Müəyyən 

qurumlar, məsələn, banklar və ticarət assosiasiyaları maliyyə statistikasını ümumi sənaye sahəsi 

əsasında yaradır. Belə statistikadan müəssisənin fəaliyyətinə dair statistika məlumatları ilə müqayisə 

edilən zaman faydalanmaq olar və sənaye sahəsinin inkişafetmə perspektivləri ilə aralarında fərqlər baş 

verdiyi halda sorğular keçirilə bilər.   

 

• Qrafiklər. 
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Nəhayət, prosedurların nəticələrini təsvir etmək üçün qrafiklərdən istifadə etməyi nəzərdən keçirin. 

Qrafiklər aylar və ya dövrlər arasındakı əhəmiyyətli fərqləri əyani şəkildə əks etdirir. 

 

Rəyin formalaşdırılmasında analitik prosedurlardan istifadə edilməsi 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
520.6 Auditor maliyyə hesabatlarının müəssisədəki işlərin vəziyyətinə dair 

auditorun təsəvvürlərinə uyğun olub-olmamasını müəyyənləşdirməyə dair 

ümumi nəticənin formalaşdırılmasına kömək edən auditin sonuna yaxın 

analitik prosedurları müəyyən etməli və yerinə yetirməlidir. (İst: Paraq. A17- 

A19) 

 

 

Audit üzrə əsas işlər tamamlandıqdan sonra auditor maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını 

qiymətləndirməyə kömək edən analitik prosedurlardan istifadə etməlidir.  

 

Auditin sonunda və ya sonuna yaxın analitik prosedurların istifadə edilməsinin məqsədi maliyyə 

hesabatlarının bütövlükdə auditorun müəssisə haqqında anlayışına uyğun olub-olmamasını müəyyən 

etməkdir.  

 

Bu prosedurlar aşağıdakı kimi sualları əks etdirməlidir: 

 

• Belə prosedurlardan çıxarılan nəticələr maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrı komponentlərinin və ya 
elementlərinin auditi aparılan zaman formalaşdırılmış nəticələri əsaslandırırmı? 
Analitik prosedurlar maliyyə hesabatlarının müəyyən maddələrinin müəssisənin fəaliyyəti barədə 

biliklərə və audit aparılan zaman toplanmış digər məlumatlara əsasən auditor tərəfindən 

formalaşdırılmış gözləntilərdən fərqləndiyini aşkar edə bilər. Belə fərqlər yuxarıda təsvir edildiyi kimi 

prosedurlarla araşdırılmalıdır. Belə araşdırma təqdimatda və ya maliyyə hesabatlarında açıqlanan 

məlumatlarda dəyişikliklərin zərurətini bildirə bilər. 

 

•  Əvvəl tanınmayan əhəmiyyətli təhrif riskləri mövcuddurmu? 
Əlavə risklər müəyyən olunduğu halda, auditora müvafiq şəkildə cavab vermək üçün planlaşdırılmış 

audit prosedurlarını yenidən qiymətləndirmək lazım ola bilər. 
 

 

10.5 Nəzarət testləri 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

330.8 Aşağıdakı şərtlərlə auditor müvafiq nəzarət elementlərinin səmərəli 

fəaliyyətinə dair yetərli münasib audit sübutları əldə etmək məqsədilə 

nəzarət testlərini hazırlayıb həyata keçirməlidir: 

(a) Əgər auditorun təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər 

riskini qiymətləndirməsi zamanı nəzarət elementlərinin səmərəli 

işləməsi barədə nəticə çıxarması gözlənilirsə (yəni mahiyyəti üzrə 

yoxlama prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini müəyyən 

edərkən auditor nəzarət elementlərinin səmərəli fəaliyyətinə etibar 

etməyi nəzərdə tutur); yaxud 

(b) Əgər mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları özlüyündə təsdiqləmələr 

səviyyəsində yetərli münasib audit sübutlarını təmin edə bilmirsə. 

(İst: Paraq. A20-A24) 

330.9 Nəzarət testlərini hazırlayıb həyata keçirərkən auditor nəzarətin 

səmərəliliyinə etibar etdiyi qədər inandırıcı audit sübutları əldə etməlidir. (İst: 

Paraq. A25) 

330.10 Nəzarət testlərini hazırlayıb həyata keçirərkən auditor: 

(a) Nəzarət vasitələrinin səmərəli fəaliyyətinə, o cümlədən 
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aşağıdakılara dair audit sübutları əldə etmək üçün sorğu apararaq 

digər audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir: 

(i) Nəzarət vasitələrinin audit aparıldığı dövrün müvafiq 

vaxtlarında tətbiq olunması qaydası; 

(ii) Onların tətbiq olunmasının ardıcıllığı; habelə 

(iii) Onların kim tərəfindən və necə tətbiq olunması. (İst: Paraq. 

A26-A29) 

(b) Testdən keçirilməli nəzarət vasitələrinin digər nəzarət vasitələrindən 

(dolayı nəzarət vasitələrindən) asılı olmasını və asılı olduqda, belə 

dolayı nəzarət vasitələrinin səmərəli fəaliyyətini dəstəkləyən audit 

sübutları əldə edilməsinin zərurətini müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. 

A30-A31) 

330.11 Auditor müəyyən nəzarət vasitələrinə güvənməyə imkan verən lazımi əsas 

əldə etmək üçün nəzarət vasitələrini xüsusi vaxtda və ya aşağıdakı 12-ci və 

15-ci paraqraflara əsasən, həmin nəzarət vasitələrinə güvənməyi nəzərdə 

tutduğu dövr ərzində testdən keçirməlidir. (İst: Paraq. A32) 

 
Məqsəd 
 
Nəzarət testləri nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi barədə audit sübutlarını əldə etmək üçün nəzərdə 

tutulmuş testlərdir. Nəzarət vasitələri təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflərin bütünlüklə baş 

verməsinin qarşısını ala bilər, yaxud baş verdikdən sonra onları aşkar edib düzəliş edə bilər. Test üçün 

müvafiq təsdiqləmələrin lazımi audit sübutlarını təmin edən nəzarət vasitələri seçilməlidir.  

 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Nəzarətin həyata keçirilib-keçirilməməsini müəyyən edən hərtərəfli prosedur nəzarət testi deyildir. O, 
riski qiymətləndirmə prosedurudur və onun nəticələri nəzarət testlərinin faydalı olub-olmadığını və 
faydalı olduğu halda, onların nə dərəcədə yaxşı hazırlanmasını müəyyən edə bilər.  

 
  

 
Nəzarət testləri auditor tərəfindən aşağıdakı hallarda nəzərə alınır: 
 

• Riskin qiymətləndirilməsi daxili nəzarətin səmərəli işləməsi ehtimalına əsaslandıqda; yaxud 

• Mahiyyəti üzrə prosedurlar ayrılıqda təsdiqləmələr səviyyəsində yetərli müvafiq audit sübutlarını təmin 
etmədikdə. Bu, alqı-satqı internet vasitəsilə həyata keçirildikdə və İT sistemləri vasitəsilə hazırlanan və 
saxlanılanlar istisna olmaqla, əməliyyatların sənədləri olmadıqda və ya saxlanmadıqda tətbiq edilə bilər. 

 
Nəzarət testləri üçün nümunələrin həcminin seçilməsi test həcminə dair 2-ci cildin 17-ci fəsilində əks etdirilir.  
Nəzarət testləri aşağıdakılar barədə audit sübutlarını əldə etmək üçün nəzərdə tutulur: 
 

• Auditi aparılan dövr ərzində və ya həmin dövrdə müvafiq vaxtda daxili nəzarət prosedurları necə tətbiq 
edilmişdir. Həmin dövr ərzində müxtəlif vaxtlarda fərqi çox olan nəzarət vasitələri istifadə olunduğu halda 
hər nəzarət sistemi ayrılıqda nəzərdən keçirilməlidir; 

• Daxili nəzarət prosedurlarının tətbiqedilmə sabitliyi; habelə 

•  Nəzarət vasitələri kim və ya hansı vasitələr tərəfindən tətbiq edilmişdir. 
 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Kiçik müəssisələrin auditini aparan zaman vəzifə bölgüsünün məhdud şəkildə aparılmasına və s. 
görə mövcud nəzarət tədbirlərinin testləri praktiki baxımdan əlverişli olmadığını ehtimal edərək, 
auditorlar çox vaxt mahiyyəti üzrə prosedurları yerinə yetirməyi planlaşdırır. Bu nəticəyə gəlməzdən 
əvvəl, aşağıdakıları nəzərdən keçirin: 

• Nəzarət mühitinin və daxili nəzarətin digər elementlərinin güclü tərəfi; 

• Sübutları nəzarət testlərinin vasitəsilə əldə etmək daha səmərəli olduğu hallarda, 
təsdiqləmələrə nəzarət tədbirlərinin mövcudluğu; habelə 

• Mahiyyəti üzrə prosedurlar ayrılıqda əhəmiyyətli təhrif risklərini məqbul dərəcədə 
aşağı səviyyəyədək azaltmadığı hallarda təsdiqləmələr. Məsələn, bu, gəlirlərin tamlığı 
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ola bilər. 
  

 

Nəzarət testlərinin hazırlanması 
 
Nəzarət testləri daxili nəzarətin beş elementinin hər hansı birinə daxil olan nəzarət tədbirlərinin 

səmərəliliyi barədə sübut əldə etmək üçün istifadə edilir. Daxili nəzarətin beş elementinin hər birinə dair 

əlavə məlumat üçün aşağıda əks etdirilmiş şəkilə və bu Təlimatın 1-ci cildinin 5-ci fəsilinə baxın. 

 

 
 
 
 
Əlavə 10.5-1 
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Təsdiqləmələr səviyyəli nəzarət vasitələri (məs., nəzarət tədbirləri) bilavasitə təhriflərin qarşısının alınmasını 

və ya aşkar edilməsini əks etdirir, maliyyə hesabatları səviyyəli nəzarət vasitələri (nüfuzetmə nəzarət 

vasitələri, məsələn, nəzarət mühiti) isə təsdiqləmələr səviyyəli nəzarət vasitələrinin bünövrəsini təmin edir və 

onların fəaliyyətinə təsir edir. 

 

Kiçik müəssisələrdə maliyyə hesabatları səviyyəli nəzarət vasitələrinin (nüfuzedici nəzarət vasitələri) bəziləri  

təsdiqləmələr səviyyəli təhrif risklərini araşdırmaq üçün də istifadə oluna bilər (məsələn, ali rəhbərlik gündəlik 

əməliyyatların nəzarət edilməsində və icazələrin verilməsində bilavasitə iştirak etdiyi hallarda). Bu halda 

nüfuzedici nəzarət vasitələri test edilmişdirsə və səmərəli işləmələri aşkar olunmuşdursa, onların mövcud olan 

konkret risklərlə əlaqəli digər nəzarət vasitələrinin (məs., nəzarət tədbirlərinin) test edilməsinə ehtiyac olmaya 

bilər.  
 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Rəhbərlikdə tək bir şəxsin hökm sürməsi daxili nəzarətin zəif olmasını və ya mövcud olmamasını 
bildirmir. Əslində səriştəli sahibkar-rəhbərin təfərrüatlı gündəlik əməliyyatlarda iştirak etməsi 
nəzarət mühitinin vacib güclü tərəfi ola bilər. Bununla belə, bunun əks tərəfi odur ki, rəhbərliyin 
daxili nəzarətə məhəl qoymamaq imkanı daim mövcud olur. Dələduzluq əleyhinə bəzi sadə 
nəzarət vasitələrini yerinə yetirməklə, rəhbərliyin daxili nəzarət sisteminə məhəl qoymaması 
riskini bir qədər azaltmaq olar (faktiki olaraq istənilən həcmli müəssisədə). (Bax: 1-ci cildin 5-ci 
fəsili) 

 
 

Digər hallarda maliyyə hesabatları səviyyəli (nüfuzetmə nəzarət vasitələri) və təsdiqləmələr səviyyəli 

(əməliyyatlarla bağlı) nəzarət vasitələri arasındakı bilavasitə əlaqə daha çox ola bilər. Məsələn, bəzi 

monitorinq nəzarət vasitələri xüsusi nəzarət (təsərrüfat fəaliyyəti) vasitələrinin pozulmasını aşkar edə bilər. 

Belə monitorinq nəzarət vasitələrinin səmərəli olub-olmamasının test edilməsi daha çox xüsusi nəzarət 

vasitələrini test etmək zərurətini azalda bilər (lakin tam aradan qaldırmır).  

 

Maliyyə hesabatları səviyyəli (nüfuzedici) nəzarət vasitələrinin test edilməsi (məsələn, dürüstlüyə və ya 

səriştəliliyə sadiqliyin qiymətləndirilməsi) çox vaxt subyektiv ola bilər. Bu səbəbdən onların sənədləşdirilməsi 

təsdiqləmələr səviyyəsindəki əməliyyatlarla bağlı daxili nəzarət vasitələrinin fəaliyyətinin (məsələn, ödənişə 

icazənin verilib-verilmədiyinin yoxlanılması) sənədləşdirilməsindən daha çətin olur.  

 

Nəticə etibarı ilə nüfuzedici nəzarət vasitələrinin testləri sənədləşdirilərkən çox vaxt tətbiq edilmiş yanaşmanı 

və görülən addımları izah edən xidməti məktub əlavə edilir. Nümunələrə işçi heyəti ilə müsahibələr, 

qiymətləndirmələr, işçilərin şəxsi işlərinin təhlili və s., habelə əsaslandırıcı sübutlar daxildir.  

 

Belə yanaşma aşağıdakı nümunədə əks etdirilir: 

 

Əlavə 10.5-2 
 
Maliyyə hesabatları səviyyəsinin (nüfuzetmə nəzarət vasitələri) test edilməsi 
 
Nəzarətin komponenti = Nəzarət mühiti 

Əks etdirilən risk Dürüstlük və etik dəyərlərin zərurəti vurğulanmır. 

Müəyyən edilmiş 
nəzarət vasitələri 

Rəhbərlik tələb edir ki, bütün yeni işçilər onların şirkətin əsasını təşkil edən 

dəyərləri ilə razı olmaları və riayət etməmənin nəticələrini başa düşmələri 

bəyan etdirilən formanı imzalasınlar. 

Nəzarətin 
hazırlanması 

İşçilər tərəfindən imzalanacaq formanı oxuyun və əmin olun ki, orada 

həqiqətən də dürüstlük və etik dəyərlər əks etdirilir. 

Nəzarətin yerinə 
yetirilməsi 

Bir işçinin şəxsi işini yoxlayın və əmin olun ki, orada imzalanmış forma var 

və işçilərin doğrudan da dəyərləri tətbiq etmələrinin hansı sübutların (məs., 

nizam-intizam) mövcud olmasını nəzərdən keçirin. Bunu işçi ilə qısa 

müsahibə əsasında etmək olar. 

Nəzarət vasitələrinin 
səmərəliliyinin testi 

İşçilərin şəxsi işlərindən nümunə seçin və əmin olun ki, şəxsi işdə razılıq 

formaları var və onlar işçi tərəfindən imzalanmışdır. Buna əlavə olaraq, 

seçilmiş işçilərə müəssisənin bəyan edilmiş qaydaları haqqında bəzi suallar 

verilməlidir. 

Sənədləşdirmə Seçilmiş işçilərin şəxsi işlərinin təfərrüatları və əldə edilən nəticələrlə 
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birlikdə müsahibələrdən qeydləri (o cümlədən şəxsin adı və tarix) əks 

etdirən xidməti məktub hazırlayın.   

 
 

Nəzarət testlərini hazırlayarkan auditorun nəzərə alması tələb edilən əsas amillərin bəziləri aşağıda 
sadalanır:  

 

Əlavə 10.5-3 
 

Araşdırmaq Təsvir 

Hansı əhəmiyyətli 

təhrif riski və 

təsdiqləmə 

araşdırılır? 

Nəzarət testləri ilə araşdırılacaq əhəmiyyətli təhrif riskini və əlaqəli 

təsdiqləməni müəyyən edin. Sonra müvafiq təsdiqləmə barədə audit 

sübutlarını nəzarət testləri və ya mahiyyəti üzrə prosedurlar vasitəsilə əldə 

etmək daha yaxşı olduğunu  nəzərdən keçirin. 

Nəzarət vasitələrinin 
etibarlılığı 

Bir qayda olaraq etibarsız olma ehtimalı olan nəzarət vasitələrini test 

etməyə dəyməz, çünki adətən nəzarət testləri üçün istifadə edilən 

seçmələrin kiçik həcmləri heç bir kənara çıxmanın aşkarlanmamasına 

əsaslanır. Aşağıdakı amillərdən hər hansı biri əhəmiyyətli olduğu halda, 

mahiyyəti üzrə prosedurları yerinə yetirmək (əgər mümkündürsə) daha 

səmərəli ola bilər: 

• Səhvlərin tarixçəsi. 

• Əməliyyatların həcmində və ya xüsusiyyətində dəyişikliklər. 

• İlkin nüfuzetmə və ümumi İT nəzarət vasitələri zəifdir. 

• Rəhbərlik nəzarət vasitələrini çaşdıra bilər (və ya 
çaşdırmışdır). 

• Nəzarətin az-az istifadə olunması. 

• Nəzarəti həyata keçirən işçilərdə və ya şəxslərin 
səriştəliliyində dəyişikliklər. 

• Nəzarətdə səhvə meylli ola bilən əl ilə idarə edilən 
əhəmiyyətli element mövcuddur. 

• Mürəkkəb fəaliyyət və fəaliyyətdə istifadə edilən əsas 
mühakimələr. 

Dolayı nəzarət 
vasitələrinin 
mövcudluğu 

Nəzarət digər nəzarət vasitələrinin səmərəli işləməsindən asılıdırmı? 

Bura müstəqil bir prosesdə yaranmış qeyri-maliyyə məlumatları, istisnalara 

münasibət və menecerlər tərəfindən hesabatların vaxtaşırı yoxlanılması 

daxil ola bilər.   

Məqsədlərə nail 
olmaq üçün testin 
xüsusiyyəti 

Nəzarət testlərində bir qayda  olaraq aşağıdakıların kombinasiyası istifadə 

olunur: 

• Müvafiq işçilərlə sorğuların göndərilməsi; 

• Müvafiq sənədlərin yoxlanılması; 

• Şirkətin əməliyyatlarının müşahidə olunması; habelə 

• Nəzarətin təkrar tətbiq edilməsi. 
 

Fikir verin ki, tək sorğu nəzarətin səmərəliliyi barədə nəticəni 

əsaslandırmaq üçün yetərli deyildir. Məsələn, kassa qəbzlərinə daxili 

nəzarətin səmərəliliyini yoxlamaq üçün auditor poçtun açılması və kassa 

qəbzlərinin işlənilməsi prosedurlarını müşahidə edə bilər. Müşahidə yalnız 

bu əməliyyat həyata keçirilən zaman uyğun olduğu üçün auditor 

müşahidədən əlavə belə daxili nəzarətin başqa vaxtlarda fəaliyyəti 

haqqında müəssisənin işçilərinə suallar verə və sənədləri yoxlaya bilər. 

 
  

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Nəzarət vasitəsinin fəaliyyətindən kənara çıxmanın nə olduğunu müəyyən edin.  
 
Nəzarət testini hazırlayan zaman vaxt ayırıb test üçün səhvi və ya istisnanı nə təşkil etdiyini 
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müəyyən edin. Bu zahirən kiçik bir istisnanın (məs., yanlış telefon nömrəsi) əslində nəzarət 
vasitəsinin fəaliyyətindən kənara çıxmanın olub-olmamasını müəyyən etmək üçün audit 
heyətinin sərf etdiyi vaxta qənaət edəcəkdir. 

Avtomatlaşdırılmış nəzarət vasitələri 
 

Bəzi hallarda nəzarət tədbirləri kompüterdə yerinə yetirilə bilər və əsaslandırıcı sənədlər mövcud olmaya 

bilər. Belə hallarda proqram təminatının nəzarət vasitələrinin nəzərdə tutulduğu kimi işləməsindən əmin 

olmaq üçün auditor bəzi nəzarət vasitələrini yenidən yerinə yetirməli ola bilər. Digər yanaşma 

kompüterləşdirilmiş audit metodlarından (CAAT) istifadə etməkdir. CAAT metodlarının bir nümunəsinin 

sonradan test edilməsi mümkün olan, müəssisənin məlumatlar faylını (məs., satışlar və ya kreditor 

borcları) import edə bilən proqram təminatı paketidir. Bu cür proqramlar zəruri audit sübutlarını təmin 

etmək üçün sifarişçilərin məlumatlarını təhlil edə bilir. Bundan əlavə onlar elektron əməliyyatların və uçot 

fayllarının daha geniş testlərini keçirmək imkanını təmin edir. CAAT metodlarının mümkün olan bəzi 

istifadələri aşağıda təsvir olunur: 

 

Əlavə 10.5-4 
 

CAAT metodlarının istifadəsi 

Prosedurların 

səciyyəvi növləri 

Xüsusi uçot qeydlərini, məsələn qeyd edilən məbləğdən çox olan ödənişləri 

və ya göstərilən tarixdən əvvəl əməliyyatları çıxarın. 

Məlumatlar bazasında əvvəldə və ya axırda olan uçot qeydlərini 
çıxarın. 

Göstərilməyən və təkrarlanan uçot qeydlərini müəyyən edin. 

Mümkün olan dələduzluğu müəyyən edin (Benford qanunu ilə). 

Elektron fayllardan əvvəlcədən müəyyən edilmiş parametrlərin və ya 

meyarların tələblərinə cavab verən əməliyyatların nümunələrini seçin. 

Müəyyən xüsusiyyətləri olan əməliyyatları çeşidləyin. 

Seçmə əvəzinə əsas məcmunu test edin. 

Fayldakı uçot qeydlərinin ümumi pul məbləğini (məsələn, mal-material 

ehtiyatları) yenidən hesablayın (toplayın) və təqdim edilmiş hesabları, 

məsələn qiymətləri, yoxlayın. 

Məlumatları qruplaşdırın, yekunlaşdırın və müddətlərinə görə bölüşdürün. 

Məlumatları fayllar üzrə uyğunlaşdırın. 

  
 

Kiçik müəssisələrdə çox vaxt hazır paketləşdirilmiş mühasibat və digər müvafiq proqram təminatlarından 

dəyişiklik etmədən istifadə edilir. Bununla belə əslində proqram paketlərinin çoxunda özünü doğrultmuş 

tətbiqi proqramlara nəzarət vasitələri var və müəssisə onları səhvlərin həcmini azaltmaq və ola bilsin ki, 

dələduzluğun qarşısını almaq üçün istifadə edə bilər. Auditorlar sifarişçilərindən belə nəzarət 

vasitələrinin istifadə edilib-edilmədiyinə, istifadə edilmədiyi təqdirdə isə onların istifadə olunmasının 

faydalı olub-olmaması barədə suallar vermək istəyə bilər.  

 

Nəzarət testlərinin müddəti 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

330.11 Auditor müəyyən nəzarət vasitələrinə güvənməyə imkan verən lazımi əsas 

əldə etmək üçün nəzarət vasitələrini xüsusi vaxtda və ya aşağıdakı 12-ci və 

15-ci paraqraflara əsasən, həmin nəzarət vasitələrinə güvənməyi nəzərdə 

tutduğu dövr ərzində testdən keçirməlidir. (İst: Paraq. A32) 

330.12 Əgər auditor aralıq dövrü ərzində nəzarət vasitələrinin səmərəli fəaliyyətinə 

dair audit sübutları əldə edərsə, onda: 

(a) Aralıq dövrdən sonra həmin nəzarət vasitələrində əhəmiyyətli 

dəyişikliklər barədə audit sübutları əldə etməli; habelə 

(b) Yerdə qalan dövr üçün əldə ediləsi əlavə audit sübutlarını müəyyən 

etməlidir. (İst: Paraq. A33-A34) 
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330.15 Əgər auditor əhəmiyyətli risk olmasını müəyyən etmiş olduğu bir riskə 

nəzarət vasitələrinə etibar etməyi planlaşdırarsa, o cari dövrdə həmin 

nəzarət testlərini keçirməlidir. 

  
Nəzarət testləri: 

 

• Müəyyən vaxtda (məs., faktiki mal-material ehtiyatları hesablanan zaman); yaxud Müddətdə, məsələn 
auditi aparılan dövr ərzindəcsəmərəli fəaliyyətin sübutlarını təmin edə bilər.  

 
Nəzarət testləri dövrün sonunadək keçirildikdə, auditor nəzərə almalıdır ki, qalan dövrü əhatə edən hansı 

əlavə sübutlar tələb edilə bilər. Belə sübutları əldə etmək üçün qalan dövrü əhatə edərək testləri 

genişlədnirmək və ya müəssisənin daxili nəzarətinin monitorinqini test etmək olar.  

 
Əlavə 10.5-5 
 

Nəzərə alınacaq amillər 

Nəzarət testləri ilə 

dövrün sonu 

arasında boşluq 

Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinin 

əhəmiyyətliliyi. 

Aralıq dövründə test edilmiş xüsusi nəzarət vasitələri. 

Həmin nəzarət vasitələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyi barədə audit sübutları 

nə dərəcədə əldə edilmişdir. 

Qalan dövrün müddəti. 

Daxili nəzarətin etibarlılığına əsasən auditor mahiyyəti üzrə əlavə 

prosedurları nə dərəcədə azaltmaq niyyətindədir. 

Nəzarət mühiti. 

Aralıq dövründən sonra daxili nəzarətdə baş vermiş hər hansı əhəmiyyətli 

dəyişikliklər, o cümlədən informasiya sistemində, proseslərdə və işçi 

heyətində edilən dəyişikliklər. 

  
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Səmərəli olduğu hallarda daxili nəzarət vasitələrinin fəaliyyət səmərəliliyinin testlərini nəzarət 
vasitələrinin hazırlanması və yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi ilə eyni vaxtda keçirilməsini 
nəzərdən keçirin. 

 
 

Əvvəlki auditlərdə əldə edilmiş audit sübutlarının istifadə edilməsi 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
330.13 Əvvəlki auditlərdə nəzarət vasitələrinin səmərəli fəaliyyəti barədə əldə 

edilmiş audit sübutlarından istifadə edilməsinin məq-         

sədəuyğunluğunu və belə olarsa, nəzarəti təkrar testdən keçirməzdən 

əvvəl üst-üstə düşə bilən zaman müddətinin uzunluğunu müəyyən 

edərkən, auditor aşağıdakıları nəzərə almalıdır: 

(a) Daxili nəzarətin digər vasitələrinin, o cümlədən nəzarət mühitinin, 

nəzarət vasitələrinin müəssisə tərəfindən monitorinqinin və 

müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesinin səmərəliliyi; 

(b) Nəzarətin xüsusiyyətlərindən, o cümlədən onun əl ilə idarə edilən və ya 

avtomatlaşdırılmış sistemdən istifadə olunmasından irəli gələrək ortaya 

çıxan risklər; 

(c) Ümumi İT nəzarət elementlərinin səmərəliliyi; 

(d) Nəzarətin və onun müəssisə tərəfindən tətbiqinin səmərəliliyi, o 

cümlədən nəzarətin tətbiqi zamanı baş verən kənarlaşmaların əvvəlki 

auditlərdə qeyd olunmuş xüsusiyyət, həcmi və işçi heyət arasında 

nəzarətin tətbiqinə əhəmiyyətli şəkildə təsir edən dəyişikliklərin baş 

verməsi; 
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(e) Müəyyən nəzarət vasitələrində dəyişikliyin olmamasının dəyişən 

şəraitlərə görə risk yaratması; habelə 

(f) Əhəmiyyətli təhriflər riski və müəyyən nəzarət vasitələrindən 

asılılığın dərəcəsi. (İst: Paraq. A35) 

330.14 Əgər auditor əvvəlki auditdən konkret nəzarət vasitələrinin səmərəli 

fəaliyyəti barədə əldə edilmiş audit sübutlarından istifadə etməyi 

planlaşdırırsa, auditor həmin sübutların davam edən əhəmiyyətliliyini 

müəyyən etməkdən ötrü həmin nəzarət vasitələrində əhəmiyyətli 

dəyişikliklərin əvvəlki auditin ardınca baş vermiş olub-olmaması barədə 

audit sübutları əldə etməlidir. Auditor həmin konkret nəzarət vasitələrinin 

dərk olunmasını təsdiq etmək üçün bu audit sübutlarını müşahidə və ya 

təftiş əsasında sorğu keçirməklə əldə etməlidir. Bundan əlavə: 

(a) Əgər əvvəlki auditdən əldə edilmiş audit sübutlarının cari 

əhəmiyyətliliyinə təsir edən dəyişikliklər baş vermişdirsə, auditor 

nəzarət vasitələrini cari audit zamanı testdən keçirməlidir. (İst: 

Paraq. A36) 

(b) Əgər bu cür dəyişikliklər baş verməmişdirsə, nəzarət vasitələrini hər 

üçüncü auditdə ən azı bir dəfə testdən keçirmək lazımdır. Bəzi 

nəzarət vasitələri hər audit dövründə testdən keçirilməlidir ki, 

auditorun ayrıca  götürülmüş audit dövründə etibar etməyi nəzərdə 

tutduğu bütün nəzarət testlərini keçirmək zərurəti yaranmasın. Bu 

zaman sonrakı iki audit dövründə nəzarət testləri keçirilməyə bilər. 

(İst: Paraq. A37-A39) 

330.29 Əgər auditor nəzarət elementlərinin səmərəli fəaliyyətinə dair əvvəlki 

auditlərdə əldə edilmiş audit sübutlarından istifadə etməyi planlaşdırırsa, 

auditor əvvəlki auditdə testdən keçirilmiş bu cür nəzarət elementlərinə 

etibar edilməsi barədə çıxarılmış nəticələri audit sənədlərinə daxil etməlidir. 

 

Nəzarət vasitələrinin növbələnən testləri 
 

Əvvəlki auditor yoxlamalarında əldə edilmiş audit sübutlarının istifadə edilməsi mümkün olduğundan 

əvvəl hər dövrdə belə sübutların davamlı etibarlılığı müəyyən olunmalıdır. Bu aşağıdakıların vasitəsilə 

xüsusi nəzarət vasitələrinin öyrənilməsini təsdiqləməkdən ibarətdir: 

• Rəhbərliklə və digər şəxslərlə dəyişikliklər barədə sorğuların keçirilməsi; habelə 

• Davamlı şəkildə yerinə yetirilib-yetirilməməsini müəyyən etmək üçün daxili nəzarətin müşahidə olunması 
və ya yoxlanılması. 
 
Nəzarət vasitəsinin əvvəlki illərdə keçirilmiş testlərinə aşağıdakı hallarda etibar etməyə icazə verilmir: 

• Nəzarətə etibar etmək “əhəmiyyətli riski” azaltmaq üçün tələb olunduqda; 

• Dövr ərzində daxili nəzarətin fəaliyyəti dəyişdikdə; və/və ya 

• Nəzarət vasitəsilə azaldılan risk dəyişdikdə. 
 

Auditorun peşəkar mühakiməsindən asılı olaraq, aşağıda sadalanan kimi digər amillər də növbələnən 

testlərin istifadə olunmasını istisna edə bilər (və ya ən azından nəzarət testləri arasındakı vaxt müddətini 

azalda bilər): 

• Mövcud olan nəzarət mühiti zəifdir; 

• Daxili nəzarət fəaliyyətinin cari monitorinqi zəifdir; 

• Müvafiq nəzarət vasitələrinin fəaliyyətində əl ilə idarə edilən element əhəmiyyətlidir; 

• İşçi heyətində nəzarətin tətbiqinə xeyli təsir edən dəyişikliklər baş vermişdir; 

• Şəraitlərin dəyişməsi nəzarət fəaliyyətində dəyişikliklərin zərurətinə işarə edir; və/və ya 

• Ümumi İT nəzarət vasitələri zəifdir və ya səmərəli deyildir. 
 

Əvvəlki auditor yoxlamalarından əldə edilmiş sübutlardan istifadə etmək imkanı olduğu hallarda bir neçə 

nəzarət vasitələri olduqda, etibarlılıq elə tənzimlənməlidir ki, hər audit zamanı daxili nəzarət bir az test 

edilsin. Hər dövrdə ən azı bir neçə nəzarət vasitəsinin test edilməsi də nəzarət mühitinin davamlı 

səmərəliliyi barədə ikinci dərəcəli sübutları müəyyən edir.   
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Ümumilikdə, əhəmiyyətli təhrif riskləri nə qədər yüksək olarsa və ya daxili nəzarətə nə qədər çox etibar 

edilərsə, nəzarət testlərinin arasındakı vaxt müddəti o qədər az olmalıdır.  
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11  

                                                         UÇOT QİYMƏTLƏNDİRMƏLƏRİ 
 
 
 
 
 

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS 

Maliyyə hesabatlarının auditində uçot qiymətləndirmələrinin, o 

cümlədən ədalətli dəyərin uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli 

açıqlamaların auditinə aid olan audit prosedurları. 

540 

 
 

 
 

 

    Əlavə 11.0-1 
 
 

 

 
 
 
 

 
Hansı uçot qiymətləndirmələri tələb 
olunur?  
Uçot qiymətləndirmələri necə 
hazırlanmışdır? 
Uçot qiymətləndirmələri nə dərəcədə 
əhəmiyyətlidir? 
Auditorun eksperti  tələb olunurmu? 
Əvvəlki illərin uçot qiymətləndirmələri nə 

dərəcədə dəqiqdir ? 

Rəhbərliyin qeyri-obyektivliyinin sübutları 
varmı? 

İstifadə edilmiş qiymətləndirmələrin 

qeyri-müəyyənlik dərəcəsi? 
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Qiymətləndimələr ardıcıl prinsiplərdən 
istifadə edilərək düzgün hazırlanmışdırmı? 
 
Əsaslandırıcı sübutlar etibarlıdırmı? 
 
Dələduzluq sübutları mövcuddurmu? 

 
 
 

 

 
 
 
Maliyyə hesabatlarındakı uçot qiymətləndir- 
mələrinə dair açıqlanan məlumatlar maliyyə  
hesabatlarının çərçivələrinə uyğundurmu? 
 
Əhəmiyyətli risk olduqda, qiymətləndirmənin  
qeyri-müəyyənliyi barədə açıqlama  
verilmişdirmi?  
Rəhbərlikdən təqdimatlar əldə edin. 
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Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 

540.6 Auditorun məqsədi maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri 

kontekstində aşağıdakılar haqqında yetərli münasib audit sübutu əldə 

etməkdir: 

(a) maliyyə hesabatlarında tanınmış və ya açıqlanmış uçot 

qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər 

qiymətləndirmələrinin əsaslı olub-olmaması; habelə 

(b) maliyyə hesabatlarında əlaqəli açıqlamaların tam münasib olub-  

olmaması. 

 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

540.7 BAS-ların məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənaları verir: 

(a) Uçot qiymətləndirməsi (Accounting estimate) – dəqiq ölçü vasitələri 

olmadan pul məbləğinin təxmini qiyməti. Bu termin 

qiymətləndirmədə, o cümlədən qiymətləndirilməsi tələb olunan digər 

məbləğlərdə qeyri-müəyyənlik olduqda ədalətli dəyər üzrə ölçülən 

məbləğ üçün istifadə olunur. Bu BAS ədalətli dəyər 

qiymətləndirmələri ilə bağlı yalnız uçot qiymətləndirmələrinə 

yönəldikdə “ədalətli dəyər qiymətləndirmələri” terminindən istifadə 

olunur. 

(b) Auditorun müşahidə əsaslı qiymətləndirmələri və ya auditorun 

qiymətləndirmələrinin hüdudları (Auditor’s point estimate or auditor’s 

range) – Müvafiq olaraq, rəhbərliyin müşahidə əsaslı 

hesablamalarını dəyərləndirmək üçün audit sübutlarından 

götürülmüş məbləğ və ya məbləğlər diapazonu. 

(c) Qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik (Estimation uncertainty) – Uçot 

qiymətləndirmələrinə və əlaqəli açıqlamalara xas olan ölçmənin 

qeyri-dəqiqliyi. 

(d) Rəhbərliyin qeyri-obyektivliyi (Management bias) – Məlumatları 

hazırlayarkən rəhbərlik tərəfindən bitərəfliyin pozulması. 

(e) Rəhbərliyin müşahidə əsaslı qiymətləndirməsi (Management’s point 

estimate) – Rəhbərliyin öz maliyyə hesabatlarında uçot 

qiymətləndirmələri kimi müəyyən etmək və ya açıqlamaq üçün 

seçdiyi məbləğ. 

(f) Uçot qiymətləndirməsinin nəticəsi (Outcome of an account estimate) 

– Uçot qiymətləndirməsində nəzərdən keçirilən əsas əməliyyatın 

(əməliyyatların), hadisənin (hadisələrin) və ya şəraitin (şəraitlərin) 

təhlili ilə nəticələnən faktiki pul məbləği. 

 
11.1 İcmal 
 

Uçot qiymətləndirmələrinin auditini apararkən, məqsəd aşağıdakılar barədə yetərli müvafiq audit 

sübutları əldə etməkdir: 

 

• Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən maliyyə hesabatlarında ədalətli dəyərin uçot 

qiymətləndirmələrinin, tanınmış və ya açıqlanmış, uyğun olub-olmaması; habelə 

• Maliyyə hesabatlarında əlaqəli açıqlamaların maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri  

baxımından tələblərə cavab verib-verməməsi. 

 

Maliyyə hesabatlarındakı bəzi maddələri dəqiq qiymətləndirmək mümkün deyil və buna görə də onların 

uçot qiymətləndirilməsi tələb olunur. Belə uçot qiymətləndirmələrinin diapazonu sadədən (məs., mal-

material ehtiyatlarının və debitor hesablarının xalis satış qiyməti) daha mürəkkəbədək (məs., uzun 

müddətli müqavilələrdən və məhsulların zəmanətləri və təminatları üzrə gələcək öhdəliklərdən uçota 

alınacaq gəlirlərin hesablanması) olur. Uçot qiymətləndirmələrində çox vaxt keçən və cari dövrlər üzrə 
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məlumatların böyük həcmli təhlili və alqı-satqı əməliyyatları kimi gələcək hadisələrin proqnozlaşdırılması 

istifadə oluna bilər.  

 

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin və istifadə edilmiş maliyyə hesabatlarının maddəsinin 

tələblərindən asılı olaraq, uçot qiymətləndirmələrinin dəyərləndirilməsi fərqli ola bilər. Məsələn, uçot 

qiymətləndirməsinin məqsədi aşağıdakılar ola bilər: 

 

• Uçot qiymətləndirməsinə səbəb olan bir və ya daha çox əməliyyatların, hadisələrin və ya şəraitlərin 

nəticəsini proqnozlaşdırmaq; yaxud 

• Qiymətləndirmə tarixinə geniş yayılmış şəraitlərin əsasında cari əməliyyatın və ya maliyyə 

hesabatlarındakı maddənin dəyərini, məsələn konkret aktiv və ya öhdəlik növünün qiymətləndirilmiş 

bazar qiymətini müəyyən etmək. Bura ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi daxil ola bilər.  

 

Uçot qiymətləndirməsindən irəli gələn əhəmiyyətli təhrif riski çox vaxt qiymətləndirmədə istifadə edilmiş 

qeyri-müəyyənliyin dərəcəsinə əsaslanır. Nəzərə alınacaq amillərdən bəziləri aşağıdakı əlavədə təsvir 

edilir:  

 

Əlavə 11.1-1 

 

Qiymətləndirmədə istifadə edilmiş qeyri-müəyyənliyin səviyyəsi 

Aşağı səviyyəli qeyri-müəyyənlik (ƏTR 
nisbətən azdır) 

Yüksək səviyyəli qeyri-müəyyənlik (ƏTR 
nisbətən yüksəkdir) 

Mürəkkəb olmayan təsərrüfat fəaliyyəti. Yüksək dərəcədə mühakimədən, məsələn çox 
illər sonra gələcəkdə baş verə biləcək qeyri-
müəyyən hadisələrdən asılı olan məhkəmə 
çəkişmələrinin nəticəsi və ya pul vəsaitlərinin 
hərəkətinin məbləği və müddətindən asılıdır. 

Gündəlik əməliyyatlara aiddir. Hamılıqla tanınmış ölçmə metodları ilə 
hesablanmır. 

Nəşr edilmiş faiz nisbətinə dair məlumatlar və ya 
birjada tədavül edilən qiymətli kağızların 
qiymətləri kimi asanlıqla əldə olunan 
məlumatlardan (ədalətli dəyər üzrə uçot 
baxımından “ölçülə bilən” adlandırılır) əldə edilir. 

Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarında əks 
etdirilmiş oxşar uçot qiymətləndirmələrinin auditor 
tərəfindən edilən təhlilinin nəticələri ilkin uçot 
qiymətləndirməsi ilə faktiki nəticə arasında 
əhəmiyyətli fərqin olduğunu göstərir. 

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrində göstərilmiş qiymətləndirmə metodu 
sadədir və asanlıqla tətbiq edilir. 

Törəmə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyər üzrə 
qiymətləndirmələri birjada qiymətləndirilmir. 

Modelə daxil edilən ehtimalların və ya ilkin 
məlumatların qiymətləndirilə bilməməsi şərtilə, 
yaxşı məlum olan və hamı tərəfindən qəbul 
edilən modelin tətbiq edildiyi ədalətli dəyər üzrə 
uçot qiymətləndirmələri. 

Müəssisənin işləyib hazırladığı dar ixtisaslı 
modelin istifadə olunduğu, yaxud bazar 
məkanında qiymətləndirilə bilməyən ehtimallar və 
ya ilkin məlumatların istifadə edildiyi ədalətli 
dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələri. 

 

Qeyd: Auditor (peşəkar mühakimə yürütməklə) müəyyən edilmiş uçot qiymətləndirmələrinin 

(qiymətləndirmə qeyri-müəyyənliyi yüksək olan) hər hansı birinin nəticəsində əhəmiyyətli risklərin 

yaranıb-yaranmadığını müəyyən etməlidir. Əhəmiyyətli risk müəyyən edildiyi halda auditor 

həmçinin nəzarət tədbirləri də daxil olmaqla, müəssisənin nəzarət vasitələrini öyrənməlidir. 

 

Audit sübutları əldə edildikdə, uçot qiymətləndirmələrinin əsaslıliğı dəyərləndirilməlidir və müəyyən 

edilmiş hər hansı təhrifin həcmi müəyyən edilməlidir: 

 

• Audit sübutları müşahidə əsaslı uçot qiymətləndirmələrini təsdiqlədiyi hallarda, auditorun müşahidə 

əsaslı uçot qiymətləndirmələri ilə rəhbərliyin müşahidə əsaslı qiymətləndirmələri arasındakı fərq təhrif 

təşkil edir. 

 

• Auditor əsaslılıq hüdudlarından istifadənin yetərli müvafiq audit sübutlarını təmin etməsi barədə qənaətə 

gəldiyi hallarda, audit sübutları auditorun hüdudlarından kənara çıxan rəhbərliyin müşahidə əsaslı uçot 
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qiymətləndirmələrini təsdiqləmir. Belə hallarda təhrif rəhbərliyin müşahidə əsaslı uçot qiymətləndirmələri 

ilə auditorun hüdudlarında ən yaxın nöqtə arasındakı fərqdən az olmur.   

 

Uçot qiymətləndirmələrinin nəticəsi ilə ilkin olaraq maliyyə hesabatlarında tanınmış və ya açıqlanmış 

məbləğ arasındakı fərq hökmən maliyyə hesabatlarında təhrif demək deyildir. Bu xüsusilə ədalətli dəyər 

üzrə uçot qiymətləndirmələrinə aiddir, çünki qiymətləndirilən hər hansı bir nəticə labüd olaraq, maliyyə 

hesabatları üçün qiymətləndirmə tarixindən sonra baş verən hadisələrin və ya şəraitlərin təsirinə məruz 

qalır. 
 

11.2 Riskin qiymətləndirilməsi 
 

 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
540.8 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da nəzərdə tutulmuş risklərin 

qiymətləndirilməsi prosedurlarını və müəssisənin daxili nəzarət sistemi 

də daxil olmaqla, fəaliyyətinin və mühitinin öyrənilməsi üzrə tədbirləri 

yerinə yetirərkən, auditor uçot qiymətləndirmələrindəki əhəmiyyətli 

təhriflər riskini müəyyənləşdirmək və qiymətləndirmək üçün əsas 

yaradılması məqsədilə aşağıda göstərilən aspektləri nəzərdən 

keçirməlidir: (İst: Paraq. A12) 

(a) Əlaqədar açıqlamalar daxil olmaqla, uçot qiymətləndirmələri üçün 

əhəmiyyətli olan maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin 

tələbləri. (İst: Paraq. A13-A15) 

(b) Rəhbərlik tərəfindən maliyyə hesabatlarında uçot 

qiymətləndirmələrinin tanınmasına və ya açıqlanmasına ehtiyac 

yarada biləcək əməliyyatların, hadisələrin və şəraitlərin müəyyən 

edilməsi. Bu prosesin gedişində auditor rəhbərliyə yeni uçot 

qiymətləndirmələrinin tətbiqinə və ya mövcud olanlarının 

yoxlanılmasına zərurət yaradan şəraitlərdə dəyişikliklərə dair sorğu 

verə bilər. (İst: Paraq. A16-A21) 

(c) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini tərtib etməsi qaydası və 

aşağıda göstərilənlər daxil olmaqla, belə qiymətləndirmələrin 

əsaslandığı məlumatları dərk etməsi: (İst: Paraq. A22-A23) 

(i) Uçot qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsində istifadə olunan metod 

və əgər varsa, modellər; (İst: Paraq. A24-A26) 

(ii) Müvafiq nəzarət vasitələri; (İst: Paraq. A27-A28) 

(iii) Rəhbərliyin ekspert cəlb edib-etməməsi; (İst: Paraq. A29-A30) 

(iv) Uçot qiymətləndirmələrinin əsaslandığı ehtimallar; (İst: Paraq. 

A31-A36) 

(v) Əvvəlki dövrlə müqayisədə uçot qiymətləndirmələrinin tərtib 

edilməsi metodlarında dəyişikliklərin mövcudluğu və buna ehtiyacın 

olub-olmaması, dəyişiklik olubsa, bunun səbəbi; habelə  

(İst: Paraq. A37) 

(vi) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrində qeyri-müəyyənliyi təhlil 

edib-etməməsi və bunu necə etməsi. (İst: Paraq. A38) 

540.9 Auditor əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına daxil edilmiş uçot 

qiymətləndirmələrinin nəticələrini və ya müvafiq hallarda, hazırkı dövr 

üçün yenidən qiymətləndirilməsini yoxlamalıdır. Auditor yoxlamasının 

xüsusiyyəti və həcmi uçot qiymətləndirmələrinin xüsusiyyəti və 

yoxlamadan əldə edilən məlumatın hazırkı dövrün maliyyə hesabatlarına 

daxil edilən uçot qiymətləndirmələrindəki əhəmiyyətli təhriflər riskinin 

müəyyənləşdirilməsinə və qiymətləndirilməsinə uyğun olub-olmaması 

nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Bununla belə, yoxlama həmin anda 

mövcud olan məlumat əsasında əvvəlki dövrlərdə yürüdülmüş 

mühakimələri şübhə altına almaq üçün nəzərdə tutulmamışdır. (İst: Paraq. 

A39-A44) 
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540.10 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın tələb etdiyi qaydada əhəmiyyətli 

təhriflər risklərinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi zamanı auditor 

uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar dəyərləndirmələrdə qeyri-müəyyənlik 

dərəcəsini qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. A45-A46) 

540.11 Auditor, özünün mühakiməsinə görə, yüksək qeyri-müəyyənliklə müəyyən 

olunmuş uçot qiymətləndirmələrinin hər hansı birinin əhəmiyyətli risklərinin 

yaranmasına səbəb olub-olmamasını təyin etməlidir. (İst: Paraq. A47-A51) 

 
  

Kiçik müəssisələrdə uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanmasında istifadə edilən iş həcminin mürəkkəbliyi 

nisbətən az olacaq, çünki onların təsərrüfat fəaliyyətləri çox vaxt məhdud, əməliyyatlarının mürəkkəbliyi 

isə nisbətən az olur. Uçot qiymətləndirməsinin tələb olunub-olunmadığını çox vaxt bir şəxs, məsələn 

sahibkar-rəhbər müəyyən edir, auditor isə sorğuları müvafiq olaraq yönləndirə bilər.  

 

Bununla belə kiçik müəssisələrdə zəruri müşahidə əsaslı uçot qiymətləndirmələrini yerinə yetirmək üçün 

öz təcrübəsindən və səriştəsindən istifadə edən rəhbərlik üzrə ekspertin olma ehtimalı azdır. Bu kimi 

hallarda, əlbəttə ki, belə ekspert işə götürülmədiyi halda, əhəmiyyətli təhrif riskləri həqiqətən arta bilər.  

 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 

İdarəetmə üzrə ekspertin istifadə olunması qiymətləndirmə prosesinə əhəmiyyətli dərəcədə 
kömək edə bildiyi hallarda bu ehtiyacı audit aparılarkən mümkün qədər tez rəhbərliklə müzakirə 
edin ki, müvafiq tədbir görülə bilsin.  

 
 
 

Auditor tərəfindən araşdırılması tələb edilən əsas sahələr aşağıdakı əlavədə təsvir edilir:  
 
 
Əlavə 11.2-1 
 
Araşdırmaq Təsvir 

Uçot 

qiymətləndirməsinin 

tələb olunub-

olunmadığı necə 

müəyyən edilir? 

Bu, istifadə edilən mühasibat uçotunun ümumi prinsiplərindən və ya uçot 

qiymətləndirmələrinin maliyyə hesabatlarında tanımaq və ya açıqlamaq 

tələbatının yaranmasına səbəb ola bilən əməliyyatlardan, hadisələrdən və 

şəraitlərdən irəli gələ bilər. Bundan əlavə auditor rəhbərliyə yeni uçot 

qiymətləndirmələrinin və ya mövcud uçot qiymətləndirmələrinin yenidən 

baxılmaq tələbatının yaranmasına səbəb olan şəraitlərdə baş verən 

dəyişikliklər haqqında rəhbərliyə suallar verməlidir. 

Rəhbərliyin uçot 
qiymətləndirməsi 
prosesi 

Rəhbərliyin uçot qiymətləndirməsi proseslərini, o cümlədən ilkin 

ehtimalların işlənib hazırlanmasını, istifadə edilmiş məlumatların 

etibarlılığını və mövcud olan hər hansı daxili təsdiqləmə və ya təhlil 

prosesini təhlil edin və qiymətləndirin. Müvafiq hallarda bura rəhbərlik üzrə 

ekspertin istifadə olunması da daxil ola bilər.  
 
Rəhbərlik üzrə ekspertə tələbat aşağıdakılara görə yarana bilər, məsələn: 

• Qiymətləndirilməsi tələb edilən məsələnin xüsusiliyi; 

• Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərinə cavab 

vermək üçün zəruri modellərin texniki xüsusiyyəti (məs., ədalətli dəyər 

ilə edilən müəyyən qiymətləndirmələr); habelə 

• Uçot qiymətləndirməsi tələb edilən şəraitin, əməliyyatın, yaxud 

hadisənin qeyri-adiliyi və ya nadir hallarda rast gəlinməsi. 

Əvvəlki dövrlərdə 
hazırlanmış uçot 
qiymətləndirmələrinin 
nəticələri 

Əvvəlki dövrlərin uçot qiymətləndirmələrinin nəticələrini təhlil edin və 

əvvəlki dövrlərin uçot qiymətləndirmələri ilə faktiki məbləğlər arasındakı 

fərqlərin səbəblərini öyrənin. Bu aşağıdakıları başa düşməyə kömək edir: 

• Rəhbərliyin uçot qiymətləndirməsi prosesinin səmərəliliyi (və ya 

səmərəlisizliyi); 

• Rəhbərliyin qeyri-obyektivliyinin ehtimalının mövcudluğu (dələduzluğun 
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olub-olmamasını yoxlamaq üçün uçot qiymətlərinin təhlili 240 saylı BAS-

da da tələb olunur); 

• Uyğun audit sübutlarının mövcudluğu; habelə 

• Maliyyə hesabatlarında açıqlanması tələb edilə bilən uçot 

qiymətləndirməsində istifadə edilmiş qeyri-müəyyənlik dərəcəsi. 

Uçot 
qiymətləndirməsində 
istifadə edilmiş qeyri-
müəyyənlik dərəcəsi 

Aşağıdakıları nəzərdən keçirin: 

• İstifadə edilmiş rəhbərliyin mühakiməsi; 

• Ehtimallarda dəyişikliklərə qarşı həssaslıq; 

• Qeyri-müəyyənliyi azaldan qəbul edilmiş ölçmə metodlarının 

mövcudluğu; 

• Proqnoz müddəti və istifadə edilmiş məlumatların müvafiqliyi; 

• Kənar mənbələrdən əldə edilən etibarlı məlumatların mövcudluğu; 

• Qiymətləndirmənin ölçülə bilən və ya ölçülə bilməyən ilkin məlumatlara 

əsaslanma dərəcəsi; habelə 

• Qeyri-obyektivliyə meylilik. 

Qeyd: Qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik yüksək olan uçot 

qiymətləndirmələrinin həm də auditor tərəfində araşdırılması 

tələb edilən “əhəmiyyətli risklər”in olub-olmadığını müəyyən edin. 

Uçot 
qiymətləndirmələrinin 
əhəmiyyətliliyi 

Əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirərkən, aşağıdakıları nəzərə alın: 

• Bu cədvəldə yuxarıda əks etdirilmiş məsələləri; 

• Uçot qiymətləndirməsinin faktiki və ya nəzərdə tutulan həcmini; habelə 

• Uçot qiymətləndirməsinin əhəmiyyətli risk olub-olmadığını. Bax: 

yuxarıda göstərilən “uçot qiymətləndirməsində qeyri-müəyyənlik 

dərəcəsi”. 

Uçot 
qiymətləndirməsində 
qeyri-müəyyənlik 
yüksək olduğu uçot 
qiymətləndirmələri 
barədə 
məlumatvermə 

Uçot qiymətləndirmələrindəki qeyri-müəyyənliyin yüksək olması müəyyən 

edildiyi hallarda aşağıdakılar baş verə bilər: 

• İdarəetməyə məsul şəxslərə məlumat vermək tələb oluna bilər; 

• 701 saylı BAS tətbiq olunduğu hallarda bu cür uçot qiymətləndirmələri 

auditor hesabatında məlumat verilməsi tələb edilən əsas audit 

məsələsini təşkil edə bilər; 

• Auditor hesabatına İzahedici paraqrafın daxil edilməsi lazım ola bilər 

(bax: 706 saylı (düzəliş edilmiş) BAS).1 

 

Məsələ əsas audit məsələsi kimi müəyyən olunduğu halda 706 saylı 

(düzəliş edilmiş) BAS üzrə auditora öz hesabatına İzahedici paraqrafı 

daxil etmək qadağan edilir.2 Bununla belə qanun və ya qaydalar ilə 

məsələ barədə əsas audit məsələsi kimi məlumatvermə ilə yanaşı 

məsələni auditor hesabatında vurğulamaq tələb oluna bilər.  

 
 

11.3 Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirləri 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

540.12 Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərinə əsasən auditor 

aşağıdakıları təyin etməlidir: (İst: Paraq. A52) 

(a) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərini müvafiq 

qaydada tətbiq edib-etməməsini; habelə (İst: Paraq. A53-56) 

(b) Uçot qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsi metodlarının müvafiq olub-

olmamasını, ardıcıl tətbiq edilib-edilməməsini, uçot 

qiymətləndirmələrində və ya onların əvvəlki dövrdə tərtib edilməsi 

metodlarında dəyişikliklərin vəziyyətə müvafiq olub-olmamasını. (İst: 

Paraq. A57-A58) 

 
1 706 saylı (düzəliş edilmiş) “Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraflar və digər məsələlər paraqrafları”  BAS. 
2 706 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, 8(b) paraqrafı. 
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540.13 330 saylı BAS-ın6 tələblərinə uyğun olaraq, qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli 

təhriflər riskinə qarşı cavab tədbirləri görərkən, auditor uçot 

qiymətləndirmələrinin xüsusiyyətini nəzərə alaraq, aşağıdakılardan bir və 

ya bir neçəsini yerinə yetirməlidir: (İst: Paraq. A59-A61) 

(a) Auditor hesabatının tarixinə baş verən hadisələrin uçot 

qiymətləndirmələrinə dair audit sübutu təqdim edib-etməməsini 

müəyyən etmək. (İst: Paraq. A62-A67) 

(b) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini necə tərtib etməsini və 

əsaslandığı məlumatları test yoxlamasından keçirmək. Bunu 

edərkən auditor aşağıdakıları qiymətləndirməlidir: (İst: Paraq. A68-

A70) 

(i) Tətbiq edilən ölçmə üsulunun bu şəraitlərdə uyğun olub-olmaması; 

habelə (İst: Paraq. A71-A76) 

(ii) Rəhbərlik tərəfindən istifadə olunan ehtimalların maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri baxımından əsaslandırılmış 

olub-olmaması. (İst: Paraq. A77-A83) 

(c) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini tərtib etməsinə nəzarət  

vasitələrinin səmərəliliyinin testdən keçirilməsi və münasib mahiyyəti 

üzrə yoxlama prosedurlarının yerinə yetirilməsi. (İst: Paraq. A84-

A86) 

(d) Müşahidə əsaslı qiymətləndirmələri və ya rəhbərliyin müşahidə 

əsaslı qiymətləndirmələrini yoxlamaq üçün qiymətləndirmə 

hüdudlarını seçmək. Bu məqsədlə: (İst: Paraq. A87-A91) 

(i) əgər auditor rəhbərlikdən fərqli ehtimal və ya metodlardan istifadə 

edərsə, özünün müşahidə əsaslı qiymətləndirmələrinin və 

qiymətləndirmə hüdudlarının nəzərə aldığı müvafiq dəyişən 

kəmiyyətləri yaratmaq və rəhbərliyin müşahidə əsaslı 

qiymətləndirmələrindən hər hansı əhəmiyyətli fərqləri 

qiymətləndirmək üçün yetərli olan rəhbərliyin ehtimalları və ya 

metodları ilə razılaşmalıdır. (İst: Paraq. A92) 

(ii) auditor qiymətləndirmə hüdudlarından istifadə etməyin uyğun 

olması qənaətinə gəldikdə, o, hüdudlar çərçivəsində bütün nəticələr 

müvafiq hesab edilənədək mövcud audit sübutuna əsaslanan 

hüdudları məhdudlaşdırılmalıdır. (İst: Paraq. A93-A95)  

540.14 12-ci paraqrafda sadalanmış məsələlərin təyin edilməsində və ya 13-cü 

paraqrafa müvafiq olaraq, qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskinə 

qarşı cavab tədbirləri görərkən, auditor uçot qiymətləndirmələrinin bir və 

ya daha çox aspektləri ilə əlaqədar yetərli münasib audit sübutu əldə 

etmək məqsədilə xüsusi bilik və bacarıqların tələb olunub-olunmadığını 

nəzərə almalıdır. (İst: Paraq. A96-A101) 

540.15 330 saylı BAS-da7 nəzərdə tutulmuş mahiyyəti üzrə yoxlama 

prosedurlarına əlavə olaraq, əhəmiyyətli risklərlə bağlı uçot 

qiymətləndirmələri üçün auditor aşağıdakıları dəyərləndirməlidir: (İst: 

Paraq. A102) 

(a) Rəhbərlik alternativ ehtimal və ya nəticələri necə nəzərdən keçirib və 

nə səbəbdən onlardan imtina edib və ya uçot qiymətləndirmələrinin 

tərtib olunması zamanı rəhbərlik ölçmələrdə qeyri-müəyyənliyə qarşı 

cavab tədbirləri görmək üçün hansı digər vasitələrdən istifadə edib. 

(İst: Paraq. A103-A106) 

(b) Rəhbərliyin istifadə etdiyi əhəmiyyətli ehtimallar əsaslıdırmı. (İst: 

Paraq. A107-A109) 

(c) Rəhbərlik tərəfindən tətbiq edilən əhəmiyyətli ehtimalların 

əsaslılığının qiymətləndirilməsi və ya maliyyə hesabatlarının tətbiq 

olunan çərçivələri müvafiq qaydada tətbiq olunarsa, rəhbərliyin 

xüsusi hərəkətləri həyata keçirmək niyyəti və bacarığı. (İst: Paraq. 

A110) 
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540.16 Əgər auditorun mühakiməsinə görə, rəhbərlik əhəmiyyətli risklərin 

yaranmasına səbəb olan uçot qiymətləndirmələrinə ölçmələrdə qeyri-

müəyyənliyin təsirini müvafiq qaydada aradan qaldırmamışdırsa, auditor 

zəruri hesab edərsə, uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığını yoxlamaq 

üçün qiymətləndirmənin hüdudlarını müəyyənləşdirməlidir. (İst: Paraq. 

A111-A112) 

 
Kiçik müəssisələrdə uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanmasını ehtiva edən maliyyə hesabatlarının 

verilmə prosesində rəhbərliyin fəal iştiraketmə ehtimalı mövcuddur. Nəticə etibarı ilə qiymətləndirmə 

prosesinə nəzarət vasitələri mövcud olmaya bilər və ya, mövcud olduğu halda, onlar qeyri-rəsmi fəaliyyət 

göstərə bilər. Bu səbəbdən auditorun qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirləri xüsusiyyətinə görə 

əsaslı ola bilər və auditor aşağıda təsvir edilən cavab tədbirlərindən birini və ya bir neçəsini yerinə yetirə 

bilər.  

 
Əlavə 11.3-1  

 

Araşdırmaq Təsvir 
Uçot 

qiymətləndirmələri 

müvafiq qaydada 

hazırlanmışdırmı? 

• Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini necə tərtib etməsini və 

əsaslandığı məlumatları test edin. Aşağıdakıları qiymətləndirin:  

– İstifadə edilən ölçmə metodunun bu şəraitlərdə uyğun olub-

olmamasını, habelə 

– Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilən ehtimalların maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri baxımından 

məqsədəuyğun olub-olmamasını. 

• Əgər varsa, rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini tərtib etməsinə 

nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi ilə birlikdə müvafiq mahiyyəti üzrə 

prosedurları test edin. 

• Müşahidə əsaslı qiymətləndirmələri və ya rəhbərliyin müşahidə əsaslı 

qiymətləndirmələrini yoxlamaq üçün qiymətləndirmə hüdudlarını seçin. 

Auditor rəhbərlikdən fərqli ehtimallardan və ya metodlardan istifadə 

etdiyi halda auditorun müşahidə əsaslı qiymətləndirmələrində və ya 

qiymətləndirmə hüdudlarında müvafiq dəyişən kəmiyyətləri nəzərə 

almasını müəyyən etmək üçün rəhbərliyin yetərli ehtimalları və ya 

metodları barədə anlayış əldə edin. Həmçinin rəhbərliyin müşahidə 

əsaslı qiymətləndirmələri ilə əhəmiyyətli fərqləri müəyyən edin. 

Qiymətləndirmə hüdudlarından istifadə etmək müvafiq olduğu halda, 

hüdudlar çərçivəsində bütün nəticələr əsaslı hesab edilənədək mövcud 

audit sübutlarına əsaslanan hüdudları qısaldın. 

Əsaslandırıcı 
sübutlar nə 
dərəcədə 
etibarlıdır? 

Uçot qiymətləndirmələrinin xüsusiyyətini, əldə ediləcək sübutların 

xüsusiyyətini və qiymtələndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərini, o 

cümlədən qiymətləndirilmiş riskin əhəmiyyətli risk olub-olmadığını 

nəzərə alaraq, aşağıdakı prosedurlardan birini və ya bir neçəsini yerinə 

yetirin: 

Rəhbərliyin qiymətləndirmələrinin əsaslandırılmasını təmin etmək üçün 

dövr başa çatdıqdan sonrakı hadisələri təhlil edin. Bu cür vəziyyət 

xüsusilə rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrinə nəzarət prosedurlarını 

rəsmiləşdirmədiyi, sahibkar tərəfindən idarə edilən kiçik müəssisələrdə 

mümkün ola bilər.  

•  İstifadə edilmiş məlumatları, nəzarət vasitələrini (əgər varsa), 

metodları və ehtimalları test edin.  

•  Mövcud olan sübutlar və rəhbərlik ilə müzakirələr əsasında 

müəssisənin uçot qiymətləndirməsi ilə müqayisə etmək üçün müşahidə 

əsaslı müstəqil qiymətləndirməni və ya məqsədəuyğunluğunun 

qiymətləndirmə hüdudlarını seçin. Rəhbərliyin uçot qiymətləndirməsinin 

müşahidə əsaslı qiymətləndirmədən fərqləndiyi və ya 
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məqsədəuyğunluğunun qiymətləndirmə hüdudlarından kənara çıxdığı 

məbləğ təhrif hesab edilməlidir.  

•  Balans hesabatının təqdimetmə tarixi ilə auditor hesabatının tarixi 

arasındakı müddət çox olduqda, bu müddət ərzindəki hadisələrin 

auditor tərəfindən təhlili ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələri 

istisna olmaqla, uçot qiymətləndirmələri üçün səmərəli cavab tədbiri ola 

bilər. 

Rəhbərliyin 
mümkün qeyri-
obyektivliyi 

• Rəhbərliyin mümkün qeyri-obyektivliyinin əlamətlərinin olub-olmadığını 

müəyyən edin. Bura qiymətləndirmələrin hesablanma üsulunda edilən 

dəyişikliklər və ya nikbinlik yaxud bədbinlik nümunəsini göstərən 

müşahidə əsaslı qiymətləndirmələrin seçilməsi aid ola bilər. Bu, uçot 

qiymətləndirmələri ardıcıl olaraq auditorun əsaslılıq hüdudlarının bir 

səddində olduğu hallarda və ya qeyri-obyektivlik ardıcıl dövrlərdə 

qiymətləndirmə hüdudlarının bir səddindən digər səddinə keçdiyi 

hallarda baş verə bilər. Məsələn, rəhbərlik obyekti satışa çıxardığı və 

gəlirlərin məqsədi vergiləri minimuma endirməkdən gəlirlərin 

maksimuma çatdırılmasına dəyişdiyi hallarda.  

• Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanmasında qeyri-

obyektivliyin birgə təsirini nəzərə alın. 

 
Uçot qiymətləndirməsi mürəkkəb olduğu və ya ixtisaslaşdırılmış metodlardan istifadə edildiyi hallarda 
auditor müəyyən edə bilər ki, auditorun ekspertinin işindən istifadə etmək  lazımdır (bax: auditorun 
ekspertinin işindən istifadə edilməsinə dair təlimatın 1-ci cildinin 15.8-ci fəsili (620 saylı BAS)). 

 
11.4 Hesabatvermə 

  
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

540.19 Auditor maliyyə hesabatlarındakı uçot qiymətləndirmələrinə dair 

açıqlamaların maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin 

tələblərinə müvafiq olub-olmaması haqqında yetərli münasib audit sübutu 

əldə etməlidir. (İst: Paraq. A120-A121) 

540.20 Əhəmiyyətli risklərlə bağlı uçot qiymətləndirmələrinə münasibətdə auditor, 

həmçinin, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri kontekstində 

maliyyə hesabatlarının qiymətləndirilməsində qeyri-müəyyənliyin 

açıqlanmasının yetərli olub-olmamasını qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. 

A122-A123) 

 
 

Sonuncu addım aşağıdakıları müəyyən etməkdir: 
 

• Yetərli müvafiq sübutların əldə olunub-olunmadığını. Yetərli müvafiq sübutlar mövcud olmadığı və ya 

sübutlar rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini təkzib etdiyi hallarda auditor nəticələri rəhbərliklə 

müzakirə etməli, risklərin qiymətləndirilməsinin dəyişdirmək zərurətini nəzərdən keçirməli və əlavə audit 

prosedurlarını yerinə yetirməlidir; 

• Uçot qiymətləndirmələri maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri baxımından əsaslandırılmışdır 

və ya təhrif olunmuşdur; habelə 

• Qiymətləndirmələr haqqında maliyyə hesabatlarında edilən açıqlamalar: 

 
– Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərinə cavab verir, habelə 
– Əhəmiyyətli risklər yarandığı halda, onların qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənliyini müvafiq qaydada 

açıqlayır.  
 

Yazılı təqdimatlar 
 
Auditor rəhbərlikdən əhəmiyyətli ehtimalların əsaslandırılmasına dair yazılı təqdimatlar əldə etməlidir. 
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Həmçinin hər hansı ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi və ya açıqlamaları ilə bağlı rəhbərliyin xüsusi 

tədbirlər proqramını həyata keçirmək niyyətini və bacarığını ehtimalların müvafiq şəkildə əks etdirib-

etdirməməsinə dair yazılı təqdimatın əldə edilməsini nəzərdən keçirin.   
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12 ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏR 
 
 
 
 
 
 

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS 
Əlaqəli tərəflər və belə tərəflərlə əməliyyatlar ilə bağlı audit 
prosedurları. 

550 

 
 
Əlavə 12.0-1  
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Əlaqəli tərəfləri, o cümlədən 

əvvəlki dövrlərdən sonra edilən 

dəyişiklikləri müəyyən edin. 
 
Əməliyyatların xüsusiyyətini, həcmini 

və məqsədini öyrənin. 
 
Dələduzluğun mümkünlüyünü 
nəzərdən keçirin. 
 
Audit aparılarkən əlaqəli 

tərəflərin əməliyyatlarına 

qarşı diqqətli olun. 
 
Əhəmiyyətli riskləri nəzərə alın.  
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Auditor tərəfindən müəyyən edilmiş hər hansı 

şəraitlər əlaqəli tərəflərin iştirak etməsini  

nəzərdə tuturmu? 
 
Əməliyyatların xüsusiyyəti, həcmi və məqsədi  

haqqında rəhbərliyin təsdiqləmələrini əsaslandıran 

sübutları əldə edin. 
 
Adi təsərrüfat fəaliyyətindən kənar olduğu  

halda, əməliyyatların əhəmiyyətliliyini nəzərdən keçirin. 
 
Əməliyyatların və hesab qalıqlarının qiymətləndirilməsini 

və tanınmasını nəzərdən keçirin. 
 
Dələduzluğun mümkünlüyünü nəzərdən keçirin. 
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Yetərli müvafiq sübutlar əldə edilmişdirmi?  
Əhəmiyyətli təhrif mövcuddurmu?  
Maliyyə hesabatlarındakı açıqlama  
tələblərə cavab verirmi?  
Rəhbərliyin təqdimatlarını əldə edin. 
 
Hər hansı nəticələr barədə məlumat verin. 
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Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 
550.9 Auditorun məqsədləri aşağıdakılardır: 

(a) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində əlaqəli tərəflərə 

aid tələblərin müəyyən edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, 

aşağıdakı məqsədlər üçün əlaqəli tərəflərin münasibət və 

əməliyyatları haqqında yetərli təsəvvür əldə etmək: 
 

(i) müvafiq olarsa, əlaqəli tərəflərin münasibət və əməliyyatları ilə 

şərtlənən və dələduzluq nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflər 

riskinin müəyyən edilməsində və qiymətləndirilməsində mühüm rol 

oynayan dələduzluq riski amillərini tanımaq; 
 

(ii) əldə edilmiş audit sübutları əsasında maliyyə hesabatlarına dair 

(əgər həmin münasibət və əməliyyat-lara toxunursa) aşağıdakı 

nəticələrə gəlmək: 
 

a. maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı təmin olunubmu 

(ədalətli təqdimat çərçivələri çərçivəsində); yaxud 

b. maliyyə hesabatları istifadəçiləri aldada bilərmi (uyğunluq 

çərçivələri daxilində); 
 

(b) Bundan əlavə, əgər maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri 

əlaqədar tərəflərə dair tələblər müəyyən edirsə, əlaqəli tərəflərlə bağlı 

münasibət və əməliyyatların maliyyə hesabatlarında tətbiq olunan 

çərçivələrə uyğun lazımi qaydada müəyyən edilməsi, uçota alınması 

və açıqlanması haqqında yetərli münasib audit sübutları əldə etmək. 

 
 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
550.10 BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənaları verir:  

 
(a) Müstəqil tərəflər arasında əməliyyat (Arm’s length transaction) - 

əlaqəli tərəflər olmayan, bir-birindən asılı olmadan hərəkət edən 

və şəxsi maraqlar güdən maraqlı alıcı və maraqlı satıcı arasında 

mümkün olan şərtlər üzrə aparılan əməliyyat; 
 
(b) Əlaqəli tərəf (Related party) aşağıdakıdır: (İst: Paraq. A4-A7) 
 

(i) maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində verilən tərifə  

uyğun əlaqəli tərəf; 

(ii) maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində minimal 

tələblər müəyyən edilirsə və ya heç bir tələb müəyyənləşdirilmirsə: 
 

a. Hesabat verən müəssisə üzərində bir və ya bir neçə vasitəçilərlə 

birbaşa və ya dolayı yolla nəzarət və ya əhəmiyyətli dərəcədə 

təsirə malik olan fiziki şəxs və ya müəssisə; 

b. Hesabat verən müəssisə tərəfindən bir və ya bir neçə vasitəçilərlə 

birbaşa və ya dolayı yolla nəzarət və ya əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir altında olan müəssisə; yaxud 

c. Hesabat verən müəssisə ilə aşağıdakıların mövcudluğu 

nəticəsində ümumi nəzarət altında olan başqa bir müəssisə: 
 

i. Səhmlərin nəzarət zərfinə malik ümumi mülkiyyətçi; 

ii. Yaxın qohumluq əlaqələrində olan mülkiyyətçilər; yaxud 

iii. Ümumi əsas rəhbərlik. 
 

Bu zaman bir-biri ilə əhəmiyyətli dərəcədə birgə əməliyyatlarda iştirak 

etmək və ya əhəmiyyətli ümumi resurslardan istifadə etmək hallarından 

savayı, dövlətin (milli, regional və ya yerli hökumətin) ümumi nəzarəti 

altında olan müəssisələr əlaqəli tərəflər hesab edilmirlər. 
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12.1 İcmal 
 
Əlaqəli tərəflərin bir-birindən asılı oldğuna görə əlaqəli tərəflərlə aparıılan əməliyyatlarda əhəmiyyətli 

təhrif riskləri əlaqəsiz tərəflərlə aparılan əməliyyatlarda olduğundan daha yüksəkdir. Bundan əlavə 

maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə çox vaxt əlaqəli tərəflərin əməliyyatları və hesab qalıqları ilə bağlı 

mühasibat uçotuna və açıqlamalara dair tələblər daxil olur. Bu tələblər maliyyə hesabatlarının 

istifadəçilərini belə əməliyyatların/hesab qalıqlarının xüsusiyyəti və faktiki və ya mümkün təsirləri barədə 

anlayış ilə təmin etmək üçün nəzərdə tutulur.  

 

Əlaqəli tərəflərin əməliyyatları ilə bağlı mümkün risk amillərinin bəziləri aşağıda verilir: 

 

Əlavə 12.1-1 
 

 Təsvir 

Həddən artıq 

mürəkkəb 

əməliyyatlar 

Əlaqəli tərəflər geniş və mürəkkəb diapazonlu münasibətlər və strukturlar 

vasitəsilə fəaliyyət göstərə bilər. 

Müəyyən 
edilməmiş 
münasibətlər və 
əməliyyatlar 

• Əlaqəli tərəflərlə münasibətlər gizli ola bilər, çünki onlar rəhbərliyə gizli 

sövdələşmə, dələduzluq hərəkətlərini gizlətmək və ya manipulyasiya 

üçün böyük imkanlar aça bilər. 

• Müəssisənin informasiya sistemləri müəssisə ilə onun əlaqəli tərəfləri 

arasındakı əməliyyatları müəyyən etməkdə və ya yekunlaşdırmaqda 

səmərəli olmaya bilər.   

• Rəhbərliyin əlaqəli tərəflərlə münasibətlərin və əməliyyatların 

hamısının mövcudluğundan xəbəri olmaya bilər. 

Adi təsərrüfat 
fəaliyyətində 
aparılmır 

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar yuxarıda göstərilən adi bazar şərtləri, 

ədalətli dəyərlərdən aşağı, yaxud hətta heç bir mülahizə mübadiləsi 

olmadan aparıla bilməz. 

 
Rəhbərliyin vəzifəsi əlaqəli tərəfləri müəyyən edib açıqlamaq və əməliyyatların uçotunu aparmaqdır. Bu 

vəzifəni yerinə yetirmək üçün rəhbərlik tələblərə cavab verən daxili nəzarəti tətbiq etməlidir ki, əlaqəli 

tərəflərlə əməliyyatların müvafiq qaydada müəyyən edilib informasiya sistemində uçota alınması və 

maliyyə hesabatlarında açıqlanması təmin edilsin. 

 

Audit zamanı materialları və ya sənədləri təhlil edərkən əlaqəli tərəflər haqqında məlumatlara yüksək 

dərəcədə diqqət göstərmək auditorun vəzifəsidir. Bura müəyyən əsas sənədlərin yoxlanılması daxildir, 

lakin xüsusi olaraq əlaqəli tərəfləri müəyyən etmək üçün materialların və sənədlərin geniş araşdırılması 

tələb olunmur.  

 

Kiçik müəssisələrdə belə prosedurların çox mürəkkəb olmaması və qeyri-rəsmi olması ehtimal edilir.  

Rəhbərlikdə əlaqəli tərəflər haqqında hazır məlumatlar olmaya bilər (uçot sistemlərinin əlaqəli tərəfləri 

müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulması ehtimal edilmir), buna görə auditora xüsusi tərəflərə mühasibat 

sənədlərindən və hesablardakı açıqlamalardan kənar suallar vermək və hesabları təhlil etmək və s. 

lazım ola bilər. 

 

Maliyyə hesabatlarının çərçivələri 
 
Əlaqəli tərəflər bir-birindən asılı olduğuna görə, maliyyə hesabatlarının çərçivələrinin çoxu əlaqəli 

tərəflərlə münasibətlərin, əməliyyatların və hesab qalıqlarının uçotu və açıqlanması üçün xüsusi tələblər 

müəyyən edir. Bu, maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə maliyyə hesabatlarının xüsusiyyətini və onlara 

faktiki və ya mümkün təsirləri başa düşməyə imkan verir. 
 
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri əlaqəli tərəflərin mühasibat uçotuna və açıqlamalarına 

dair tələblər müəyyən etdiyi hallarda, auditorun vəzifəsi müəssisə tərəfindən əlaqəli tərəflərlə 

münasibətlərin, əməliyyatların  və ya hesab qalıqlarının həmin çərçivənin tələblərinə uyğun olaraq 

müvafiq şəkildə uçotunun aparılmadığından və ya açıqlamasının verilməməsindən irəli gələn əhəmiyyətli 
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təhrif risklərini müəyyən etmək, qiymətləndirmək və onlara cavab vermək üçün audit prosedurlarını 

yerinə yetirməkdən ibarətdir.   

 
 
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində əlaqəli tərəflərə aid tələblər olmadığı və ya minimal 

tələblər qoyulduğu hallarda auditor müəssisənin əlaqəli tərəflərlə münasibətlərini və əməliyyatlarını 

yetərincə öyrənməlidir ki, maliyyə hesabatları ilə əlaqədar (belə münasibətlər və əməliyyatlar maliyyə 

hesabatlarına təsir göstərdiyi halda) aşağıdakı nəticələri çıxarmalıdır: 

 

• Maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı təmin edilmişdirmi (ədalətli təqdimat çərçivələri üçün); yaxud 

 

•  Maliyyə hesabatları istifadəçiləri aldada bilərmi (uyğunluq çərçivələri üçün). 

 

Rəhbərliyin daha əvvəl müəyyən etmədiyi və ya açıqlamadığı əlaqəli tərəflərlə münasibətlərin və ya 

əməliyyatların mövcudluğunu göstərən məlumatlar aşkar edildikdə, auditor ilkin vəziyyətlərin belə 

münasibətlərin və ya əməliyyatların mövcudluğunu təsdiqləyib-təsdiqləməməsini müəyyən etməlidir.  

 

550 saylı BAS-da əlaqəli tərəflərə və belə tərəflərlə aparılan əməliyyatlara aid auditorun məsuliyyətinə 

dair təlimat və audit prosedurları təqdim edilir.  

 
 

Əlavə 12.1-2 
 

Aşağıdakı hallarda 
auditorun 
məsuliyyəti 

Təsvir 

Maliyyə 

hesabatlarının 

tətbiq olunan 

çərçivələri minimal 

tələb qoyur və ya 

heç bir tələb 

qoymur 

Aşağıdakı məqsədlər üçün müəssisənin əlaqəli tərəflərlə münasibətləri və 

əməliyyatları haqqında yetərli anlayış əldə etmək: 

• Əlaqəli tərəflərlə münasibətlərdən və əməliyyatlardan irəli gələn və 

dələduzluq nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhrif risklərinin 

müəyyən edilməsinə və qiymətləndirilməsinə aid olan dələduzluq 

riski amillərini (əgər varsa) tanımaq; habelə 

• Əldə edilmiş audit sübutları əsasında maliyyə hesabatlarının (həmin 

münasibətlər və əməliyyatlar onlara təsir etdiyi halda) ədalətli 

təqdimatının təmin olunub-olunmaması (ədalətli təqdimat çərçivələri 

üçün); yaxud maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri aldada bilib-

bilməməsi (uyğunluq çərçivələri üçün) haqqında nəticə çıxarmaq.   

Maliyyə 
hesabatlarının 
tətbiq olunan 
çərçivələrində 
tələblər müəyyən 
olunur 

Yuxarıda təsvir edilən mərhələlərdən əlavə əlaqəli tərəflərlə 

münasibətlərə, əməliyyatlara və hesab qalıqlarına dair xüsusi uçot və 

açıqlama tələblərinə riayət etmək üçün yetərli müvafiq audit sübutları əldə 

etmək. 

  

 

12.2 Riskin qiymətləndirilməsi 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

550.11 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da və 240 saylı BAS-da nəzərdə tutulmuş 

riskin qiymətləndirilməsi prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər çərçivəsində 

auditor əlaqədar tərəflərlə münasibət və əməliyyatlardan irəli gələn 

əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi üçün mühüm olan 

informasiyanı əldə etmək məqsədilə 12-17-ci paraqraflarda qeyd edilmiş 

audit prosedurlarını və əlaqədar fəaliyyətləri həyata keçirməlidir. (İst: 

Paraq. A8) 

550.12 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın və 240 saylı BAS-ın tələblərinə uyğun 

olaraq, tapşırıq qrupunun müzakirə etdiyi məsələlərin dairəsinə 
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müəssisənin əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatları nəticəsində 

dələduzluq və ya səhv səbəbindən maliyyə hesabatlarında əmələ gələn 

əhəmiyyətli təhriflərin mümkünlüyünün xüsusi təhlilini daxil etmək 

lazımdır. ( (İst: Paraq. A9-A10) 

550.13 Auditor aşağıdakı məsələlər barədə məlumat əldə etmək üçün rəhbərliyə 

sorğular göndərməlidir: 
 

(a) Əvvəlki dövrlə müqayisədə baş vermiş dəyişikliklər daxil olmaqla, 

müəssisənin əlaqəli tərəflərinin siyahısı; 

(b) Müəssisə ilə bu əlaqəli tərəflər arasında münasibətlərin xüsusiyyəti; 

habelə 
 

(c) Hesabat dövründə müəssisə ilə bu əlaqəli tərəflər arasında hər hansı 

əməliyyatlar olubmu və əgər olubsa, bu əməliyyatların növü və 

məqsədi. 

550.14 Auditor aşağıdakıları müəyyən etmək üçün rəhbərliyin tətbiq etdiyi nəzarət 

vasitələri haqqında (əgər belələri varsa) məlumat əldə etmək məqsədilə 

müəssisənin rəhbərliyinə və digər təmsilçilərinə sorğular göndərməli və 

müvafiq hesab etdiyi digər riski qiymətləndirmə prosedurlarını yerinə 

yetirməlidir: (İst: Paraq. A15-A20) 
 

(a) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan prinsiplərinə uyğun olaraq, 

əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatları müəyyən etmək, 

uçotunu aparmaq və açıqlamaq; 
 

(b) Əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyat və sövdələşmələrə icazə vermək və 

onları təsdiqləmək; habelə (İst: Paraq. A21) 
 

(c) Biznesin normal gedişindən kənara çıxan iri əməliyyat və 

sövdələşmələrə icazə vermək və onları təsdiqləmək. 

550.15 Audit ərzində auditor hesabatları və ya sənədləri yoxlayarkən rəhbərliyin 

daha əvvəl müəyyən etmədiyi və ya auditora açıqlamadığı əlaqəli 

tərəflərlə münasibət və ya əməliyyatların mövcudluğunu göstərə bilən 

sövdələşmə yaxud başqa informasiyalara daim yüksək diqqət yetirməlidir. 

(İst: Paraq. A22-A23) 
 
Xüsusilə, auditor rəhbərliyin daha əvvəl müəyyən etmədiyi və ya auditora 

açıqlamadığı əlaqəli tərəflərlə münasibət və ya əməliyyatların mövcud 

olması barədə əlamətləri müəyyən etmək üçün aşağıdakı materialları 

öyrənməlidir: 
 

(a) Audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı banklardan və hüquq 

məsləhətçilərindən əldə edilmiş təsdiqləmələr; 
 

(b) Səhmdarların və idarəetməyə məsul şəxslərin yığıncaqlarının 

protokolları; habelə 
 

(c) Müəssisənin fəaliyyətinin şəraiti nəzərə alınmaqla auditorun zəruri 

hesab etdiyi digər materiallar və sənədlər. 

550.16 Əgər auditor 15-ci paraqrafda tələb edilən audit prosedurları və ya digər 

audit prosedurları yerinə yetirilən zaman müəssisənin  biznes fəaliyyətinin 

normal gedişindən kənara çıxan iri əməliyyatları müəyyən edərsə, onda 

rəhbərlikdən aşağıdakı məlumatları tələb etməlidir: (İst: Paraq. A24-A25) 
 

(a) Bu əməliyyatların xüsusiyyəti; habelə (İst: Paraq. A26) 

(b) Əlaqəli tərəflərin əməliyyatlarda mümkün iştirakı. (İst: Paraq. A27) 

550.17 Auditor müəssisənin əlaqəli tərəfləri haqqında əldə etdiyi uyğun 

məlumatları audit qrupunun digər üzvləri ilə paylaşmalıdır. (İst: Paraq. 

A28) 

550.18 Əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi 

haqqında 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın tələblərini yerinə yetirmək 

məqsədilə auditor əlaqədar tərəflərlə münasibət və əməliyyatlarla 

əlaqədar olaraq əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən etməli və  
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qiymətləndirilməli, onlardan hansı birinin vacib olduğunu təsbit etməlidir. 

Bu zaman auditor müəssisə biznesinin normal gedişindənkənara çıxan 

əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatlara əhəmiyyətli riskləri doğuran amil kimi 

baxmalıdır. 

550.19 Əlaqəli tərəflərlə bağlı riski qiymətləndirmə prosedurlarını və müvafiq 

fəaliyyətləri həyata keçirərkən auditor dələduzluq riski amillərini müəyyən 

edərsə (üstün təsir göstərən əlaqəli tərəfin mövcudluğu ilə şərtləndirilmiş 

hallar daxil olmaqla), auditor 240 saylı BAS-da göstərildiyi kimi, bu cür 

informasiyanı dələduzluq nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflər 

riskinin müəyyən edilməsi və  qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə almalıdır 

 (İst: Paraq. A6, A29-A30). 

  
Əlaqəli tərəflərlə münasibətlərə və əməliyyatlara aid olan əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən etmək və 

qiymətləndirmək üçün auditor aşağıdakı məsələləri nəzərdən keçirməlidir: 

 

 
Əlavə 12.2-1 
 

Risklərin müəyyən 
edilməsi 

Təsvir 

Əlaqəli tərəflərin və 

əməliyyatların  

mövcudluğunu/ 

xüsusiyyətini/ 

təsirini araşdırmaq 

Aşağıdakılar haqqında suallar verin: 

• Əlaqəli tərəflərin şəxsiyyətləri, o cümlədən əvvəlki dövrlərdən 

sonrakı dəyişikliklər. 

• Müəssisə ilə əlaqəli tərəflər arasındkı münasibətlərin xüsusiyyəti. 

• Əlaqəli tərəflərlə aparılan əməliyyatların növü və məqsədi. 

• Aşağıdakı məqsədlər üçün rəhbərliyin təşkil etdiyi nəzarət vasitələri 

(əgər varsa): 

• Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq 

əlaqəli tərəflərlə münasibətləri və əməliyyatları müəyyən etmək, 

uçotunu aparmaq və açıqlamaq; 

• Əlaqəli tərəflərlə əhəmiyyətli əməliyyatlara və sövdələşmələrə icazə 

vermək və onları təsdiqləmək; habelə 

• Adi fəaliyyətdən kənar olan əhəmiyyətli əməliyyatlara və 

sövdələşmələrə icazə vermək və onları təsdiqləmək. 

Dələduzluğun 
mümkünlüyünü 
nəzərdən keçirmək 

Tapşırıq qrupunun üzvləri arasında maliyyə hesabatlarının əlaqəli 

tərəflərlə münasibətlərdən və əməliyyatlardan irəli gələn dələduzluq və ya 

səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərə meyliliyi müzakirə etmək. 
 
Həmçinin rəhbərliyin hökmranlığının əvəzedici nəzarət vasitələri olmadan 

bir şəxs və ya kiçik bir şəxslər qrupu tərəfindən baş verməsini nəzərdən 

keçirmək. Hökmranlığın əlamətlərinə aşağıdakılar daxildir: 

• Əlaqəli tərəf rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin işlə bağlı 

əhəmiyyətli qərarlarına veto qoymuşdur; 

• Əhəmiyyətli əməliyyatların qəti təsdiqlənməsini əlaqəli tərəf həyata 

keçirir; 

• Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər arasında əlaqəli tərəfin 

verdiyi kommersiya təklifləri ya müzakirə olunmur, ya da yetərincə 

müzakirə olunmur; habelə 

• Əlaqəli tərəfin (və ya onun yaxın qohumlarının) iştirakı ilə aparılan 

əməliyyatlar nadir hallarda müstəqil yoxlamaya məruz qalır və 

təsdiq edilir. 
 

Hökmranlıq həmçinin bəzi hallarda əlaqəli tərəf müəssisənin təsis 

edilməsində aparıcı rol oynadıqda və onun idarə olunmasında aparıcı rol 

oynamaqda davam etdikdə mövcud ola bilər.  
 

Dələduzluq riski amilləri aşkar edildiyi halda əhəmiyyətli təhrif risklərini 
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qiymətləndirmək. Əhəmiyyətli təhrif riski baş verə biləcəyi halda, auditin 

nəticələri üzrə müvafiq cavab tədbirlərini işləyib hazırlamaq. 

Materialları və ya 
sənədləri 
yoxlayarkən 
diqqətli olmaq 

Materialları və ya sənədləri yoxlayarkən həmişə əlaqəli tərəflərlə 

açıqlanmayan münasibətlərə və əməliyyatlara diqqət yetirin. Xüsusilə 

əlaqəli tərəflərin daha əvvəl aşkar edilməmiş və ya açıqlanmamış 

aşağıdakı materiallarını və sənədlərini yoxlayın: 
 

• Banklardan və hüquq məsləhətçilərindən əldə edilmiş təsdiqləmələr; 

• Səhmdarların və idarəetməyə məsul şəxslərin yığıncaqlarının 

protokolları; habelə 

• Tapşırıq şəraitlərində zəruri hesab edilən bu kimi digər materiallar 

və ya sənədlər. 
 

Mümkün əlaqəli tərəflər haqqında əldə edilmiş məlumatları həmişə 

tapşırıq qrupunun digər üzvləri ilə paylaşın. 

Əhəmiyyətli riskləri 
müəyyən etmək 

Əlaqəli tərəflərlə adi fəaliyyətdən kənar olan əhəmiyyətli əməliyyatlar 

əhəmiyyətli risklər yarada bilər. 

   
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 

Kiçik müəssisələrdə əlaqəli tərəflərlə aparılan əməliyyatları çox vaxt müəyyən etmək çətin ola 
bilər. Sifarişçi əməliyyatları uçota almaq üçün standart proqram təminatı paketindən istifadə 
etdiyi halda, əməliyyatların elektron nüsxələrini əldə etməyi və onların elektron mühasibat uçotu 
kitabına daxil edilməsini nəzərdən keçirin. Çeşidləmə xassələrini istifadə etməklə və seçim 
meyarlarını müəyyən etməklə yalnız bir neçə, lakin əhəmiyyətli əməliyyatları olan, yaxud həcmi 
və ya  xüsusiyyəti qeyri-adi olan əhəmiyyətli əməliyyatları olan sifarişçilər/təchizatçılar haqqında 
məlumat əldə etmək mümkün ola bilər. 

 
 

12.3 Risklərə qarşı cavab tədbirləri 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

550.20 Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirləri haqqında 330 saylı BAS-ın 

tələblərinin yerinə yetirilməsi çərçivəsində auditor əlaqəli tərəflərlə 

münasibətlərinin və əməliyyatlarla bağlı qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli 

təhriflər riskinə dair yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün əlavə 

audit prosedurları hazırlayıb həyata keçirir. 21-24-cü maddələrdə qeyd 

olunmuş audit prosedurları bunların tərkibinə daxildir. (İst: Paraq. A31-

A34) 

550.21 Əgər auditor rəhbərliyin əvvəllər müəyyən etmədiyi və ya auditora 

açıqlamadığı əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatların mövcudluğunu 

göstərən sövdələşmə və ya informasiyaları müəyyən edirsə, auditor 

həmin münasibət və əməliyyatların mövcudluğunun ilkin hallarla 

təsdiqlənib-təsdiqlənmədiyini müəyyən etməlidir. 

550.22 Əgər auditor rəhbərliyin əvvəllər müəyyən etmədiyi və ya auditora 

açıqlamadığı əlaqəli tərəflərin və ya əlaqəli tərəflərin iri əməliyyatlarının 

mövcudluğunu müəyyən edirsə, onda auditor aşağıdakıları etməlidir: 
 

(a) Müvafiq informasiyanı dərhal tapşırıq qrupunun digər üzvlərinə 

çatdırmalıdır; (İst: Paraq.A35) 

(b) Əlaqəli tərəflərlə bağlı tələblər maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

prinsiplərində müəyyən edilmişdirsə: 
 

(i) auditorun sonrakı qiymətləndirməsi üçün yeni müəy- yən edilmiş 

əlaqəli tərəflərlə bütün əməliyyatları müəyyənləşdirməyi 

rəhbərlikdən tələb etmək; habelə 
 

(ii) əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlara nəzarət vasitələrinin 

belə münasibət və əməliyyatların müəyyən edilməsi və 

açıqlanmasının təmin etməməsinin səbəbləri barədə məlumat tələb 
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etmək; 
 

(c) Yeni müəyyən edilmiş əlaqəli tərəflər və ya əlaqəli tərəflərlə iri 

əməliyyatlara aid mahiyyəti üzrə müvafiq audit prosedurlarını yerinə 

yetirmək; (İst: Paraq. A36) 
 

(d) Rəhbərliyin əvvəllər müəyyən etmədiyi və ya auditora 

açıqlamadığı əlaqəli tərəflər və ya əlaqəli tərəflərlə iri 

əməliyyatların mümkün mövcudluğu üzrə riskləri yenidən 

nəzərdən keçirmək və zərurət olduqda, əlavə audit prosedurlarını 

yerinə yetirmək; habelə 
 

(e) Əgər rəhbərlik tərəfindən informasiyanın qəsdən 

açıqlanmamasının əlamətləri (və buna görə dələduzluqla 

əlaqədar əhəmiyyətli təhriflər riski) varsa, audit üçün bu faktın 

nəticələrini qiymətləndirmək. (İst: Paraq. A37) 

550.23 Müəssisənin biznesinin normal gedişindən kənara çıxan əlaqəli tərəflərlə 

iri əməliyyatlara uyğun olaraq, auditor aşağıdakıları 

etməlidir: 
 

(a) Əgər varsa, ilkin müqavilələri və ya razılaşmaları yoxlamaq və 

aşağıdakıları qiymətləndirmək: 
 

(i) Əməliyyatların biznes məntiqinin (və ya onların ol-maması) bu 

müqavilə və razılaşmaların maliyyə hesabatlarını saxtalaşdırmaq 

və ya aktivlərin qeyri-qanuni mənimsənilməsini gizlətmək məqsədilə 

bağlana biləcəyini göstərib-göstərməməsini;11 (İst: Paraq. A38-

A39) 
 

(ii) Əməliyyatların şərtlərinin rəhbərliyin izahatları ilə uyğunluğunu; 
 

(iii) Əməliyyatların maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan prinsiplərinə 

uyğun olaraq uçota alınması və açıqlanmasının lazımi qaydada 

yerinə yetirilməsini; habelə 
 

(b) Əməliyyatlara müvafiq qaydada icazə verilməsi və təsdiqlənməsi  

üçün audit sübutlarını əldə etmək. (İst: Paraq. A40-A41) 

550.24 Əgər rəhbərlik  maliyyə hesabatlarına əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların 

kommersiya cəhətdən müstəqil tərəflər arasında əməliyyatlara ekvivalent 

olan şərtlərlə aparıldığına dair təsdiqləmə daxil edirsə, auditor bu 

təsdiqləmə haqqında yetərli münasib audit sübutları əldə etməlidir. ( İst: 

Paraq. A42-A45) 

 
 

Əlaqəli tərəflərlə münasibətlərə və əməliyyatlara aid olan aşkar edilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinə qarşı 

cavab tədbirlərini yerinə yetirdikdə auditor aşağıda göstərilən məsələləri nəzərdən keçirməlidir.  

 
Əlavə 12.3-1 
 

Araşdırmaq Təsvir 
Auditor əlaqəli 

tərəflərlə 

münasibətlərin və 

ya əməliyyatların 

mövcudluğunu 

göstərən 

sövdələşmə və ya 

məlumatlar aşkar 

etdiyi hallarda 

• İlkin şəraitlərin onların mövcudluğunu təsdiqləyib-təsdiqləmədiyini 

müəyyən etmək; 

• Məlumatları dərhal tapşırıq qrupunun nəzərinə çatdırmaq; 

• Rəhbərlikdən tələb etmək lazımdır ki, əlaqəli tərəflə aparılan bütün 

əməliyyatları müəyyən etsin; 

• Əlaqəli tərəf əvvəllər müəyyən edilmədiyi halda, bunun səbəbini 

soruşmaq. Aşağıdakıları nəzərdən keçirmək: 

– Hər hansı əlaqəli tərəfi müəyyən edən nəzarət vasitələrinin 

işləməməsini, habelə 

– Dələduzluğu (rəhbərlik tərəfindən məlumatların qəsdlə 

açıqlanmamasının əlamətləri vardır); 

• Digər açıqlanmamış əlaqəli tərəflərin və ya əlaqəli tərəflərlə aparılan 
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əhəmiyyətli əməliyyatların mövcudluğunun riskini yenidən nəzərdən 

keçirmək və zəruri hallarda əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirmək; 

habelə 

• Mahiyyəti üzrə müvafiq audit prosedurlarını yerinə yetirmək. 

Adi fəaliyyətdən 
kənar olan əlaqəli 
tərəflərlə aparılan 
əhəmiyyətli 
əməliyyatlar 

• İlkin müqavilələri və ya razılaşmaları (əgər varsa) yoxlamaq və 

aşağıdakıları qiymətləndirmək: 

- Məntiqi əsaslandırmanın maliyyə hesabatlarının 
saxtalaşdırılmasının mümkünlüyünü və ya aktivlərin qeyri-qanuni 
mənimsənilməsinin gizlədilməsini göstərib-göstərmədiyini, 

- Şərtlərin rəhbərliyin izahatları ilə uyğun olub-olmadığını, habelə 

- Əməliyyatların maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə 

uyğun olaraq uçota alınıb-alınmasını və açıqlanıb- 

açıqlanmamasını; habelə 

• Əməliyyatlara müvafiq qaydada icazə verilməsindən və 

təsdiqlənməsindən əmin olmaq. 

Rəhbərliyin 
təsdiqləmələri 

Rəhbərliyin əlaqəli tərəflərlə aparlan əməliyyatların xüsusiyyəti və həcmi 

haqqında təsdiqləmələrə dair yetərli müvafiq audit sübutları əldə etmək. 
 
Hesab qalıqlarının kənar mənbələrdən təsdiq olunmasının etibarlı 

sübutları təmin edib-etmədiyini nəzərdən keçirmək.  
 
Dövrün sonuna olan hesab qalıqlarının yığılmaq imkanını və onların 

qiymətləndirilməsini nəzərdən keçirmək. 

 

12.4 Hesabatvermə 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
550.25 700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq, maliyyə hesabatlarına 

dair rəy formalaşdırarkən, auditor aşağıdakıları qiymətləndirməlidir: (İst: 

Paraq. A46) 
 

(a) Auditor tərəfindən müəyyən edilmiş əlaqəli tərəflərlə mü-  nasibət və 

əməliyyatlar maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun 

şəkildə uçota alınıbmı və açıqlanıbmı; habelə (İst: Paraq. A47) 

(b) Əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlar: 
 

(i) Maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı üçün maneədirmi 

(ədalətli təqdimat çərçivələri nöqteyi-nəzərindən); yaxud 

(ii) Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri aldatmasının səbəbidirmi 

(uyğunluq çərçivələri nöqteyi-nəzərindən). 

550.26 Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində əlaqəli tərəflərə dair 

tələblər müəyyən edilibsə, auditor rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, 

idarəetməyə məsul şəxslərdən aşağıdakılar barədə yazılı təqdimatlar əldə 

etməlidir: (İst: Paraq. A48-A49) 
 

(a) Auditora müəssisənin əlaqəli tərəflərinin siyahısı və bütün əlaqəli 

tərəflərlə münasibət və əməliyyatlar barədə ona məlum olan 

bütün informasiya təqdim edilmişdir; habelə 

(b) Belə münasibət və əməliyyatlar maliyyə hesabatlarının tətbiq 

olunan çərçivələrinə uyğun olaraq lazımi qaydada uçota alınmış 

və acıqlanmışdır. 

550.27 İdarəetməyə məsul şəxslərin hamısı müəssisənin idarə edilməsinə cəlb 

olunduğu hallar istisna olmaqla, auditor audit ərzində müəssisənin əlaqəli 

tərəfləri ilə bağlı bütün əhəmiyyətli məlumatları idarəetməyə məsul 

şəxslərə xəbər verməlidir. (İst: Paraq. A50) 

550.28 Auditor audit sənədlərinə müəyyən edilmiş əlaqəli tərəflərin adlarını və 

əlaqəli tərəflərlə münasibətlərin xüsusiyyətini daxil etməlidir. 
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Auditor aşağıdakı məsələləri nəzərdən keçirməlidir: 
 
Əlavə 12.4-1 
 

Araşdırmaq Təsvir 
Sənədləşdirmək və 

məlumat vermək 

• Müəyyən edilmiş əlaqəli tərəflərin adlarını və əlaqəli tərəflərlə 

münasibətlərin xüsusiyyətini sənədləşdirmək; habelə 
  

• Əlaqəli tərəflərlə bağlı audit zamanı yaranan bütün əhəmiyyətli 

məsələləri idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırmaq. 

Rəhbərliyin 
təqdimatını 
əldə etmək 

Rəhbərlikdən (və idarəetməyə məsul şəxslərdən) aşağıdakılar haqqında 

yazılı təqdimatlar əldə etmək: 
 

• Bütün əlaqəli tərəflər və əməliyyatlar açıqlanmışdır; habelə 
 

• Belə münasibətlər və əməliyyatlar maliyyə hesabatlarında müvafiq 

qaydada uçota alınmışdır və açıqlanmışdır. 

Audit rəyinin 
dəyişdirilməsinə 
ehtiyacın olub-
olmadığını 
müəyyən etmək 

Aşağıdakı hallarda auditor hesabatında dəyişiklik edin: 

• Əlaqəli tərəflərlə və əməliyyatlarla bağlı yetərli müvafiq audit 

sübutlarını əldə etmək mümkün olmadıqda; yaxud 
 

• Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarında açıqladığı məlumatlar (maliyyə 

hesabatlarının çərçivələrinin tələblərinə əsasən) yetərli hesab 

edilmədikdə. 
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13 SONRAKI HADİSƏLƏR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS 
Auditorun sonrakı hadisələrlə bağlı məsuliyyəti. 
 

560 

 
 
  

 

Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 
560.4 Auditorun məqsədləri aşağıdakılardır: 

 
(a) Auditor hesabatının tarixi ilə maliyyə hesabatlarının tarixi arasında 

baş verən, maliyyə hesabatlarında açıqlanmalı olan və ya düzəliş 

edilməsi tələb edilən hadisələrin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrinə uyğun müvafiq qaydada maliyyə hesabatlarında əks 

etdirilib-etdirilməməsi haqqında yetərli münasib audit sübutları əldə 

etmək; habelə 
 

(b) Göstərilən tarixdə məlum olmuş olsaydı, auditor hesabatında 

düzəlişlər edilməsinə səbəb ola biləcək, auditor hesabatının 

tarixindən sonra auditora məlum olan faktları müvafiq qaydada 

nəzərə almaq. 

 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

560.5 BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənanı verir: 
 

(a) Maliyyə hesabatlarının tarixi (Date of the financial statements) – 

Maliyyə hesabatları ilə əhatə olunan sonuncu dövrün başa çatma 

tarixi. 

(b) Maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsi tarixi (Date of approval of 

the financial statements) – Müvafiq qeydlər daxil olmaqla, 

maliyyə hesabatlarından ibarət olan və ya maliyyə hesabatlarını 

özündə ehtiva edən bütün hesabatların hazırlandığı və həmin 
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maliyyə hesabatları üçün məsuliyyət daşıyan şəxslərin onlara 

görə məsuliyyəti öz öhdələrinə götürməsi barədə bəyanat verdiyi 

tarix. ( İst: Paraq. A2) 

(c) Auditor hesabatının tarixi (Date of the auditor’s report) – 700 

saylı BAS-a müvafiq olaraq, auditorun maliyyə hesabatları üzrə 

hesabatın tarixi kimi qeyd etdiyi tarix. (İst: Paraq. A3) 

(d) Maliyyə hesabatlarının təqdim edildiyi tarix (Date the financial 

statements are issued) – Auditor hesabatının və auditi aparılmış 

maliyyə hesabatlarının üçüncü tərəflərə və ya onlar üçün təqdim 

edildiyi tarix. (İst: Paraq. A4- A5) 

(e) Sonrakı hadisələr (Subsequent events) – Maliyyə hesabatlarının 

tarixi ilə auditor hesabatının tarixi arasında baş verən hadisələr, 

habelə auditor hesabatının tarixindən sonra auditora məlum olan 

faktlar. 

 
13.1 İcmal 

  
  

Bu standartda sonrakı hadisələrlə bağlı auditorun məsuliyyətinə dair təlimat təqdim olunur. 
 
Sonrakı hadisələr maliyyə hesabatlarının tarixindən (dövrün sonunun tarixindən) sonra baş verir. Maliyyə 
hesabatlarının hazırlanmasında, auditinin aparılmasında və nəşr etdirilməsində digər əsas tarixlər 
aşağıdakı əlavədə əks etdirilişdir  
 
Əlavə 13.1-1 

 
 

Maliyyə hesabatlarının 
rəhbərlik tərəfindən 
təsdiqlənmə tarixi 

  
 

Maliyyə  
hesabatlarına dair  

auditor hesabatının 
 tarixi 

 

Maliyyə 

hesabatlarının 

tarixi 

Maliyyə 
hesabatlarının 
dərc olunma 

tarixi  
 
 

     Vaxt şkalası  
 
 

          Sonrakı hadisələr haqqında sübutlar əldə  
                               etmək  

 
   Məlum olmuş yeni faktlara qarşı 

cavab tədbirləri görmək 

 
 

“Sonrakı hadisələr” aşağıdakılara şamil olunur: 
  
• Maliyyə hesabatlarının tarixi ilə auditor hesabatının tarixi arasında baş verən hadisələrə; habelə  
• Auditor hesabatının tarixindən sonra auditora məlum olmuş faktlara. 

  
 
Qeyd: 560 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da auditor hesabatının tarixindən sonra əldə edilən digər məlumatlara 

aid olan məsələlər əks etdirilmir. Bu, 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilir. Bununla belə, bu 

kimi digər məlumatlar 560 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın əhatə dairəsində olan sonrakı hadisəni aşkar 

edə bilər.  
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
560.6 Auditor maliyyə hesabatlarında dəyişiklik edilməsi tələb edilən və ya 

açıqlanmalı olan maliyyə hesabatlarının tarixi ilə auditor hesabatının tarixi 

arasında baş verən bütün hadisələrin müəyyənləşdirilməsinə dair müvafiq 

audit sübutları əldə edilməsi üçün təyin edilmiş audit prosedurlarını yerinə 

yetirməlidir. Auditor, bununla belə, əvvəllər tətbiq edilmiş audit 

prosedurlarının qənaətbəxş nəticələr verdiyi məsələlər üzrə əlavə audit 
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prosedurlarını yerinə yetirməli deyildir. (İst. Paraq. A6) 

560.7 Auditor 6-cı paraqrafda qeyd edilmiş, maliyyə hesabatlarının tarixindən 

auditor hesabatının tarixinə qədər olan dövrü və ya buna mümkün qədər 

yaxın olan dövrü əhatə edən prosedurları yerinə yetirməlidir. Bu audit 

prosedurlarının xarakterini və həcmini müəyyənləşdirərkən auditorun risk 

qiymətləndirməsini nəzərə almaq lazımdır. Həmin prosedurlar 

aşağıdakıları əhatə etməlidir: (İst: Paraq. A7-A8) 
 

(a) Rəhbərliyin sonrakı hadisələri müəyyənləşdirmək üçün təyin etdiyi 

istənilən prosedurun öyrənilməsi. 

(b) Maliyyə hesabatlarına təsir göstərə biləcək hər hansı sonrakı 

hadisələrin baş verib-verməməsi barədə rəhbərliyə və müvafiq 

olarsa, idarəetməyə məsul şəxslərə sorğuların göndərilməsi. (İst. 

Paraq. A9) 

(c) Maliyyə hesabatlarının tarixindən sonra keçirilmiş müəssisənin 

sahiblərinin, rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin iclaslarının, 

əgər varsa, protokollarının oxunması və protokolları hələ hazır 

olmayan və ya tərtib edilməyən istənilən iclasın gündəliyi haqqında 

sorğuların göndərilməsi. (İst: Paraq. A10) 

(d) Əgər varsa, müəssisənin aralıq maliyyə hesabatlarının ən son 

versiyası ilə tanışlıq. 

560.8 6-cı və 7-ci paraqraflarda qeyd olunan prosedurların yerinə yetirilməsinin 

yekunlarına əsasən, auditor maliyyə hesabatlarında açıqlanmalı olan və 

ya dəyişiklik tələb edən hadisələri müəyyən etdikdə, hər bir belə 

hadisənin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq 

həmin maliyyə hesabatlarında müvafiq qaydada əks etdirilib-

etdirilmədiyini müəyyənləşdirməlidir. 

560.9 Auditor rəhbərlikdən və müvafiq olarsa, idarəetməyə məsul şəxslərdən 

580 saylı BAS-a uyğun olaraq, maliyyə hesabatlarının tarixindən sonra 

baş verən və maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun 

olaraq, açıqlanmalı olan və ya dəyişiklik tələb edən bütün hadisələrin 

müvafiq qaydada maliyyə hesabatlarında açıqlanmasına və ya dəyişiklik 

edilməsinə dair yazılı təqdimat tələb etməlidir. 

560.10 Auditor, auditor hesabatının tarixindən sonra maliyyə hesabatları ilə 

əlaqədar hər hansı audit prosedurlarını yerinə yetirməli deyil. Bununla 

belə, əgər faktlar auditor hesabatının tarixindən sonra, lakin maliyyə 

hesabatlarının təqdim edilməsi tarixindən əvvəl auditora məlum olarsa, 

faktların auditor hesabatının tarixində auditora artıq məlum olması 

auditorun auditor hesabatında dü-zəlişlər etməsinə səbəb olarsa, bu 

zaman auditor aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: (İst: Paraq. A11-A12) 

(a) Bu məsələni rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul 

şəxslərlə müzakirə etmək; 

(b) Maliyyə hesabatlarında düzəliş etməyə ehtiyacın olub-olmamasını 

müəyyənləşdirmək; əgər ehtiyac olarsa, 

(c) Rəhbərlik ilə maliyyə hesabatlarında hansı düzəliş ediləcəyini 

aydınlaşdırmaq. 

560.11 Əgər rəhbərlik maliyyə hesabatlarında düzəliş edərsə, auditor 

aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: 
 

(a) Düzəlişlərlə əlaqədar müvafiq şəraitlərdə zəruri olan audit 

prosedurlarını yerinə yetirmək. 

(b) 12-ci paraqrafda qeyd olunmuş vəziyyətlər tətbiq olunmazsa: 
 

(i) 6-cı və 7-ci paraqraflarda nəzərdə tutulan audit prosedurlarının yeni 

auditor hesabatının tarixinə qədər uzadılması; habelə 

(ii) Düzəlişlər edilmiş maliyyə hesabatları haqqında yeni auditor 

hesabatının təqdim edilməsi. Yeni auditor hesabatının tarixi 

düzəlişlər edilmiş maliyyə hesabatlarının təsdiq edildiyi tarixdən 
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əvvəlki dövrə təsadüf edə bilməz. 

560.12 Qanun və qaydalara və ya maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə uyğun 

olaraq, rəhbərliyin düzəlişlər edilməsinə səbəb olan hadisələrin 

nəticələrinə aid hissədə maliyyə hesabatlarına düzəlişlər etmək və 

maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi üçün məsuliyyət daşıyan şəxslərin 

yalnız həmin düzəlişləri təsdiq etmək hüququ varsa, auditor 11(b)(i) 

paraqrafında nəzərdə tutulan yalnız belə düzəlişlərə dair sonrakı 

hadisələr üzrə audit prosedurlarını yerinə yetirə bilər. Bu hallarda auditor 

aşağıdakılardan birini yerinə yetirməlidir: 
 

(a) Yalnız həmin düzəlişə aid olan əlavə tarix qoymaqla auditor 

hesabatına düzəliş etmək və bununla bildirmək ki, hesabat  

dövründən sonrakı hadisələr üzrə auditorun prosedurları yalnız 

maliyyə hesabatlarına müvafiq qeydlərdə təsvir olunan maliyyə 

hesabatlarına edilən düzəlişlərə aiddir; yaxud (İst: Paraq. A13)    

(b) Sonrakı hadisələr üzrə audit prosedurlarının maliyyə hesabatlarına 

dair müvafiq qeyddə təsvir edildiyi kimi, yalnız maliyyə hesabatlarına 

düzəlişlər edilməsi ilə məhdudlaşdırılmasını ifadə edən izahedici 

paraqrafa və ya digər məsələlər paraqrafına dair bəyanatın daxil 

edildiyi yeni və ya düzəlişlər edilmiş auditor hesabatını təqdim 

etmək. 

560.13 Bəzi yurisdiksiyalarda qanun, qayda və ya maliyyə hesabatlarının 

çərçivələrində düzəliş edilmiş maliyyə hesabatlarının təqdimatı tələb 

olunmaya bilər və müvafiq olaraq, auditorun düzəliş-lər edilmiş, yaxud 

yeni auditor hesabatını təqdim etməsinə ehtiyac olmayacaqdır. Bununla 

belə, əgər rəhbərlik auditorun fikrincə, düzəlişlər edilməsinə ehtiyac olan 

maliyyə hesabatlarına düzəlişlər etməzsə, bu zaman: (İst: Paraq. A14-

A15). 

 

(a) əgər auditor hesabatı hələ də müəssisəyə təqdim edilməyibsə, bu 

zaman auditor 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq, rəyi 

dəyişdirməli və sonra hesabatını müəssisəyə təqdim etməlidir; 

yaxud 

(b) əgər auditor hesabatı artıq müəssisəyə təqdim edilibsə, bu zaman 

auditor rəhbərliyi və idarəetməyə məsul şəxslərin hamısı 

müəssisənin idarə edilməsinə rəhbərlikdə iştirak edirsə, idarəetməyə 

məsul şəxsləri xəbərdar etməlidir ki, zəruri düzəlişlər edilməyənə 

qədər maliyyə hesabatları üçüncü şəxslərə təqdim edilməməlidir. 

Xəbərdarlığa baxmayaraq, əgər maliyyə hesabatları zəruri düzəlişlər 

olmadan təqdim edilərsə, bu zaman auditor müvafiq tədbirləri gör-

məlidir ki, üçüncü şəxslər auditor hesabatına arxalanmasınlar. (İst: 

Paraq. A16-A17) 

560.14 Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsindən sonra auditor həmin maliyyə 

hesabatları ilə əlaqədar olaraq heç bir audit prosedurunu yerinə 

yetirməməlidir. Bununla belə, əgər auditor hesabatının tarixinə məlum 

olan faktların auditora maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsindən sonra 

məlum olması auditor hesabatında düzəlişlər edilməsinə səbəb olarsa, bu 

zaman auditor: 
 

(a) bu məsələni rəhbərlik və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul 

şəxslər ilə müzakirə etməlidir; 

(b) maliyyə hesabatlarında düzəliş edilib-edilməməsinə ehtiyacın olub-

olmamasını müəyyənləşdirməlidir; əgər ehtiyac olarsa, 

(c) rəhbərliyin maliyyə hesabatlarında hansı düzəlişlər etməyi 

planlaşdırdığını aydınlaşdırmalıdır. (İst: Paraq. A18) 

560.15 Əgər rəhbərlik maliyyə hesabatlarına düzəlişlər edərsə, bu 

zaman auditor: (İst: Paraq. A19) 
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(a) Bu hallarda düzəlişlərə dair zəruri olan audit prosedurlarını yerinə 

yetirməlidir. 

(b) Rəhbərlik tərəfindən əvvəllər təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarını və 

auditor hesabatını qəbul edən bütün şəxslərin yaranmış vəziyyət 

barədə məlumatlandırılmasına dair görülən tədbirləri təhlil etməlidir. 

(c) 12-ci paraqrafda qeyd edilmiş hallar olmadıqda: 
 

(i) 6-cı və 7-ci paraqraflarda istinad edilən audit prosedurlarını yeni 

auditor hesabatının tarixinədək uzatmalıdır, həm də yeni auditor 

hesabatının tarixi düzəliş edilmiş maliyyə hesabatlarının təsdiq 

edilməsi tarixindən tez ola bilməz; 

(ii) Düzəliş edilmiş maliyyə hesabatları üzrə yeni auditor hesabatını 

təqdim etməlidir. 
 

(d) 12-ci paraqrafda qeyd edilmiş vəziyyət və ya hallar olduqda, auditor 

hesabatında düzəlişlər etməli və ya 12-ci paraqrafın tələblərinə 

uyğun olaraq, yeni auditor hesabatını təqdim etməlidir. 

560.16 Auditor yeni və ya düzəliş edilmiş auditor hesabatına izahedici paraqrafı 

və ya maliyyə hesabatlarına qeydlərə istinad edilməklə digər məsələlər 

paraqrafını daxil etməli və burada əvvəllər təqdim edilmiş maliyyə 

hesabatlarında və auditor hesabatında düzəliş edilməsinin səbəblərini 

ətraflı şəkildə izah etməlidir. 

560.17 Əgər rəhbərlik əvvəllər təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarını əldə 

edənlərin hamısının yaranmış vəziyyət barədə məlumatlı olmasına dair 

zəruri tədbirləri görmürsə və auditorun fikrincə, dəyişiklik edilməsinin 

zəruri olduğu hallarda maliyyə hesabatlarına müvafiq düzəlişlər etmirsə, 

bu zaman auditor rəhbərliyi və idarəetməyə məsul şəxslərin hamısının 

müəssisəyə rəhbərlikdə iştirak etməsi halları istisna olmaqla, idarəetməyə 

məsul şəxsləri xəbərdar etməlidir ki, gələcəkdə üçüncü şəxslərin auditor 

hesabatına arxalanmaması üçün müvafiq tədbirlər görəcəkdir. Belə 

xəbərdarlığa baxmayaraq, əgər rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul 

şəxslər lazımi tədbirlər görməzsə, bu zaman auditor üçüncü şəxslərin 

auditor hesabatına arxalanmaması üçün müvafiq tədbirlər görməlidir. (İst: 

Paraq. A20) 

 

 
Maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsi tarixi 
 
Bu aşağıdakı əlavədə göstərildiyi kimi müəyyən edilə bilər. 

 
Əlavə 13.1-2 
 

 

Hesabatın tarixi Hamı tərəfindən tanınan səlahiyyətli şəxsin aşağıda qeyd 

olunduqlarını yerinə yetirdiyindən əvvəlki tarix: 

• Maliyyə hesabatlarının tərkibinə daxil olan bütün hesabatların, o 

cümlədən əlaqəli qeydlərin hazırlanmasını müəyyən edir; habelə 

• Həmin maliyyə hesabatlarına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməsini 

bəyan etmişdir. 

Hamı tərəfindən 
tanınan səlahiyyətli 
şəxs 

• Maliyyə hesabatlarının zəruri təsdiqlənmə prosedurlarının tələblərini 

yerinə yetirən, qanun və ya qayda ilə nəzərdə tutulan şəxslər; habelə 

• Öz maliyyə hesabatlarının təsdiqləmə prosedurlarının tələblərini 

yerinə yetirən, müəssisənin özünün qeyd etdiyi şəxslər. 

Səhmdar 
tərəfindən 
təsdiqləmənin 
zərurəti 

Maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyini əsaslandıracaq yetərli müvafiq 

audit sübutlarının əldə edilməsinə dair nəticə çıxarmaq üçün səhmdarlar 

tərəfindən son təsdiqləmə tələb olunmur. 
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Sonrakı hadisələrin mövcudluğunu müəyyən etdikdə və onların təsirini qiymətləndirdikdə, auditor 
aşağıda göstərilən addımları atmalıdır: 
 
Əlavə 13.1-3 
 

Prosedur Təsvir 

Sonrakı hadisələri 

müəyyən etmək 

Maliyyə hesabatlarının düzəliş olunmasını və ya maliyyə hesabatlarında 

məlumatların açıqlanmasını tələb edə biləcək hər hansı sonrakı 

hadisələri müəyyən etmək üçün audit prosedurlarını yerinə yetirmək. Bu 

aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

• Sonrakı hadisələri müəyyən etmək üçün rəhbərliyin prosedurlarının 

(əgər varsa) öyrənilməsi; 

• Aşağıdakılar barədə rəhbərliyə (və idarəetməyə məsul şəxslərə) 

suallar vermək: 

– Yeni öhdəliklər, borclar və ya zəmanətlər, 

– Baş vermiş və ya planlaşdırılmış aktivlərin satılması və ya 

alınması, 

– Kapitalın artırılması və ya borc alətlərinin verilməsi, 

– Birləşmə və ya ləğvetmə üçün sövdələşmələr, 

– Hökumət tərəfindən mənimsənilmiş və ya məhv edilmiş (məs., 

yanğın və ya daşqın nəticəsində) aktivlər, 

– Məhkəmə çəkişmələri, iddialar və şərti öhdəliklər, 

– Edilən və ya nəzərdə tutulan hər hansı qeyri-adi mühasibat 

düzəlişləri, 

– Mühasibat uçotunun fasiləsizliyi ehtimalının istifadə edilməsinin 

məqsədəuyğunluğunu şübhə altına alacaq baş vermiş və ya baş 

verən hər hansı hadisələr, 

– Uçot qiymətləndirmələrinin və ya maliyyə hesabatlarındakı 

müddəaların qiymətləndirilməsi ilə bağlı hər hansı hadisələr, 

habelə 

– Aktivlərin dəyərinin əvəzləşdirilməsi ilə bağlı hər hansı hadisələr; 

• Maliyyə hesabatlarının tarixindən sonra keçirilmiş yığıncaqların 

(rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər) protokolları ilə tanışlıq (əgər 

belə protokollar varsa) və protokolları hələ mövcud olmayan 

yığıncaqlarda müzakirə edilmiş məsələlər haqqında sualların 

verilməsi; habelə 

• Dövrün sonundan sonra dərc olunmuş maliyyə hesabatları (əgər 

varsa) ilə tanışlıq. 

Yazılı təqdimatlar 
əldə etmək 

Digər audit sübutlarını əsaslandırmaq üçün konkret sonrakı hadisələri 

əhatə edən yazılı təqdimatların lazım olub-olmayacağını nəzərdən 

keçirmək və bununla əlaqədar yetərli müvafiq audit sübutları əldə etmək. 

Auditora faktların 
məlum olması  
(Auditor hesabatının 
tarixindən sonra, 
lakin maliyyə 
hesabatları dərc 
olunduqdan əvvəl) 

• Məsələni rəhbərliklə (və idarəetməyə məsul şəxslərlə) müzakirə 

etmək; 

• Maliyə hesabatlarına düzəlişlərin tələb edilib-edilmədiyini müəyyən 

etmək və tələb olunduqda: 

– Rəhbərliyin bu məsələni maliyyə hesabatlarında necə əks 

etdirəcəyinə dair suallar vermək, 

– Zəruri əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirmək, habelə 

– Düzəliş edilmiş maliyyə hesabatlarına dair yeni auditor hesabatını 

təqdim etmək. Bura düzəlişin edilməsi (bax: 1-ci cild, fəsil 13.2) 

və ya izahedici paraqrafın daxil edilməsi ilə əlaqədar hesabatın 

ikili tarixi də aid ola bilər.  

• Maliyyə hesabatlarında rəhbərlik tərəfindən düzəlişlər edilmədiyi 

hallarda auditor fərqli auditor rəyi verməlidir.   

• Auditor hesabatı artıq dərc edildiyi halda, rəhbərliyə (və idarəetməyə 

məsul şəxslərə) xəbər vermək lazımdır ki, zəruri düzəlişlər 

edilməyənədək maliyyə hesabatlarını üçüncü şəxslərə təqdim 
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etməsinlər. 

• Xəbərdarlığa baxmayaraq maliyyə hesabatları ötürüldüyü halda, 

üçüncü şəxslərin auditor hesabatına arxalanmaması üçün müvafiq 

tədbirlər görmək (hüquq məsləhətçisi ilə məsləhətləşdikdən sonra). 

Auditora faktların 
məlum olması 
(Maliyyə hesabatları 
dərc olunduqdan 
sonra) 

• Məsələni rəhbərlik (və idarəetməyə görə məsul şəxslər) ilə müzakirə 

etmək; 

• Maliyə hesabatlarına düzəlişlərin tələb edilib-edilmədiyini müəyyən 

etmək və tələb olunduqda rəhbərliyin bu məsələni maliyyə 

hesabatlarında necə əks etdirəcəyinə dair suallar vermək; 

• Rəhbərlik maliyyə hesabatlarında düzəlişlər etdiyi halda: 

– Konkret düzəliş ilə bağlı əlavə tarixi daxil etmək üçün auditor 

hesabatına düzəliş edildiyi hal istisna olmaqla, sonrakı hadisələr 

üzrə audit prosedurlarını yeni auditor hesabatının tarixinədək 

uzatmaq (bax: 1-ci cild, fəsil 13.2), 

– Tələb olunan əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirmək, 

– Əvvəllər dərc olunmuş maliyyə hesabatlarını və onlara dair 

auditor hesabatını əldə edənlərin hamısının yaranmış vəziyyət 

barədə məlumatlandırılmasını təmin etməklə bağlı rəhbərliyin 

həyata keçirdiyi tədbirləri təhlil etmək, habelə 

– Düzəliş edilmiş maliyyə hesabatlarına dair yeni auditor hesabatı 

təqdim etmək; 

• “İzahedici paraqraf”ın daxil edildiyi yeni və ya düzəliş edilmiş auditor 

hesabatını dərc etmək (bax: 1-ci cild, fəsil 13.2). Əvvəl dərc olunmuş 

maliyyə hesabatlarını əldə edənlərin hamısının yaranmış vəziyyət 

barədə məlumatlandırılmasını təmin etməklə bağlı rəhbərlik 

tərəfindən heç bir tədbir görülmədiyi halda: 

– Rəhbərliyə (və idarəetməyə məsul şəxslərə) xəbər vermək 

lazımdır ki, auditor üçüncü şəxslərin auditor hesabatına 

arxalanmaması üçün müvafiq tədbir görəcək; habelə 

• Belə xəbərdarlığa baxmayaraq rəhbərlik (və ya idarəetməyə məsul 

şəxslər) zəruri addımlar atmadığı halda, üçüncü şəxslərin auditor 

hesabatına arxalanmaması üçün müvafiq tədbir görmək (məsələn, 

hüquq məsləhətçisi ilə məsləhətləşmək). 

 
 
 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 

Həm auditorun, həm də sifarişçinin marağındadır ki, auditor hesabatını vaxtlı-vaxtında dərc 
etmək üçün zəruri iş tamamlansın. Bu sonrakı hadisələri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və 
ehtimal ki, maliyyə hesabatlarında açıqlamaq üçün görülən işin həcmini minimuma endirəcək.   

 

 

13.2 İkili tarixin qoyulması 
 
Auditor hesabatının tarixindən sonra məlum olmuş sonrakı hadisələr nəticəsində çox vaxt hesab 
qalıqlarına, uçot qiymətləndirmələrinə, müddəalara və maliyyə hesabatlarındakı digər açıqlamalara təsir 
edən əlavə auditor yoxlaması tələb olunur. Belə vəziyyətlərdə tarixi düzəlişlər edilmiş maliyyə 
hesabatlarının təsdiqlənməsi tarixindən əvvəl olan yeni auditor hesabatı təqdim edilməlidir. 
 
Bununla belə müəyyən sonrakı hadisələr üçün tələb olunan əlavə auditor yoxlaması yalnız maliyyə 
hesabatlarının müvafiq qeydində təsvir olunduğu maliyyə hesabatlarına edilən düzəlişə aid ola bilər. Belə 
hallarda (yerli qanun və qaydalarla icazə verilməsini nəzərdə tutaraq) auditor hesabatının ilkin tarixi 
saxlanılmalıdır, lakin auditorun ilkin tarixdən sonrakı prosedurlarının sonrakı düzəlişə aid olduğunu 
oxuculara bildirən yeni tarix əlavə edilir (ikili tarix qoyma). 
 
İkili tarix qoyma istifadə edilən vəziyyətin nümunəsi: 
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• İlkin auditor hesabatının tarixi 15 sentyabr 20XX-ci il idi; 
 

• 22 oktyabr 20XX-ci il tarixində müəssisə biznesinin əksər hissəsinin satılmasını elan etdi. Rəhbərlik 
maliyyə hesabatlarına daxil etmək üçün hadisəni təsvir edən yeni qeyd (Y) hazırladı; habelə 
 

• Y qeydinin təfərrüatları üzrə aparılan auditor yoxlaması 3 noyabr 20XX-ci il tarixində tamamlanmışdır. 
 
Auditor hesabatında ikili tarix qoymanın mətni aşağıdakı kimi düzəliş edilmişdir: 
 
“3 noyabr 20XX-ci il tarixli Y qeydi istisna olmaqla, 15 sentyabr 20XX-ci il” 
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14     MÜƏSSİSƏNİN FƏALİYYƏTİNİN                        

                                 FASİLƏSİZLİYİ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Əlavə 14.0-1  
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Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini 

davam etmək imkanını şübhə altına 

alan hər hansı hadisələrin/şəraitlərin 

mövcudluğunu nəzərdən keçirmək və 

bu barədə rəhbərliyə suallar vermək. 
 
Rəhbərlik tərəfindən mümkün olan 

hadisələrin/şəraitlərin 

qiymətləndirilməsini və cavab 

tədbirlərini/planları təhlil etmək.  
 
Audit aparılarkən mümkün olan 

şəraitlərin və ya tədbirlərin 

mövcudluğuna diqqət yetirmək. 
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Hadisələr/şəraitlər müəyyən edildiyi halda:  
• Rəhbərlikdən tədbirlər planını istəmək;  
• Rəhbərliyin tədbirlər planını qiymətləndirmək;  
• İstifadə edilmiş məlumatların etibarlılığını və 
   pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozunda 
   istifadə edilmiş ehtimalların əsaslandırılmasını  
   təhlil etmək.  
Rəhbərliyin qiymətləndirməsi dövründən kənar 
hadisələr/şəraitlər haqqında rəhbərliyə suallar  
vermək.  
Əldə edilən hər hansı əlavə faktları və ya 

məlumatları nəzərdən keçirmək. 
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Aşağıdakıları müəyyən etmək:  
• Müəyyən edilmiş hadisələr/şəraitlər ilə bağlı  
   əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud  
   olub-olmamasını; 

• Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi  
   ehtimalının düzgün istifadə  
   edilib-edilmədiyini.  
Maliyyə hesabatlarında müəssisənin fəaliyyətinin  
fasiləsizliyinə aid olan bütün hadisələr/şəraitlər  
tam təsvir edilirmi və hər hansı əhəmiyyətli 
qeyri-müəyyənlik açıqlanırmı?  
Rəhbərliyin təqdimatlarını əldə etmək. 

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS 

Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı auditorun məsuliyyəti 
və bunun auditorun hesabatına göstərdiyi təsir. 

570 (düzəliş edilmiş) 
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Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 

570.9 Auditorun məqsədləri aşağıdakılardır: 
 
(a) maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərliyin mühasibat 

uçotunda müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipindən istifadəsinin 

məqsədəuyğunluğu ilə əlaqədar yetərli müvafiq audit sübutları əldə 

etmək və nəticə çıxarmaq; 

(b) əldə edilən audit sübutlarına əsaslanaraq, müəssisənin fəaliyyətinin 

fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinə dair əhəmiyyətli şübhələr 

yarada biləcək hadisələr və ya şəraitlər ilə əlaqədar əhəmiyyətli qeyri-

müəyyənliklərin olub-olmaması haqqında nəticə çıxarmaq; habelə 

(c) bu BAS-a uyğun hesabat vermək. 
             
 

14.1 İcmal 
 
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında təməl prinsipdir. 
 
570 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı və müəssisənin 

fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinin rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsi ilə 

əlaqədar maliyyə hesabatlarının auditində auditorun məsuliyyətinə dair təlimatlar verilir.  

 

Əsas audit məsələləri haqqında məlumat verən listinq subyekti olan müəssisələr və kənar şəxslər üçün 

müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı aşkar edilmiş əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mütləq əsas 

audit məsələlərinin meyarlarına cavab verməlidir. Bununla belə, müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə 

bağlı qeyri-müəyyənliklər haqqında auditor hesabatında əsas audit məsələləri kimi məlumat verilmir. 

Bunun əvəzinə, onlar haqqında auditor hesabatının “Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı 

əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik” başlıqlı ayrıca bölməsində məlumat verilir. Müəssisənin fəaliyyətinin 

fasiləsizliyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik daxil olan auditor hesabatlarının nümunələri üçün 570 saylı (düzəliş 

edilmiş) BAS-a baxın.  

 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
570.2 Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipinə 

əsasən, maliyyə hesabatları müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi və 

yaxın gələcəkdə öz fəaliyyətini davam etdirəcəyi ehtimalı ilə hazırlanır. 

Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları rəhbərliyin müəssisəni ləğv etmək 

və ya fəaliyyətini dayandırmaq niyyəti, yaxud belə etmək üçün real 

alternativi olmadıqda, mühasibat uçotunda fəaliyyətin fasiləsizliyi 

prinsipinə əsasən hazırlanır. Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları 

fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipi  üçün münasib olan (məsələn, müəyyən 

yurisdiksiyalarda fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipi vergi məqsədləri üzrə 

hazırlanmış bəzi maliyyə hesabatları üçün məqsədəuyğun deyil) maliyyə 

hesabatlarının çərçivələrinə uyğun hazırlana bilər (lakin məcburi deyil). 

Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi 

müvafiq olduqda, müəssisə biznes fəaliyyətinin normal gedişində öz 

aktivlərini reallaşdıra və öhdəliklərini icra edə biləcəyi ehtimalına 

əsaslanaraq aktivlər və öhdəliklər nəzərə alınır. (İst: Paraq. A2) 

 

  
Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi dedikdə, müəssisənin adətən yaxın 

gələcəkdə öz fəaliyyətini davam etdirəcəyi nəzərdə tutulur və müəssisəni ləğv etmək, fəaliyyətini 

dayandırmaq, yaxud qanun və ya qaydalara əsasən kreditorlardan qorunmağa çalışmaq niyyəti, nə də 

zərurəti olmur. Müvafiq olaraq, müəssisə adi fəaliyyətində öz aktivlərini reallaşdıra və öhdəliklərini icra 

edə biləcəyi təqdirdə aktivlər və öhdəliklər uçota alınır.  
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14.2 Riski qiymtləndirmə prosedurları  
 

 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
570.10 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da3 tələb edildiyi kimi, riski 

qiymətləndirmə prosedurlarını yerinə yetirən zaman auditor müəssisənin 

fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına 

ala bilən hər hansı bir hadisə və ya şəraitin mövcud olub-olmamasını 

nəzərdən keçirməlidir. Bu zaman auditor müəyyən etməlidir ki, rəhbərlik 

müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinin ilkin 

qiymətləndir-məsini aparmışdırmı, habelə: (İst: Paraq. A3-A6) 
 
(a) əgər belə qiymətləndirmə aparılıbsa, onda auditor rəhbərliklə 

müzakirə etməli və müəyyənləşdirməlidir ki, müəssisənin 

fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ayrılıqda və 

ya cəm halında ciddi şübhə altına ala bilən hadisələr və şəraitlər 

aşkar edilibmi, əgər aşkar edilibsə, rəhbərlik hansı tədbirlər görməyi 

planlaşdırır; habelə 

(b) əgər belə qiymətləndirmə hələ aparılmamışdırsa, auditor rəhbərliklə 

müzakirə etməlidir ki, hansı əsasla mühasibat uçotunda müəssisənin 

fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən istifadə edilməsi nəzərdə tutulur 

və müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək 

qabiliyyətini ayrılıqda və ya cəm halında ciddi şübhə altına ala bilən 

hadisələrin və şəraitlərin olub-olmaması barədə sorğu göndərməlidir. 

570.11 Auditin bütün mərhələlərində auditor xüsusi diqqətlə müəssisənin 

fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına 

ala bilən hadisələrə və ya şəraitlərə dair audit sübutları toplamalıdır. (İst: 

Paraq. A7) 

 

Tələbləri aşağıdakı əlavədə göstərildiyi kimi ümumiləşdirmək olar: 

 
Əlavə 14.2-1  

 
Müəssisənin fəaliyyətinin 

fasiləsizliyini davam 
etdirmək qabiliyyətini 
əhəmiyyətli dərəcədə 

şübhə altına ala bilən hər 
hansı hadisələr 
mövcuddurmu? 

 
Rəhbərlik müəssisənin   

fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam 
etdirmək qabiliyyətinin ilkin 

qiymətləndirilməsini aparmışdırmı? 

  Hər hansı 
hadisələri/şəraitləri 
müəyyən etmək və 

rəhbərliyin cavab tədbirlər 
planını əldə etmək 

Soruşmaq Bəli 
 
 

 
   

   
   

  
 

 
 

  

       

  Yox       
     

Rəhbərliyin tədbirlər 
planını və/və ya 
əsaslandırıcı 
sənədləri 
qiymətləndirmək 

  
Hər hansı hadisələrin/şəraitlərin 

mövcudluğunu rəhbərliklə müzakirə 
etmək və onlardan cavab əldə 

etmək. 

  
    

    
    

    
    

    

      

          

        
Əhəmiyyətli qeyri-

müəyyənliyin mövcud 
olub-olmadığı və 

müəssisənin fəaliyyətinin 
fasiləsizliyi ehtimalının 
qeyri-müvafiq istifadə 

olunub-olunmadığı 
barədə nəticə çıxarmaq. 

Audit apararkən müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi 
qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən 
hadisələrin/şəraitlərin sübutlarının mövcud olub-
olmamasına diqqət yetirmək. 

  
 

  

  

         
 

 

Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalını ayrılıqda və ya məcmu şəklində ciddi şübhə altına ala 

bilən bəzi hadisələrin və ya şəraitlərin nümunələri aşağıda təqdim olunur: 
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Əlavə 14.2-2 

 

Əlamətlər Təsvir 
Maliyyə • Xalis öhdəliklər və ya cari öhdəliklərin xalis cəmi.  

• Ödənişin və ya borc müddətinin uzadılmasının real perspektivləri 

olmayan ödəmə müddəti yaxınlaşan vaxtı müəyyən edilmiş borclar və 

ya uzunmüddətli aktivləri maliyyələşdirmək üçün qısamüddətli borclara 

əsassız həddən artıq güvənmə. 

• Kreditorların maliyyə dəstəyi göstərməkdən imtina etməsinin əlamətləri. 

• Ötən dövrlərin və ya proqnozlaşdırılan maliyyə hesabatlarında əks 

etdirilən əməliyyatlarla bağlı fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin 

mənfi hərəkəti. 

• Əsas maliyyə göstəricilərinin əlverişsiz olması. 

• Əsas fəaliyyət nəticəsində əhəmiyyətli itkilərin olması və ya pul 

vəsaitlərinin hərəkətini formalaşdıran aktivlərin dəyərinin əhəmiyyətli 

dərəcədə aşağı düşməsi. 

• Borcların ödənilməməsi və ya dividendlərin verilməsinin dayandırılması. 

• Ödəniş tarixlərində kreditor borcunu ödəyə bilməməsi. 

• Kredit müqavilələrinin şərtlərini yerinə yetirə bilməməsi. 

• Təchizatçılarla əməliyyatların ödəniş şərtlərini müddətli ödənişdən nağd 

ödənişə dəyişdirilməsi. 

• Vacib yeni məhsulun işlənib hazırlanması və ya digər zəruri 

investisiyalar üçün maliyyələşdirmənin əldə edilə bilməməsi. 

Fəaliyyət • Rəhbərliyin müəssisəni ləğv etmək və ya fəaliyyətini dayandırmaq 

niyyəti. 

• Əvəzetmə olmadan əsas rəhbərliyin vəzifədən azad edilməsi. 

• Əsas bazarın, əsas sifarişçinin (sifarişçilərin), franşizlərin, lisenziyanın 

və ya əsas təchizatçının (təchizatçıların) itirilməsi. 

• Əmək münaqişələri. 

• Zəruri təchizatın çatışmamazlığı. 

• Yeni uğurlu rəqibin meydana gəlməsi. 

Digər • Kapital normasına və ya digər qanuni tələblərə əməl edilməməsi. 

• Çox ehtimal ki, müəssisənin yerinə yetirə bilməyəcəyi iddialar və ya 

tələblər ilə nəticələnəcək başa çatmamış məhkəmə çəkişmələri və ya 

nəzarət icraatı. 

• Müəssisə üçün xoşagəlməz nəticələri ola biləcək qanun və ya 

qaydalarda, yaxud dövlət siyasətində dəyişikliklərin edilməsi. 

• Sığortalanmamış və ya tam şəkildə sığortalanmamış fəlakətlər. 

  
  

 
Yuxarıda qeyd edilmiş hadisələrin və ya şəraitlərin əhəmiyyətliliyinin çox vaxt digər amillər ilə azaltmaq 

olar. Məsələn, müəssisənin öz borclarını normal şəkildə ödəməyə qadir olmamasının nəticələri 

rəhbərliyin alternativ mənbələrdən, məsələn, aktivlərin satılması, kreditlərin ödənişi cədvəlinin yenidən 

qurulması və ya əlavə kapitalın əldə edilməsi ilə müvafiq pul vəsaitlərinin hərəkətini təmin etmək planları 

ilə kompensasiya edilə bilər. Eyni qaydada, əsas təchizatçının itirilməsinin nəticələri müvafiq alternativ 

təchizat mənbəyinin mövcudluğu ilə yüngülləşdirilə bilər.  

 

14.3 Rəhbərliyin qiymətləndirməsinin dəyərləndirilməsi 
  
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

570.12 Auditor rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək 

qabiliyyətini qiymətləndirməsini dəyərləndirməlidir. (İst: Paraq. A8-A10, 



 
  
 

181 
 

A12-A13) 

570.13 Rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək 

qabiliyyətini qiymətləndirməsini dəyərləndirən zaman auditor maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə və ya qanun və qaydalara 

əsasən, daha uzun müddət müəyyənləşdirilərsə, rəhbərlik tərəfindən öz 

qiymətləndirməsini aparmaq üçün istifadə edilən müddəti əhatə 

edəcəkdir. Əgər rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam 

etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirməsi 560 saylı BAS-da 

müəyyənləşdirildiyi kimi, maliyyə hesabatlarının tarixindən sonra on iki 

aydan az müddəti əhatə edərsə, bu zaman auditor rəhbərlikdən 

qiymətləndirmə müddətini həmin tarixdən sonra ən az on iki aya qədər 

uzatmağı tələb etməlidir. (İst: Paraq. A11-A13) 

570.14 Rəhbərliyin qiymətləndirməsini dəyərləndirən zaman auditor rəh-        

bərliyin qiymətləndirməsinə audit nəticəsində ona məlum olan bütün 

əhəmiyyətli məlumatların daxil edilib-edilmədiyini müəyyən etməlidir. 

570.15 Auditor rəhbərlikdən müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam 

etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən rəhbərliyin 

qiymətləndirməsinin əhatə etdiyi dövrdən əvvəlki hadisələr və ya şəraitlər 

haqqında məlumatlı olub-olmaması barədə sorğu verməkdir. (İst: Paraq. 

A14- A15) 

 

 

Kiçik müəssisələrdə rəhbərliyin planlarının qiymətləndirilməsi 
 
Kiçik müəssisələrin rəhbərliyi müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinin 
təfərrüatlı qiymətləndirilməsini hazırlamaya bilər. Bunun əvəzində onlar obyekt haqqında dərin biliklərə 
və proqnozlaşdırılan nəticələrə güvənə bilər. 
 

Auditorun səciyyəvi qiymətləndirmə prosedurları aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 
  

• Rəhbərlik ilə orta və uzun müddətli maliyyələşdirməni müzakirə etmək; 
 
• Rəhbərliyin niyyətlərinin müəssisənin əldə etdiyi və sənədləşdirilmiş sübutların öyrənilməsi ilə təsdiq 

edilməsi; 
 
• Rəhbərlikdən öz qiymətləndirmə müddətini ən azı 12 ayadək uzatmaq tələbinin yerinə yetirilməsi. Buna 

müzakirələr, sorğu və əsaslandırıcı sənədlərin yoxlanılması vasitəsilə nail olmaq mümkündür, nəticələr 
isə mümkünlük baxımından auditor tərəfindən qiymətləndirilə bilər. Məsələn, gələcək satışlardan əldə 
edilən gəlirlərin proqnozlaşdırılması mümkün satınalma sifarişləri və ya satınalma müqavilələri ilə 
təsdiqlənə bilər; habelə 

 
• Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin davam etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən 

rəhbərliyin qiymətləndirməsi müddətindən kənar hadisələrin/şəraitlərin rəhbərliyə məlum olub-olmadığı 
haqqında sualların verilməsi.    

 

Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən konkret 

amillərə aşağıdakılar daxildir: 
 
• Müəssisənin əlverişsiz şəraitlərə tab gətirmək bacarığı   
Kiçik müəssisələr imkanlardan istifadə etmək üçün tez reaksiya verə bilər, lakin fəaliyyəti davam 

etdirmək üçün yetərli ehtiyatlara malik olmaya bilər. 
 
• Maliyyələşdirmənin mövcudluğu  
Bura müəssisənin dəstəklənməsini dayandıran bankları və digər kredit verənləri aid etmək olar. Bura 
həmçinin sahibkar-rəhbərdən (və ya digər əlaqəli tərəflərdən, məsələn, ailə üzvlərindən) alınan borcların 
və ya borclar üzrə zəmanətlərin geri götürülməsi və yaxud həmin müddətlərində mühüm dəyişikliklərin 
edilməsi də daxil ola bilər 
 
• Digər əhəmiyyətli dəyişikliklər   
Bura əsas təchizatçının, iri sifarişçinin, əsas işçinin və ya lisenziya, franşiza yaxud digər hüquqi 

müqavilələrə əsasən işləmək hüququnun itirilmə ehtimalını aid etmək olar. 
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Aşağıdakı əlavədə belə hallarda auditor tərəfindən yerinə yetiriləcək prosedurlar əks etdirilir. 

 

Əlavə 14.3-1 

Araşdırmaq Təsvir 
Təsdiqləyici 

sənədlərin 

mövcudluğu 

 Aşağıdakıları sənədləşdirmək: 

• Müəssisəyə verilmiş hər hansı kredit və ya maliyyələşdirmənin şərtləri; 

• Kənar şəxsə, məsələn, banka olan subordinasiya kreditlərinin 

təfərrüatları; 

• Kənar şəxslərin zəmanətlərə və ya girov qoyulmuş şəxsi aktivlərə 

əsasən maliyyələşdirməsinin təfərrüatları; habelə 

• Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini 

ciddi şübhə altına ala bilən digər dəyişikliklərin təfərrüatları. 

Əlavə sübutların 
mövcudluğu 

Sahibkar-rəhbərin və ya digər əlaqəli tərəflərin aşağıdakıları etmək 

qabiliyyətini qiymətləndirmək: 

• Tələb edilən əlavə dəstək, məsələn, kreditlər və ya zəmanətlərlə təmin 

etmək; habelə 

• Təminat haqqında razılaşmalar üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmək. 

Digər əhəmmiyyətli 
dəyişikliklər 

Əhəmiyyətli dəyişikliyin, məsələn, əsas sifarişçi, təchizatçı, əsas işçi 

itkisinin və ya texniki baxımdan köhnəlməyə, yeni rəqabətə və s. görə 

satışdan əldə edilən gəlirlərin itkisinin fəaliyyətə olan təsirini 

araşdırmaq. 

Yazılı 
təsdiqləmələrin 
tələb edilməsi 

Aşağıdakıların yazılı şəkildə təsdiqlənməsini tələb etmək: 

• Təqdim edilən maliyyə sübutlarının şərtləri; habelə 

• Təqdim edilən sübutlarla bağlı sahibkar-rəhbərin niyyətləri və ya 

anlayışı. 

   
 

14.4 Risklərə qarşı cavab tədbirləri — hadisələr müəyyən edildikdə  
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

570.16 Əgər müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini 

ciddi şübhə altına ala bilən hadisələr və ya şəraitlər aşkar olunarsa, bu 

zaman auditor təsirlərin azaldılması amilləri də daxil olmaqla, əlavə audit 

prosedurlarının yerinə yetirilməsi vasitəsilə müəssisənin fəaliyyətinin 

fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən 

hadisələrə və ya şəraitlərə aid əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud 

olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün yetərli münasib audit sübutları 

əldə etməlidir. Bu prosedurlara aşağıdakılar daxil olmalıdır:  

(İst: Paraq. A16) 

(a) Rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək 

qabiliyyətinin qiymətləndirilməsini hələ də yerinə yetirmədiyi halda, 

rəhbərlikdən qiymətləndirməni yerinə yetirməyi tələb etmək; 

(b) Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin qiymətləndirilməsi ilə 

əlaqədar rəhbərliyin planlaşdırdığı tədbirlərin dəyərləndirilməsi: belə 

planların nəticələri vəziyyəti yaxşılaşdıracaqmı və bu şəraitlərdə 

rəhbərliyin planlarını həyata keçirmək mümkündürmü; (İst: Paraq. 

A17) 

(c) Müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozu hazırlanıbsa və 

bu proqnozun təhlili rəhbərliyin planlaşdırdığı hərəkətlərin 

qiymətləndirilməsi çərçivəsində əhəmiyyətli amil olduqda: (İst. Paraq. 

A18-A19) 

(i) Proqnozun hazırlandığı ilkin məlumatların etibarlılığının 

qiymətləndirilməsi, habelə 

(ii) Proqnozun əsaslandığı ehtimalların yetərincə əsaslı olub-

olmamasının yoxlanılması; 
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(d) Rəhbərliyin qiymətləndirməsini apardığı tarixdən sonra hər hansı 

əlavə fakt və ya məlumatların müəyyən edilib-edilməməsini 

yoxlamaq; 

(e) Rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul şəxslərdən 

gələcək fəaliyyət planları və bu planların həyata keçirilməsi haqqında 

yazılı təqdimatlar almaq. (İst: Paraq. A20) 

 
 
Auditor müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı hadisələr/şəraitlər müəyyən etdiyi hallarda, növbəti 
addım əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığını müəyyən etmək üçün əlavə prosedurları 
(o cümlədən yüngülləşdirici amillərin nəzərdən keçirilməsi) yerinə yetirməkdir.   
 

Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik 
 
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini şübhə altına ala bilən hadisələr 
və ya şəraitlər müəyyən edilə bilər. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik o zaman mövcud olur ki, onun 
potensial təsir dərəcəsi və baş vermə ehtimalı, auditorun mühakiməsinə əsasən, maliyyə hesabatlarının 
ədalətli təqdimatı və ya uyğunluq çərçivələri tətbiq edildiyi halda, maliyyə hesabatlarının yanıldıcı 
olmaması üçün qeyri-müəyyənliyin xüsusiyyəti və nəticələri müvafiq qaydada açıqlanmalıdır.  
 
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı məsələlər əks etdirilən rəhbərliyin tədbirlər planına bir 
qayda olaraq aşağıdakı strategiyalardan biri və ya bir neçəsi daxil edilir: 
 
• Aktivlərin ləğv edilməsi; 
• Borc pul götürmə və ya borcun restrukturizasiyası; 
• Xərclərin azaldılması və ya ləngidilməsi; 
• Restrukturizasiya əməliyyatları, o cümlədən məhsullar və xidmətlər; 
• Qovuşma və ələ keçirməyə marağın olması; yaxud 
• Kapitalın artırılması. 
 
Aşağıdakı əlavədə müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı məsələləri araşdırmaq üçün auditor 
tərəfindən yerinə yetirələcək işlər göstərilir.  
 
Əlavə 14.4-1 
 

Araşdırmaq Təsvir 
Rəhbərlikdən 

qiymətləndirmənin 

və planın əldə 

edilməsi 

Hələ təqdim edilmədiyi halda, rəhbərlikdən müəssisənin fəaliyyətinin 

fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirməsini tələb 

etmək. 

Rəhbərliyin tədbirlər 
planlarının 
qiymətləndirilməsi 

Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin qiymətləndirilməsini əks etdirən 

rəhbərliyin görüləcək tədbirlərini qiymətləndirmək. Aşağıdakıları 

araşdırmaq: 

• Planların nəticələri vəziyyəti yaxşılaşdıracaqmı? 

• Bu şəraitlərdə planları həyata keçirmək mümkündürmü? 

• Mənfəət/pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozları nə dərəcədə etibarlıdır 

və istifadə edilmiş ehtimallar nəyə əsaslanır? 

• Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinə 

təsir edə bilən digər amillər üçün aşağıda verildiyi kimi sübutların 

müəyyən edilməsi, müzakirə olunması və əldə edilməsi: 

– Son əməliyyatların pis nəticələri, 

– Borc öhdəlikləri və kredit sazişləri ilə bağlı pozuntular, 

– Yığıncaqların protokollarında maliyyələşdirmə çətinliklərinə istinadlar, 

– Məhkəmə proseslərinin/iddiaların və maliyyə nəticələrinin uçot 

qiymətləndirmələrinin mövcudluğu, 

– Əlaqəli tərəflərə və üçüncü şəxslərə maddi dəstəyin təmin edilməsi və 

ya davam etdirilməsi barədə razılaşmaların mövcudluğu, 

qanunauyğunluğu və icrasının məcburiliyi imkanları, 
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– Əlaqəli tərəflərin və üçüncü şəxslərin əlavə vəsaitləri və ya kredit 

zəmanətlərini təmin etmək üçün maddi imkanı, 

– Digər sonrakı hadisələr, habelə 

– Dələduzluğun əlamətləri, məsələn, rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl 

qoymaması, saxta əməliyyatlar və ya əhəmiyyətli faktların 

gizlədilməsi. 

• Borc mənbələrinin davamlı mövcudluğu, şərtləri və yetərliliyi. 

• Tənzimləyici orqanların tədbirlərinə dair hesabatlar. 

• Aktivlərin planlaşdırılmış hər hansı özgəninkiləşdirilməsinə dəstəyin 

yetərliliyi. 

 

Həmçinin rəhbərliyin qiymətləndirməsinin və planlarının tarixindən 

sonrakı hər hansı əlavə faktların və ya məlumatların təsirini nəzərdən 

keçirmək. 

Yazılı 
təsdiqləmələrin əldə 
edilməsi 

Rəhbərlikdən (və idarəetməyə məsul şəxslərdən) görüləcək tədbirlər 

planlarına və bu planların həyata keçirilməsinin mümkünlüyünə dair 

yazılı təqdimatlar tələb etmək. 

 
 
 

14.5 Hesabatvermə 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

570.17 Auditor maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərliyin mühasibat 

uçotunda fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipindən istifadəsinə dair yetərli 

münasib audit sübutları əldə edib-etməməsini qiymətləndirməlidir və bu 

barədə nəticə çıxarmalıdır. 

570.18 Əldə edilmiş audit sübutlarına əsasən, auditor peşəkar mühakiməyə 

uyğun olaraq, müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək 

qabiliyyətini ayrılıqda və ya digərləri ilə birlikdə cəm halında ciddi şübhə 

altına ala bilən hadisələr və ya şəraitlər ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri-

müəyyənliyin olub-olmaması barədə nəticə çıxarmalıdır. Belə hesab 

olunur ki, əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik o zaman mövcud olur ki, onun 

potensial təsir dərəcəsi və baş vermə ehtimalı, auditorun peşəkar 

mühakiməsinə əsasən, onun xarakterinin və nəticələrinin lazımi qaydada 

açıqlanmasını aşağıdakılar üçün zəruri edir: (İst: Paraq. A21-A22) 

(a) Maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı (maliyyə hesabatlarının 

ədalətli təqdimat çərçivələrinin tətbiq edilməsi halında); yaxud 

(b) Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri aldatmaması (uyğunluq 

çərçivələrinin tətbiq edilməsi halında). 

570.19 Əgər auditor bu hallarda rəhbərliyin mühasibat uçotunda müəssisənin 

fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən istifadəsinin məqsədəuyğun olması, 

lakin əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması qənaətinə gələrsə, bu 

zaman o, maliyyə hesabatlarının aşağıdakıları təmin edib-etməyəcəyini  

müəyyənləşdirməlidir: (İst: Paraq. A22-A23) 

(a) Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini 

ciddi şübhə altına ala bilən əsas hadisələrin və ya şəraitlərin, habelə 

rəhbərliyin bu hadisələr və ya şəraitlər ilə əlaqədar planlaşdırdığı 

tədbirlərin yetərli şəkildə açıqlaması; habelə 

(b) Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini 

ciddi şübhə altına ala bilən əsas hadisələr və ya şəraitlər ilə bağlı 

əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin olması və buna görə də onun biznes 

fəaliyyətinin normal gedişində öz aktivlərini reallaşdırmağa və 

öhdəliklərini yerinə yetirməyə qadir olmasına dair aydın şəkildə 

açıqlama verilməsi. 

570.20 Əgər müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini 
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ciddi şübhə altına ala bilən hadisələr və ya şəraitlər aşkar olunarsa, lakin 

əldə edilmiş audit sübutlarına əsasən auditor əhəmiyyətli qeyri-

müəyyənliyin mövcud olmaması qənaətinə gələrsə, bu zaman auditor 

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri baxımından maliyyə 

hesabatlarında həmin hadisələr və ya şəraitlər barədə yetərli 

açıqlamaların verilib-verilməməsini qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. A24-

A25) 

570.21 Əgər maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında mühasibat uçotunda 

müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən istifadə edilmişdirsə, 

lakin auditorun mühakiməsinə görə maliyyə hesabatlarının 

hazırlanmasında rəhbərliyin mühasibat uçotunda müəssisənin 

fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən istifadə etməsi məqsədəuyğun 

deyilsə, auditor mənfi rəy bildirməlidir. (İst: Paraq. A26-A27) 

570.22 Əgər əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik barədə müvafiq informasiya maliyyə 

hesabatlarında yetərli şəkildə açıqlanmışdırsa, bu zaman auditor şərtsiz 

müsbət rəy verir və auditor hesabatına aşağıdakıları təmin etmək üçün 

“Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-

müəyyənlik” başlıqlı ayrıca bölmə daxil edilməlidir: (İst: Paraq. A28-A31, 

A34) 

(a) 19-cu paraqrafda müəyyənləşdirilən aspektləri açıqlayan maliyyə 

hesabatlarındakı qeydlərə diqqət cəlb etmək; habelə 

(b) Bu hadisələrin və ya şəraitlərin müəssisənin fəaliyyətinin 

fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən 

əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğunu və bu aspektdən 

auditor rəyinin dəyişdirilmədiyini bildirmək. 

570.23 Əgər əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik barədə müvafiq informasiya maliyyə 

hesabatlarında yetərli şəkildə açıqlanmamışdırsa, bu zaman auditor: (İst: 

Paraq. A32-A34) 

(a)  705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a əsasən, müvafiq olaraq, şərtli 

müsbət rəy və ya mənfi rəy bildirməlidir; habelə 

(b) Auditor hesabatının “Şərti müsbət (mənfi) rəy üçün əsaslar” 

bölməsində müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək 

qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən əhəmiyyətli qeyri-

müəyyənliyin mövcud olması və bu aspektin maliyyə hesabatlarında  

yetərli şəkildə açıqlanmamasını  bildirməlidir. 

570.24 Əgər rəhbərlik auditorun müvafiq tələbinə baxmayaraq, öz 

qiymətləndirməsini həyata keçirmək və ya genişləndirmək istəmədiyini 

ifadə edirsə, bu zaman auditor rəhbərliyin auditor hesabatı üçün belə 

davranışının nəticələrini təhlil etməlidir. (İst: Paraq. A35) 

570.25 İdarəetməyə məsul şəxslərin hamısı müəssisənin rəhbərliyində iştirak 

etdiyi6 hallardan başqa, auditor müəssisənin fəaliyyətin fəaliyyətsizliyini 

davam etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən 

müəyyənləşdirilmiş hadisələr və ya şəraitlər barədə idarəetməyə məsul 

şəxslərə məlumat verməlidir. Həmin məlumatların tərkibinə aşağıdakılar 

daxil edilməlidir: 

(a) Bu hadisələrin və ya şəraitlərin əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik 

yaradıb-yaratmaması; 

(b) Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipindən 

istifadənin maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında məqsədəuyğun 

olub-olmaması; habelə 

(c) Maliyyə hesabatlarında edilən müvafiq açıqlamaların yetərliliyi; 

habelə 

(d) Müvafiq hallarda auditor hesabatı üçün nəticələr. 

570.26 Əgər maliyyə hesabatının tarixindən sonra rəhbərlik və ya idarəetməyə 

məsul şəxslər tərəfindən maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsində 

əhəmiyyətli gecikmələr olarsa, bu zaman auditor gecikmənin səbəbləri 



 
  
 

186 
 

barədə sorğu göndərməlidir. Əgər auditor gecikmənin müəssisənin 

fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı hadisələr və ya şəraitlər ilə 

əlaqədar ola biləcəyini ehtimal edərsə, bu zaman auditor 16-cı paraqrafda 

təsvir edilmiş əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirməli, eləcə də belə 

gecikmənin 18-ci paraqrafa uyğun olaraq, əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin 

mövcudluğu ilə bağlı çıxardığı nəticəyə təsirini nəzərə almalıdır. 

 

Son mərhələ müəyyən edilmiş hadisələrin/şəraitlərin auditor hesabatına təsirini müəyyən etmək və 

müvafiq hallarda qərarı rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırmaqdır. Aşağıdakı 

əlavədə tələblər ümumiləşdirilmişdir: 

 
Əlavə 14.5-1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Mühasibat uçotunun 
fəaliyyətin fasiləsizliyi 
prinsipi müvafiq şəkildə 
istifadə edilmişdir, lakin 
əhəmiyyətli qeyri-
müəyyənlik mövcuddur. 

 
 
 
 
 
 

 
Mühasibat uçotunun fəaliyyətin 

fasiləsizliyi prinsipi qeyri-müvafiq 
şəkildə istifadə olunmuşdur.  

 

 
 
 

 
 

  
Şərtsiz müsbət rəy ifadə edin 
və “Müəssisənin fəaliyyətinin 

fasiləsizliyi ilə bağlı 
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik” 

paraqrafını daxil edin.   

  

  

 
Hə 

Maliyyə hesabatlarında 
hadisələr/şəraitlər tam təsvir 
edilirmi və əhəmiyyətli qeyri-

müəyyənliyin mövcudluğu 
açıqlanırmı? 

 

  

  

  

Yox Şərti müsbət rəy və ya mənfi 
rəy bildirin və “Rəy üçün əsas” 

paraqrafında əhəmiyyətli 
qeyri-müəyyənliyin mövcud 

olmasını bəyan edin.  

 

  

  

  

   
 
 
 
 

Mənfi rəy  
   ifadə edin. 
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DİGƏR BAS-LARIN 
TƏLƏBLƏRİNİN QISA 
TƏSVİRİ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

15.1 İcmal 
 

Bu fəsilə hazırkı Təlimatda heç bir yerdə əks etdirilməyən, BAS-lara daxil edilmiş və 

aşağıdakı əlavədə göstərilən auditə dair tələblərin qısa təsviri daxil edilmişdir  

 

 
Əlavə 15.1-1 
 
 

BAS Adı İstinad edilən 
fəsil 

250 (düzəliş 
edilmiş) 

Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların 
nəzərə alınması  

C1-15.2 

402 Xidmət təşkilatının xidmətindən istifadə edən 
müəssisələrin auditi üzrə mülahizələr  

C1-15.3 

501 Audit sübutu – seçilmiş maddələr üzrə xüsusi mülahizələr C1-15.4 

600 Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o 
cümlədən bölmə auditorlarının işi)   

C1-15.6 

610 (2013-cü 
ildə  düzəliş 
edilmiş) 

Daxili auditorların işindən istifadə edilməsi C1-15.7 

620 Auditorun ekspertlərinin işindən istifadə edilməsi C1-15.8 

720  
(düzəliş 
edilmiş ) 

Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını əks etdirən 
sənədlərdəki digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti 

C1-15.9 

  

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS-lar 

Bu təlimatda heç bir yerdə əks etdirilməyən xüsusi BAS-lardakı 
auditə dair tələblərin qısa təsviri təqdim edilir. 

250 (düzəliş edilmiş), 
402, 501, 510, 600, 610 
(2013-cü ildə  düzəliş 
edilmiş), 620, 720  
(düzəliş edilmiş) 
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15.2 250 saylı (düzəliş edilmiş) BAS —  Maliyyə hesabatlarının auditi 
zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması
 

Əlavə 15.2-1  
 

 

R
is

k
in

 q
iy

m
ə

tl
ə

n
d

ir
il
m

ə
s

i 

Aşağıdakıları anlamaq: 
- hüquqi/normativ bazanı və onun 

tətbiq edildiyi sənaye 
sahəsini/sektoru 

- müəssisə bu bazanın 
qanunlarına/qaydalarına necə 
riayət edir  

 
Müəssisənin qanunların/qaydaların 
tələblərinə riayət edib-etməməsi 
haqqında suallar vermək 
 

Sertifikatlaşdırma və tənzimləyici 
orqanlarla yazışmaları yoxlamaq 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

M/H-dakı əhəmiyyətli məbləğlərə bilavasitə  
təsir göstərən qanunlara/qaydalara  
riayətetməyə dair sübutlar əldə etmək 

 
Müəssisənin fəaliyyəti üçün təməl olan, yaxud  
İMŞ və ya rəhbərlik 
tərəfindən riayətetməmə hallarına qarşı  
diqqətli olmaq  
 
Riayətetməmə halı aşkar olunduğu/ehtimal  
edildiyi hallarda aşağıdakıları etmək:  
- riayətetməmənin xüsusiyyətini və başvermə  
   şəraitlərini öyrənmək 
- M/H təsirini qiymətləndirmək   
- qanun və ya qaydalarla qadağan edilmədiyi 
    hallarda rəhbərlik və İMŞ ilə müzakirə etmək  
- auditor yoxlamasına/auditor rəyinə təsirini 
   qiymətləndirmək

 
 

 

H
e
s

a
b

a
tv

e
rm

ə
 

 
Aşkar edilmiş/ehtimal edilən riayətetməmə 
halları haqqında məruzə etmək:   
- qanun və ya qaydalarla qadağan  

edilmədiyi hallarda rəhbərliyə və  
   İMŞ-ə; 
- zəruri halda kənar səlahiyyətli orqana 
 
Aşağıdakıların auditor rəyinə təsirini nəzərə  
almaq:  
- yetərli sübut əldə edilməmənin  
- M/H-da açıqlanan məlumatların yetərli  
   olmaması  
 
Rəhbərlikdən təqdimatlar əldə etmək 

R
is

k
lə

rə
 q

a
rş

ı 
c

a
v

a
b

 t
ə

d
b

ir
lə

ri
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M/H = Maliyyə Hesabatları İMŞ = İdarəetməyə məsul şəxslər  

 

Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 
250.11 Auditorun məqsədləri aşağıdakılardır: 

(a) Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli məbləğlərin müəyyən edilməsinə 

və məlumatların açıqlanmasına bilavasitə təsir göstərməsi ümumi 

qəbul olunmuş qanun və qaydaların müddəalarının yerinə yetirilməsi 

ilə bağlı yetərli müvafiq audit sübutları əldə etmək; 

(b) Maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən digər qanun və 

qaydaların tələblərinə riayətetməmə hallarını müəyyən etməyə 

yönəlmiş xüsusi audit prosedurlarını yerinə yetirmək; habelə 

(c) Audit zamanı qanun və qaydaların tələblərinə aşkar olunmuş və ya         

ehtimal edilən riayətetməmə hallarında müvafiq tədbirlər görmək. 

 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
250.12 Bu BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı termin bu mənanı bildirir: 

 
Riayətetməmə (Non-compliance) – Yoxlanılan müəssisənin, yaxud 

idarəetməyə məsul şəxslərin, rəhbərliyin və ya müəssisədə ya da 

müəssisəyə işləyən şəxslərin qüvvədə olan qanun və ya qaydalara zidd 

fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi. Şəxsi zəmində qanunsuz (müəssisənin 

təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlılığı olmayan) hərəkətlər riayətetməmə 

kateqoriyasına daxil deyildir. (İst: Paraq. A9-A10) 

 

Qanun və qaydaların kateqoriyaları 
 
250 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da iki fərqli kateqoriyaya aid olan qanun və qaydalara riayətetmə ilə bağlı 

auditorun məsuliyyətlərini aşağıdakı kimi ayırır: 

 

(a) Maliyyə hesabatlarındakı əhəmiyyətli məbləğlərin və açıqlamaların müəyyən edilməsinə bilavasitə 

təsir göstərməsi hamılıqla tanınan belə qanun və qaydaların (məsələn, vergi və pensiya haqqında 

qanun və qaydalar) müddəaları; habelə  
(b) Maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərin və açıqlamaların müəyyən edilməsinə bilavasitə təsir 

göstərməyən, lakin onlara riayətetmə aşağıdakılar üçün təməl ola bilən digər qanun və qaydalar: 

• biznesin fəaliyyət aspektləri; 

• müəssisənin fəaliyyətini davam etdirmək qabiliyyəti; habelə 

• əhəmiyyətli cərimələrin olmaması (məs., fəaliyyət göstərmək üçün lisenziyanın şərtlərinə, normativ 
üzrə ödəmə qabiliyyətinə dair tələblərə, yaxud ətraf mühitin qorunması üzrə normaların tələblərinə 
riayətetməmə).  

 

Bu səbəbdən belə qanun və qaydalara riayətetməmə maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərə bilər  
 
Qanun və qaydaların tələblərinə riayətetməmə faktlarına aşağıdakılar daxildir:  
(a) Müəssisə tərəfindən və ya onun tapşırığı ilə, yaxud idarəetməyə məsul şəxslər, rəhbərlik və ya 

müəssisə üçün işləyən və ya müəssisənin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən digər şəxslər 

tərəfindən müəssisənin adından icra edilən əməliyyatlar. 

(b) Müəssisənin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı şəxsi qeyri-müvafiq davranışı. Məsələn, əsas rəhbər 

şəxsin müəssisəyə xidmət göstərmək və ya müqavilələr təqdim etmək üçün müəssisənin 

təchizatçısının təyin olunmasını təmin etmək müqabilində həmin təchizatçıdan rüşvət alması. 
 
Riayətetməmənin maliyyə hesabatlarına təsir göstərə biləcəyi qanun və qaydaların bəzi kateqoriyalarına 

aşağıdakılar daxildir: 

  
(i) dələduzluq, korrupsiya və rüşvətxorluq  
(ii) çirkli pulların yuyulması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və cinayət yolu ilə əldə olunan gəlir  
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(iii) qiymətli kağızlar bazarı və ticarət  
(iv) bankçılıq və digər maliyyə məhsulları və xidmətləri  
(v) məlumatların qorunması  
(vi) vergi və pensiya öhdəlikləri və ödənişləri  
(vii) ətraf mühitin qorunması  
(viii) sağlamlıq və təhlükəsizlik 

 
Rəhbərliyin məsuliyyəti 
 
Qanun və qaydaların tələblərinə riayətetməmənin qarşısının alınması və aşkar edilməsi üçün məsuliyyəti 

rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər daşıyır. Belə riskləri aradan qaldırmaq üçün rəhbərlik aşağıdakı 

tədbirləri görə bilər:  
• Əhəmiyyətli qanunların reyestrinin və alınan şikayətlərin qeydinin aparılması;  
• Qanunvericiliyin tələblərinin monitorinqi və bu tələblərə riayətetməni təmin edən prosedurların/daxili 

nəzarət vasitələrinin hazırlanması;  
• Qanunvericiliyin tələblərinin monitorinqinə yardım etmək üçün hüquq məsləhətçilərinin işə cəlb edilməsi  
• Nizam-intizam kodeksinin işlənib hazırlanması, təbliği, yerinə yetirilməsi və ona riayət edilməsi; habelə  
• İşçilərin düzgün təlim keçməsinin və nizam-intizam məcəlləsini düzgün başa düşmələrinin təmin 

edilməsi. 

 

Auditorun məsuliyyəti 
 
Qanun və qaydaların iki kateqoriyasının hər biri üçün fərqli tələblər müəyyən edilmişdir. Bilavasitə təsir 

göstərməsi hamılıqla qəbul edilmiş qanun və qaydalar üçün auditorun məsuliyyəti həmin qanun və 

qaydaların müddəalarına riayətetmə barədə kifayət qədər müvafiq sübutlar əldə etməkdir. Bilavasitə 

təsiri olmayan qanun və qaydalar üçün auditorun məsuliyyəti maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir 

göstərə biləcək qanun və qaydaların tələblərinə riayətetməmə hallarının aşkar olunmasına kömək etmək 

üçün müəyyən edilmiş audit prosedurlarını həyata keçirməklə məhdudlaşır. 

 

Auditor həmçinin audit zamanı müəyyən edilmiş və ya ehtimal edilən qanun və qaydaların tələblərinə 

riayətetməmə hallarına (məsələn, məlumatverməyə dair əlavə tələblər ola bilər) qarşı müvafiq cavab 

tədbirləri görməlidir. 
  
Qeyd edək ki, auditor qanun və qaydaların tələblərinə riayətetməmənin qarşısının alınmasına görə 

məsuliyyət daşımır, habelə onun bütün qanun və qaydaların tələblərinə riayətetməmə hallarını aşkar 

etməsi ehtimal edilə bilməz. 

 

Faktın qanun və qaydaların tələblərinə riayətetməmənin olub-olmadığını məhkəmə və ya digər 

mühakimə orqanı tərəfindən müəyyən edilməlidir. Bununla yanaşı, auditorun təhsili, təcrübəsi, müəssisə 

və onun sənaye sahəsi və ya sektoru haqqında anlayışı auditorun diqqətini cəlb etmiş bəzi faktların 

qanun və qaydaların tələblərinə riayətetməmə halını təşkil etməsini qəbul etməyə əsas ola bilər. 

 

Auditor riayətetməmə hallarını aşkar etdikdə, maliyyə hesabatlarına və auditin digər aspektlərinə 

(məsələn, rəhbərliyin/işçilərin səmimiliyinə) təsiri nəzərə alınmalıdır. 

 
Riskin qiymətləndirilməsi 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

250.13 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a4 müvafiq olaraq, müəssisə və 

onun mühitinin öyrənilməsi gedişində auditor aşağıdakılara dair 

ümumi təsəvvür əldə etməlidir: 

(a) Müəssisənin, sahə və ya sektorun fəaliyyət göstərdiyi              

normativ hüquqi mühit; habelə 

(b) Müəssisə normativ hüquqi tələblərin yerinə yetirilməsini               
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necə təmin edir. (İst: Paraq. A11) 

  
Riski qiymətləndirmə prosedurlarına normativ-hüquqi baza və müəssisənin belə bazaya necə 

riayətetməsi haqqında ümumi anlayışın əldə edilməsi daxildir. Belə ümumi anlayışın əldə edilməsi 

aşağıda göstərilən məsələlərdən ibarət ola bilər.  

 

Əlavə 15.2-2 
 

Araşdırmaq Təsvir 

Maliyyə 

hesabatlarına aid 

olan qanun və 

qaydaların müəyyən 

edilməsi 

Hansı qanun və qaydalar aşağıdakıları əks etdirir: 

• Maliyyə hesabatlarının forması və məzmunu; 

• Maliyyə hesabatlarında sənayenin müəyyən sahəsinə aid olan 

məsələləri; 

• Dövlət müqavilələri üzrə əməliyyatların uçotunun; 

• Mənfəət vergisi üzrə xərclərin və ya pensiya xərclərinin hesablanmasını 

və ya tanınmasını. 

Rəhbərliyə 
sorğuların 
göndərilməsi 

• Müəssisənin fəaliyyətinə əsaslı təsir etməsi ehtimal edilən digər qanun 

və qaydalar hansılardır (məs., fəaliyyət göstərmək üçün lisenziyalar, 

bank sazişləri, ətraf mühitlə bağlı qaydalar və s.)? 

• Aşağıdakılar üçün hansı prosedurlar istifadə edilir: 

– Qanun və qaydaların tələblərinə riayət edilmənin təmin olunması? 

– Məhkəmə iddialarının müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və 

uçotu? 

• Hansı qaydalar və ya digər qanunlar pozulmuşdur (əgər belə 

pozuntular varsa) və cərimələr, məhkəmə çəkişmələri və ya digər 

problemlərlə nəticələnmişdir? 

• Əsassız olaraq iddia edilmiş qanun və qaydalara riayətetməmə üçün 

hal-hazırda olan hansı məhkəmə çəkişmələri və digər tədbirlər 

mövcuddur? 

Müvafiq 
yazışmaların 
yoxlanılması 

Müvafiq sertifiktlaşdırma və tənzimləyici orqanlarla yazışmaları, 

hesabatları və digər əlaqələri yoxlamaq. 

 
 

Riskə qarşı cavab tədbirləri 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
250.14 Auditor maliyyə hesabatlarında təqdim olunmuş əhəmiyyətli məbləğlərin 

müəyyən edilməsinə və məlumatların açıqlanmasına bilavasitə təsir 

göstərən qanun və qaydaların müddəalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı 

yetərli müvafiq audit sübutları əldə etməlidir. (İst: Paraq. A12) 

250.15 Auditor maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən digər qanun 

və qaydaların tələblərinə riayətetməmə hallarını müəyyən etmək üçün 

aşağıdakı audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir: (İst: Paraq. A13-A14) 

(a) Rəhbərlik və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul şəxslərlə 

müəssisənin bu cür qanun və qaydalara riayət edilməsi barədə 

sorğular aparılması; habelə 

(b) Müvafiq lisenziyalaşdırıcı və ya tənzimləyici orqanlarla              

uyğunluğun (əgər varsa) yoxlanılması. 

250.16 Audit zamanı auditor tətbiq olunmuş digər audit prosedurlarının qanunlara 

və qaydalara riayətetməmə və ya ehtimal edilən riayətetməmə hallarını 

auditorun nəzərinə çatdırıla bilməsinə hazır olmalıdır. (İst: Paraq. A15) 

250.17 Auditor rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul       

şəxslərdən maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən nəticələri nəzərə          

alınmalı olan qanun və qaydalara riayətetməmə və ya ehtimal edilən 

riayətetməmə hallarının auditora açıqlanması ilə bağlı yazılı təqdimatlar 

təqdim etmələrini tələb edə bilər. (İst: Paraq. A16) 
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250.18 Müəyyən edilmiş və ya ehtimal edilən riayətetməmə halları olmadıqda, 

auditordan müəssisənin 13-17-ci paraqraflarda irəli sürülən qanun və 

qaydalara riayətetməsi ilə bağlı audit prosedurlarını yerinə yetirmək tələb 

olunmur. 

Audit planında aşağıdakı əlavədə təsvir edilmiş məsələlər əks etdirilməlidir. 

 
Əlavə 15.2-3 
 

Araşdırmaq Təsvir 

Riayətetməmə 

halları müəyyən 

edilirmi? 

Audit prosedurları aşağıdakılardan ibarət ola bilər: 

• İdarəetməyə məsul şəxslərin və audit komitəsi kimi əsas komitələrin 

iclaslarının protokollarının və digər müvafiq sənədlərin və s. 

yoxlanılması; 

• Məhkəmə çəkişmələri, iddialar və qiymətləndirmələr barədə rəhbərliyə 

və hüquq məsləhətçisinə suallar vermək; habelə 

• Əməliyyatların kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və ya açıqlamaların 

mahiyyəti üzrə təfərrüatlı testlərin keçirilməsi. 

Rəhbərliyə və İMŞ-ə 
sualların verilməsi 

Rəhbərlikdən və müvafiq hallarda İMŞ-dən maliyyə hesabatlarına 

əhəmiyyətli təsir göstərə bilən qanunların və qaydaların (müəyyən 

edilmiş) tələblərinə müəssisənin riayət edib-etməməsi barədə 

rəhbərlikdən soruşun.  

Sübutların əldə 
edilməsi 

Qanunlardakı və qaydalardakı bəzi müddəalar bilavasitə hesab 

qalığındakı xüsusi təsdiqləmələrə aid ola bilər, digərləri isə bilavasitə 

bütövlükdə maliyyə hesabatlarına aid ola bilər. Auditordan bu qanun və 

qaydaların müvafiq müddəalarına riayətetməni (və ya riayətetməməni) 

göstərmək üçün maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərin və açıqlamaların 

müəyyən edilməsinə dair yetərli müvafiq audit sübutları əldə etmək tələb 

olunur. 

Rəhbərliyin 
təqdimatlarının əldə 
edilməsi 

Rəhbərlikdən qanun və qaydalara riayətetməmə faktlarının və ya 

ehtimallarının açıqlanmış olmasının təsdiqləməsini tələb etmək. 

 
Aşağıdakı məsələlər qanun və qaydaların tələblərinə riayətetməmənin əlamətlərini təmin edə bilər: 

 
Əlavə 15.2-4 
 

 Nəzərə almaq 

Qanun və 

qaydaların 

tələblərinə 

riayətetməməninn 

əlamətləri 

Tənzimləyici təşkilatlar və hökumət idarələri tərəfindən aparılan 

araşdırmalar, yaxud cərimələrin və ya penyaların ödənilməsi. 

Müəyyən edilməmiş xidmətlər və ya kreditlər üçün məsləhətçilərə, əlaqəli 

tərəflərə, işçilərə və ya dövlət işçilərinə edilən ödənişlər 

Adətən müəssisə tərəfindən və ya onun sənaye sahəsində və ya faktiki 

olaraq alınan xidmətlərə görə ödənilənlə müqayisədə həddindən artıq 

görünən satış üzrə komissiya haqları və ya agentlərin xidmət haqları. 

Bazar qiymətindən xeyli yuxarı və ya aşağı qiymətlərlə satınalınma. 

Qeyri-adi nağd ödənişlər, təqdim edən şəxsə ödəniləcək bank çekləri 

şəklində satınalmalar və ya kodlaşdırılmış bank hesablarına köçürmələr. 

Ofşor zonalarında qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərlə aparılan qeyri-adi 

əməliyyatlar. 

Mallara və ya xidmətlərə görə ödənişlərin onların istehsal edilmədiyi 

ölkəyə edilməsi. 

Valyuta ilə aparılan əməliyyatlara nəzarətə dair müvafiq sənədlər 

olmadan edilən ödənişlər. 

Qəsdlə və ya təsadüfən, yetərli audit izi və ya yetərli sübut təqdim 

etməyən məlumat sisteminin mövcudluğu. 

İcazəsiz əməliyyatlar və ya düzgün uçota alınmayan əməliyyatlar. 
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Mətbuatda mənfi şərhlər.  
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Aşkar edilmiş və ya ehtimal edilən riayətetməmə 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

250.19 Əgər auditor qanun və ya qaydalara riayətetməmə və ya ehtimal edilən 

riayətetməmə halları haqqında məlumatdan xəbər tutarsa, aşağıdakıları 

etməlidir: (İst: Paraq. A17-A18) 

(a) Hərəkətin xüsusiyyəti və baş verdiyi şəraitlərə dair təsəvvür əldə 

etməlidir; habelə 

(b) Bu hərəkətin maliyyə hesabatlarına mümkün təsirini 

dəyərləndirmək üçün əlavə məlumat əldə etməlidir. (İst: Paraq. 

A19) 

250.20 Əgər auditor riayətetməmə halının ola bilməsi ilə bağlı şübhə edərsə, 

qanun və ya qaydalarla qadağan olunmadığı halda bu məsələni müvafiq 

səviyyəli rəhbərliklə və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul şəxslərlə 

müzakirə etməlidir. Əgər rəhbərlik və ya müvafiq hallarda, idarəetməyə 

məsul şəxslər müəssisənin qanun və qaydalara riayətetməsi və auditorun 

fikrincə, ehtimal edilən riayətetməmə halının maliyyə hesabatlarına 

əhəmiyyətli təsir edə bilməsini dəstəkləyən yetərli məlumat təqdim 

etməzsə, auditor hüquqi məsləhət almaq üçün müraciət etmək zərurətini 

nəzərdən keçirməlidir. (İst: Paraq. A20-A22) 

250.21 Əgər ehtimal edilən riayətetməmə halına dair yetərli məlumat əldə edilə 

bilməzsə, onda auditor müvafiq audit sübutlarının çatışmamasının auditor 

rəyinə təsirini qiymətləndirməlidir. 

250.22 Auditor aşkar olunmuş və ya ehtimal edilən riayətetməmənin auditin digər 

aspektləri ilə əlaqədar nəticələrini, o cümlədən audit riskinin 

qiymətləndirilməsini və yazılı təqdimatların etibarlılığını dəyərləndirməli və 

müvafiq tədbir görməlidir. (İst: Paraq. A23-A25) 

250.23 İdarəetməyə məsul şəxslərin hamısı müəssisənin rəhbərliyinə cəlb 

olunduğu və buna görə də auditorun müəyyən edilmiş və ya ehtimal 

edilən riayətetməmə ilə bağlı məsələlərə dair verdiyi məlumatdan artıq 

xəbərdar olması5 hallarından başqa, qanun və ya qaydalarla qadağan 

olunmadığı halda auditor audit zamanı qarşısına çıxmış qanun və 

qaydalara riayətetməmə ilə bağlı, açıq-aşkar əhəmiyyətsiz hallardan 

başqa, idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat  verməlidir. 

250.24 Əgər auditorun fikrincə, 22-ci paraqrafda təsvir edilmiş riayətetməmənin 

qəsdən törədilməsi və əhəmiyyətli hal olması hesab edilərsə, auditor bu 

barədə idarəetməyə məsul şəxslərə ən qısa vaxtda məlumat verməlidir. 

250.25 Əgər auditor rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin riayət      

etməmə ilə əlaqəli olmasına şübhə edərsə, bu məsələni o, müəssisənin 

daha yüksək nüfuz sahiblərinə (əgər mövcud olarsa), məsələn, Audit 

komitəsi və ya Müşahidə Şurasına xəbər verməlidir. Daha yüksək nüfuz 

sahibləri olmazsa, yaxud auditor xəbər verilməsini qeyri-mümkün hesab 

edərsə və ya kimə məlumat verilməsinə əmin olmazsa, auditor hüquqi 

məsləhət almaq üçün müraciət etmək zərurətini nəzərdən keçirməlidir. 

 
 
Qanun və qaydaların tələblərinə ehtimal edilən riayətetməmə hallarından şübhə edilərsə, auditor aşağıdakı 

əlavədə göstərildiyi tədbirləri görməlidir.  

 
Əlavə 15.2-5 
 

Mərhələlər Auditorun cavab tədbirləri 

1. Faktın və şəraitlərin xüsusiyyətini öyrənmək. Bu, maliyyə hesabatlarına mümkün 

təsiri qiymtləndirmək və ya məlumatvermə üzrə digər məsuliyyətlərin olub-

olmamasını müəyyən etmək üçün yetərli olmalıdır. 
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2. Nəticələri sənədləşdirmək və müvafiq səviyyəli rəhbərliklə müzakirə etmək (qanun və 

ya qaydalarla bunu etmək qadağan olmadığı təqdirdə). Əgər riayətetməmənin qərəzli 

və əhəmiyyətli olması ehtimal edilirsə, auditor dərhal nəticə haqqında məlumat 

verməlidir. Ehtimal edilən riayətetməmə və maliyyə hesabatlarına mümkün təsiri 

haqqında müvafiq məlumatları yoxlamaq imkanı olmadıqda, auditor yetərli müvafiq 

audit sübutlarının olmamasının auditor hesabatına təsirini nəzərə almalıdır. 

3. Aşkar edilmiş və ya ehtimal edilən riayətetməmənin auditin digər aspektləri ilə 

əlaqədar təsirini nəzərdən keçirmək. Məsələn, rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul 

şəxslər bu məsələdə iştirak etdiyi hallarda rəhbərliyin təqdimatlarının etibarlılığını 

nəzərdən keçirmək. 

4. Rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər iştirak etdikləri halda, məsələni daha 

yüksək səlahiyyət sahiblərinin nəzərinə çatdırmaq. Daha yüksək səlahiyyət sahibləri 

mövcud olmadığı hallarda auditor hüquqi məsləhət almağı nəzərdən keçirməlidir.   

5. Aşkar edilmiş və ya ehtimal edilən riayətetməmənin auditor hesabatı üçün mümkün 

təsirlərini və müəssisədən kənar müvafiq səlahiyyətli orqan məruzə etmək zərurətini 

nəzərdən keçirmək.  

  
 

Aşkar edilmiş və ya ehtimal edilən riayətetməmə haqqında məruzəetmə  
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

250.26 Əgər auditor aşkar olunmuş və ya ehtimal edilən riayətetməmənin maliyyə 

hesabatlarına əhəmiyyətli təsirə malik olması və maliyyə hesabatlarında 

adekvat olaraq əks olunmaması barədə nəticə çıxararsa, onda 705 saylı 

(düzəliş edilmiş) BAS-a müvafiq olaraq, maliyyə hesabatlarına dair şərti 

müsbət və ya mənfi rəy bildirməlidir. 

250.27 Əgər rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər auditorun maliyyə 

hesabatları üçün əhəmiyyətli ola bilən riayətetməmə halının baş vermiş 

olmasını və ya baş vermə ehtimalını qiymətləndirmək üçün yetərli müvafiq 

audit sübutları əldə etməsinə mane olarsa, auditor 705 saylı (düzəliş 

edilmiş) BAS-a müvafiq olaraq, auditin əhatə dairəsinə qoyulan 

məhdudiyyətə əsaslanaraq, maliyyə hesabatlarına dair şərti müsbət rəy 

ifadə etməli və ya rəydən imtina etməlidir. 

250.28 Əgər auditor riayətetməmə halının baş vermiş olmasını rəhbərlik və ya 

idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən deyil, şəraitlərin yaratdığı 

məhdudiyyət üzündən müəyyən edə bilməzsə, auditor 705 saylı (düzəliş 

edilmiş) BAS-a müvafiq olaraq, bunun auditor rəyinə təsirini 

qiymətləndirməlidir. 

250.29 Əgər auditor qanun və qaydalara riayətetməmə halını aşkar etmişdirsə və 

ya bundan şübhələnərsə, o, aşağıdakıları müəyyən etməlidir: (İst: Paraq. 

A28-A34) 

(a) qanun, qayda və ya müvafiq etik normalar üzrə auditordan 

müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana hesabat 

vermək tələb olunurmu.  

(b) qanun, qayda və ya müvafiq etik normalar yaranmış vəziyyətdə 

müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmə 

üzrə məsuliyyətləri müəyyən edirmi. 

 
Rəhbərliklə müzakirə etdikdən sonra auditor aşkar edilmiş və ya ehtimal edilən riayətetməmənin maliyyə 

hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərdiyinə və müvafiq şəkildə əks olunmadığı qənaətinə gəldiyi halda 

aşağıda göstərildiyi kimi fərqli rəy tələb oluna bilər: 

 

Əldə edilən nəticələr Auditorun cavab tədbiri 

Riayətetməmə M/H 

əhəmiyyətli təsir 

göstərmişdir 

705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatlarına 

dair şərti müsbət rəy və ya mənfi rəy ifadə etmək. 
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Rəhbərlik yerinə 
yetirilmiş işin əhatə 
sahəsini 
məhdudlaşdırmışdır 

705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq auditin əhatə sahəsinin 

məhdudlaşdırılması əsasında maliyyə hesabatlarına dair şərti müsbət 

rəy ifadə etmək və ya rəy verməkdən imtina etmək. 

Yerinə yetirilmiş işi 
rəhbərlik və ya İMŞ 
deyil, tapşırıq 
şəraitləri 
məhdudlaşdırmışdır 

705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq auditor rəyinə təsiri 

qiymətləndirmək. 

 

Auditor rəyi üçün nəticələr haqqında məruzə etməkdən əlavə aşkar edilmiş və ya ehtimal edilən qanun 

və qaydaların tələblərinə riayətetməmə haqqında müəssisədən kənar müvafiq səlahiyyətli orqana 

məruzə etmək zəruri ola bilər. Bu aşağıdakı hallara şamil olunur:  

 

(a) Qanun, qayda və ya müvafiq etik normalar üzrə auditorun məruzə etməsi tələb edildikdə;  

(b) Auditor məruzə etmənin müvafiq etik normalara əsasən aşkar edilmiş və ya ehtimal edilən 

riayətetməmə halına cavab vermək üçün müvafiq tədbir olduğunu müəyyən etdikdə; yaxud  

(c) Qanun, qayda və ya müvafiq etik norma üzrə auditora bunu etmək hüququ verilir.   
 

Məsələn, IESBA Məcəlləsi üzrə auditordan aşkar edilmiş və ya ehtimal edilən riayətetməmə hallarına 

cavab vermək üçün tədbirlər görməsini və müəssisədən kənar müvafiq səlahiyyətli orqana məruzəetmə 

daxil ola biləcək əlavə tədbirlərin görülməsinin zəruri olub-olmamasını müəyyən etməsini tələb edir. 

IESBA Məcəlləsində bu cür məruzələrin IESBA Məcəlləsinə əsasən məxfilik öhdəliyinin pozulması 

sayılmayacağı izah edilir. Bununla yanaşı, müəyyən şəraitlərdə məruzəetmə qanun, qayda və ya 

müvafiq etik normalara uyğun olaraq auditorun məxfilik öhdəliyi bunu etməyə yol verməyə bilər. 

 

Auditor ehtimal edilən riayətetməmə halını rəhbərliyin müvafiq səviyyəsi, müvafiq hallarda isə 

idarəetməyə məsul şəxslər ilə müzakirə etməlidir, çünki onlar əlavə audit sübutlarını təqdim edə bilər. 

Bununla yanaşı, bəzi yurisdiksiyalarda auditorun müəyyən məsələlər barədə rəhbərliyə və idarəetməyə 

məsul şəxslərə məlumat verməsi qanun və ya qaydalar ilə məhdudlaşdırıla bilər. Qanun və ya qayda ilə 

müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən ehtimal edilən qanunsuz hərəkət üzrə istintaqda qərəzli fikir yarada 

bilən məlumatvermə və ya digər tədbir qadağan edilə bilər. Bu vəziyyətdə auditor hüquqi məsləhət 

almağı məqsədəuyğun hesab edə bilər. 

 

Sənədləşdirməyə dair tələblər 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

250.30 Auditor audit sənədlərinə qanun və qaydaların tələblərinə aşkar olunmuş 

və ya ehtimal edilən riayətetməmə faktını və aşağıdakıları  daxil etməlidir. 

(İst: Paraq. A35-A36) 

(a) Yerinə yetirilmiş audit prosedurlarını, yürüdülmüş əhəmiyyətli 

peşəkar mühakimələri və onlara dair əldə edilmiş qənaətləri; 

habelə 

(b) Riayətetməmə ilə bağlı əhəmiyyətli məsələlərin, o 

cümlədənrəhbərliyin və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul 

şəxslərin həmin məsələyə necə cavab verdiyini rəhbərliklə, 

idarəetməyə məsul şəxslərlə və digərləri ilə müzakirə edilməsi. 

 

Səciyyəvi sənədlərə aşağıdakılar daxildir: 

Yerinə yetirilmiş iş Tətbiq edilmiş prosedurların təfərrüatları, yürüdülmüş əhəmiyyətli 

peşəkar mühakimələr və əldə edilmiş nəticələr. 

Müvafiq sənədlər Müvafiq materialların və ya sənədlərin nüsxələri. 

Müzakirələr və 
nəticələr 

Mümkün riayətetməmə ilə bağlı rəhbərlik, idarəetməyə məsul şəxslər 

(İMŞ) və ya müəssisədən kənar digər tərəflər ilə aparılmış müzakirələrə 

dair qeydlər. Bu qeydlərə qaldırılmış məsələlərə rəhbərliyin və İMŞ-in 

verdiyi cavablar və əldə edilən nəticələr də daxil edilməlidir. 

Digər tələblər Qanunların və qaydaların tələblərinə aşkar edilmiş və ya ehtimal edilən 
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riayətetməmə halları ilə bağlı qanunlarda, qaydalarda və ya müvafiq etik 

normalarda sənədləşdirməyə dair müəyyən edilmiş əlavə tələblər. 

 

15.3 402 saylı BAS —  Xidmət təşkilatının xidmətindən istifadə edən 

müəssisənin auditi üzrə  mülahizələr 

 
Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 

402.7 Xidmət təşkilatının xidmətlərindən istifadə edən istifadəçinin auditorunun 

məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

(a) Xidmət təşkilatının təqdim etdiyi xidmətlərin xüsusiyyəti və    

əhəmiyyətliliyi, habelə istifadəçi müəssisənin audit üçün mühüm 

olan daxili nəzarət sisteminə onların təsiri barədə əhəmiyyətli təhrif 

riskini müəyyən edib qiymətləndirmək üçün təsəvvür əldə etmək; 

habelə 

(b) Həmin risklərə qarşı cavab tədbiri qismində həyata keçirilə                      

bilən audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetirmək. 

 
Əlavə 15.3-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A s s e s s m e n t 

Xidmət təşkilatı tərəfindən hansı 
xidmətlər (auditlə bağlı) göstərilir? 

 

 

 
 
Göstərilmiş xidmətlərlə bağlı 
müəssisədə hansı daxili nəzarət 
vasitələri mövcuddur? 
 
Xidmət təşkilatında olan nəzarət 
vasitələrinə nə dərəcədə etibar edilir? 
 
1-ci və ya 2-ci növ hesabat 
mövcuddur? 

R
is

k
 

 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

İstifadəçi müəssisə daxilində yetərli audit 

sübutları əldə etmək mümkündürmü? 

Əgər mümkün deyilsə:   
• Prosedurların xidmət təşkilatında yerinə 

yetirilməsini təşkil edin, yaxud 

• Əgər 2-ci növ hesabat mövcuddursa, 
ona etibar etməyin mümkün olub-
olmadığını müəyyən edin   
Dələduzluq və ya qanun və qaydalara 

riayət etməmə kimi hadisələr haqqında 

suallar verin. 

 

 

R
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H
es

ab
at

ve
rm

ə Fərqli auditor hesabatı 
verilməyənədək ximət təşkilatının 
auditorunun yoxlamasına istinad 

etməyin. 
 
Yetərli müvafiq audit sübutları əldə 
edilmədiyi halda, auditor hesabatını 
dəyişin. 
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402.8 

BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənaları kəsb edir: 
 
(a) İstifadəçi müəssisənin əlavə nəzarət vasitələri (Complementary 

user entity controls) - Xidmət təşkilatının xidmət göstərilməsi ilə 

bağlı öz üzərinə götürdüyü işlərin istifadəçi müəssisələr tərəfindən 

həyata keçiriləcəyi və nəzarət məqsədlərinə nail olmaq zəruri 

olduqda, öz sisteminin təsvirində müəyyən edilən nəzarət işləri.  
 
(b) Xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinin təsviri və strukturuna 

dair hesabat (Bu BAS-da “1-ci növ hesabat” adlanır) (Report on the 

description and design of controls at a service organization 

(referred to in this ISA as a type 1 report) — aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

(i) Xidmət təşkilatı sisteminin, habelə konkret bir tarixdə 

planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş nəzarət məqsədlərinin və 

müvafiq nəzarət prosedurlarının təşkilatın rəhbərliyi tərəfindən 

hazırlanmış təsviri; habelə 

(ii) Xidmət təşkilatı auditorunun ağlabatan əminlik aşılamaq 

məqsədilə hazırladığı və xidmət təşkilatı sisteminin, habelə 

konkret bir tarixdə planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş nəzarət 

məqsədlərinin və müvafiq nəzarət prosedurlarının təşkilatın 

rəhbərliyi tərəfindən hazırlanmış təsvirinə və müəyyən olunmuş 

məqsədlərə nail olmaq üçün nəzarət vasitələrinin 

hazırlanmasının münasibliyinə dair xidmət təşkilatı auditorunun 

rəyini əks etdirən hesabat. 
 

(c) Xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinin təsviri, strukturu və 

istismar keyfiyyətinə dair hesabat (402 saylı BAS-da “2-ci növ 

hesabat” adlanır) (Report on the description, design, and operating 

effectiveness of controls at a service organization (referred to in 

ISA 402 as a type 2 report) aşağıdakılardan ibarətdir: 
 

(i) Xidmət təşkilatı sisteminin, habelə konkret bir tarixdə 

planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş nəzarət məqsədlərinin və 

müvafiq nəzarət prosedurlarının, onların göstərilmiş bir tarixdə 

və ya konkret bir dövr ərzində planlaşdırılaraq həyata 

keçirilməsi və bəzi hallarda konkret bir dövr ərzində onların 

istismar keyfiyyəti haqqında təşkilatın rəhbərliyi tərəfindən 

hazırlanmış təsviri; habelə 

(ii) Xidmət təşkilatı auditorunun ağlabatan əminlik aşılamaq 

məqsədilə hazırladığı və aşağıdakıları əks etdirən hesabat: 
 

a. Xidmət təşkilatı sisteminin, habelə konkret bir tarixdə 

planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş nəzarət məqsədlərinin və 

müvafiq nəzarət prosedurlarının təşkilatın rəhbərliyi tərəfindən 

hazırlanmış təsvirinə və konkret məqsədlərə nail olmaq üçün 

nəzarət vasitələrinin tərtib edilməsinin münasibliyinə və nəzarət va- 

sitələrinin istismar keyfiyyətinə dair xidmət təşkilatı auditorunun 

rəyi; habelə 

b. Xidmət təşkilatı auditorunun nəzarət testlərinin və onların 

nəticələrinin təsviri. 
 

(d) Xidmət təşkilatının auditoru (Service auditor) - Xidmət təşkilatının 

tələbi ilə, xidmət təşkilatının nəzarət prosedurlarına dair əminlik 

hesabatı təqdim edən auditor. 
 

(e) Xidmət təşkilatı (Service organization) – Üçüncü tərəf təşkilat (və 

ya üçüncü tərəf təşkilatın seqmenti) olub, onun xidmətindən 

istifadə edən müəssisələri həmin müəssisələrin maliyyə 

hesabatına müvafiq məlumat sistemlərinin tərkibi olan xidmətlərlə 

təmin edən təşkilat. 
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(f) Xidmət təşkilatının sistemi (Service organization’s system) - Xidmət 

təşkilatının onun xidmətlərindən istifadə edən müəssisələri xidmət 

təşkilatı auditorunun hesabatında əks olunmuş xidmətlərlə təmin 

etmək üçün hazırladığı, həyata keçirdiyi, dəstəklədiyi qayda və 

prosedurlar. 
 

(g) Subxidmət təşkilatı (Subservice organization) - Digər xidmət 

təşkilatı tərəfindən onların xidmətindən istifadə edən müəssisələrə 

həmin müəssisələrin maliyyə hesabatına müvafiq məlumat 

sistemlərinin tərkibi olan bəzi xidmətləri göstərmək üçün istifadə 

edilən xidmət təşkilatı. 

 

(h) İstifadəçinin auditoru (User auditor) - İstifadəçi müəssisənin 

maliyyə hesabatlarının auditini aparan və hesabat hazırlayan 

auditor.  
 

(i) İstifadəçi müəssisə (User entity) - Xidmət təşkilatının 

xidmətlərindən istifadə edən və maliyyə hesabatlarının auditi 

aparılan müəssisə. 

 
  

Bir sıra təşkilatlar (o cümlədən çox kiçik olanlar) çox vaxt maliyyə əməliyyatlarının aparılması üzrə 

müəyyən fəaliyyətlər üçün kənar şəxsləri cəlb edirlər. Belə fəaliyyətlərə aşağıdakılar daxildir: 

• Əmək haqqının hesablanması; 

• İnternet vasitəsilə alış-veriş; 

• İT xidmətləri; 

• Aktivlərin idarə olunması (mal-material ehtiyatlarının anbarda saxlanması, investisiyalar və s.); habelə 

• Hesabdarlıq xidmətləri. Bura əməliyyatların aparılması, mühasibat uçotunun aparılması və maliyyə 

hesabatlarının hazırlanması daxildir. 

 

Belə kənar təşkilatlar (maliyyə hesabatları ilə əlaqəli xidmətlər göstərən) "xidmət təşkilatları" adlanır. 

 

Xidmət təşkilatlarından istifadə olunduğu hallarda auditor belə razılaşmaların müəssisənin daxili 

nəzarətinə təsirini nəzərə almalıdır. Bura aşağıdakılar daxildir: 

• Əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirmək üçün kifayət qədər məlumatların əldə edilməsi; habelə  

• Müvafiq cavab tədbirinin işlənib hazırlanması. 

 

Kiçik müəssisələrdə kənardan cəlb olunmuş xidmətlər müəssisənin fasiləsiz fəaliyyəti üçün vacib ola 

bilər, lakin auditlə əlaqəli olmaya bilər. Bu, müəssisədə əhəmiyyətli təhrif risklərini araşdırmaq üçün 

daxili nəzarət yetərli olduqda, yaxud müəyyən edilmiş belə riskləri araşdırmaq üçün mahiyyəti üzrə audit 

prosedurlarının yerinə yetirilməsi mümkün olduğu hallarda baş verə bilər. 

 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Maliyyə hesabatlarını hazırlamaq üçün xidmət təşkilatından istifadə rəhbərliyi (və idarəetməyə 
məsul şəxsləri) maliyyə hesabatları üzrə məsuliyyətlərindən azad etmir. 

 

Xidmət təşkilatları istifadəçilərinə iki növ hesabat təqdim edə bilər: 
 

• 1-ci növ hesabatlar — xidmət təşkilatlarındakı nəzarət vasitələrinin təsviri və təşkili 

Bu hesabatlarda nəzarət vasitələrinin tətbiq edilməsinin səmərəliliyinə dair deyil, onların təşkili və yerinə 

yetirilməsi haqqında sübutları təmin edir. Belə hesabatlar məlumat xarakterli ola bilər, lakin xidmət 

təşkilatındakı əsas nəzarət vasitələrinin auditi aparılan dövr ərzində tətbiq edilməsinin səmərəli olub-

olmadığının öyrənilməsində auditor üçün istifadəsi məhduddur. 
 

  

• 2-ci növ hesabatlar — nəzarət vasitələrinin təsviri, təşkili və tətbiq edilməsinin səmərəliliyi 
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Bu hesabatlardan auditor aşağıdakıları nəzərdən keçirmək üçün istifadə edə bilər: 

- Xidmət təşkilatı tərəfindən test edilmiş nəzarət vasitələrinin müəssisənin əməliyyatlarına, hesab 

qalıqlarına, açıqlanmalarına və əlaqəli təsdiqləmələrinə aidiyyətinin olub-olmamasını, habelə 

- Xidmət təşkilatı auditorunun nəzarət testlərinin və nəticələrinin müvafiq olub-olmaması (məs., xidmət 

təşkilatı auditorunun testlərinin əhatə etdiyi dövrün müddəti və belə testlərin yerinə yetirilməsindən 

sonra keçən vaxt). 

 
Riskin qiymətləndirilməsi 

 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
402.9 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a müvafiq surətdə istifadəçi 

müəssisənin fəaliyyəti öyrənilərkən, istifadəçinin auditoru istifadəçi 

müəssisə barədə, xidmət təşkilatının xidmətlərindən istifadəçi 

müəssisənin öz fəaliyyətində necə istifadə etməsi haqqında, o 

cümlədən aşağıdakılar barədə təsəvvür əldə etməlidir: (İst: Paraq. A1-

A2) 
 
(a) Xidmət təşkilatı tərəfindən təqdim edilmiş xidmətlərin xüsusiyyəti 

və həmin xidmətlərin istifadəçi müəssisə üçün əhəmiyyəti, o 

cümlədən istifadəçi müəssisənin daxili nəzarətinə təsiri; (İst: 

Paraq. A3-A5) 

 

(b) Xidmət təşkilatı tərəfindən işlənən əməliyyatların, hesabların və ya 

maliyyə hesabatının hazırlanması proseslərinin xüsusiyyəti və 

əhəmiyyətliliyi; (İst: Paraq. A6) 

(c) Xidmət təşkilatı ilə istifadəçi müəssisənin qarşılıqlı əlaqəsinin 

dərəcəsi; habelə (İst: Paraq. A7) 

(d) İstifadəçi müəssisə ilə xidmət təşkilatı arasındakı münasibətlərin, o 

cümlədən xidmət təşkilatı tərəfindən görülən işlər üzrə müvafiq 

müqavilə şərtlərinin xüsusiyyəti. (İst: Paraq. A8-A11) 

402.10 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a müvafiq olaraq, audit üçün mühüm 

olan daxili nəzarəti öyrənərkən, istifadəçinin auditoru istifadəçi 

müəssisədə müvafiq nəzarət elementlərinin xidmət təşkilatının təqdim 

etdiyi xidmətlərlə bağlı strukturu və tətbiqini, o cümlədən xidmət 

təşkilatının işlədiyi əməliyyatlara tətbiq olunan nəzarət elementlərini 

qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. A12-A14) 

402.11 İstifadəçinin auditoru əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən olunaraq 

qiymətləndirilməsindən ötrü xidmət təşkilatının təqdim etdiyi xidmətlərin 

xüsusiyyəti və əhəmiyyətliliyi və onların istifadəçi müəssisənin auditi 

üçün mühüm olan daxili nəzarətinə təsiri barədə yetərli təsəvvürün əldə 

edilmiş olmasını müəyyənləşdirməlidir. 

402.12 Əgər istifadəçinin auditoru bu məsələlər barədə istifadəçi müəssisədən 

yetərli təsəvvür əldə edə bilmirsə, onda həmin təsəvvürü aşağıdakı 

prosedurlardan birini və ya bir neçəsini yerinə yetirməklə əldə 

etməlidir: 
 
(a) Mövcud olarsa, 1-ci və ya 2-ci növ hesabatların əldə edilməsi; 

(b) Konkret məlumat əldə etmək məqsədilə istifadəçi müəssisə 

vasitəsilə xidmət təşkilatı ilə əlaqə saxlanması; 

(c) Xidmət təşkilatına baş çəkilməsi və xidmət təşkilatındakı müvafiq 

nəzarət elementləri barədə zəruri məlumatları təqdim edəcək 

prosedurların yerinə yetirilməsi; yaxud 

(d) Xidmət təşkilatındakı müvafiq nəzarət elementləri barədə zəruri 

məlumatları təmin edəcək prosedurları yerinə yetirmək üçün digər 

istifadəçinin auditorundan istifadə edilməsi. (İst: Paraq. A15-A20) 

 
Xidmət təşkilatlarının xidmətindən istifadə olunduğu hallarda auditor aşağıdakı əlavədə göstərilən 

məsələləri nəzərdən keçirməlidir. 
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Əlavə 15.3-2 

 

Araşdırmaq Təsvir 

Hansı xidmətlər (auditə 
aid olan) göstərilir? 

• Aşağıdakıları müəyyən etmək: 
- Göstərilən xidmətlərin xüsusiyyəti, 
- Aparılmış əməliyyatların əhəmiyyətliliyi; habelə 
- Təsir göstərilən hesablar və ya maliyyə hesabatlarının hazırlanması 

prosesləri. 

• İstifadəçi müəssisə ilə xidmət təşkilatı arasındakı müqavilənin və ya 
xidmət sazişinin şərtlərini nəzərdən keçirmək.  

• Xidmət təşkilatı ilə müəssisə arasındakı bağlılıq (tədbirlər) dərəcəsini 
müəyyən etmək. 

• Xidmət təşkilatlarının, xidmət təşkilatlarının auditorlarının (o cümlədən 
rəhbərliyin məktubları), daxili auditorların və ya tənzimləyici orqanların 
xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinə dair hesabatlarını təhlil etmək. 

Təşkilatda hansı 
müvafiq daxili nəzarət 
vasitələri mövcuddur? 

• Xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinin auditə aidiyyəti varmı? Əgər 
yoxdursa, mahiyyəti üzrə yanaşma yetərlidir. Əgər varsa, auditor təsəlli 
xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinin müvafiq şəkildə hazırlanıb 
tətbiq edilməsi ilə tanış olmalıdır.  

• Xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinə baxmayaraq, istifadəçi 
tərəfindən təyin edilmiş, materialların işlənməsi ilə bağlı riskləri azaldan 
nəzarət vasitələri (test edilə bilən) varmı? Məsələn, əmək haqqının 
hesabalanması üzrə istifadəçinin nəzarət vasitələri aşağıdakılardan 
ibarət ola bilər: 

- Məlumatlar işləndikdən sonra xidmət təşkilatına təqdim edilmiş 
məlumatların xidmət təşkilatının hesabatları ilə müqayisə edilməsi; 

- Kargüzarlıq dəqiqliyi üçün əmək haqlarının hesablanmış 
məbləğlərinin bir nümunəsinin yenidən hesablanması; habelə 

- Hesablanmış əmək haqlarının ümumi məbləğinin qəbul edilə 
biləcəyinin mümkünlüyünün yoxlanılması. 

Xidmət təşkilatında 
mövcud olan daxili 
nəzarət vasitələrinə nə 
dərəcədə etibar edilir? 

• Mövcud olan 1-ci növ və ya 2-ci növ hesabatları əldə etmək. Xidmət 
təşkilatları ilə bağlanmış müqavilələrdə çox vaxt belə hesabatların 
təqdim edilməsi nəzərdə tutulur; 

• Xüsusi məlumatları əldə etmək üçün xidmət təşkilatı ilə əlaqə saxlamaq; 

• Xidmət təşkilatına getmək və zəruri prosedurları yerinə yetirmək; yaxud 

• Zəruri prosedurları yerinə yetirmək üçün başqa auditoru cəlb etmək. 

  
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
İstifadə ilə bağlı mümkün məhdudiyyətlərin olub-olmamasını bilmək üçün xidmət təşkilatlarının 
hesabatlarının mətnini yoxlayın. Belə məhdudiyyətlər rəhbərliyə, xidmət təşkilatına və onun 
müştərilərinə, habelə müəssisənin auditorlarına şamil oluna bilər. 

 
 

Riskə qarşı cavab tədbirləri 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
402.13 1-ci və ya 2-ci növ hesabatın təqdim etdiyi audit sübutlarının yetərliliyi 

və münasibliyini müəyyən edərkən, istifadəçinin auditoru aşağıdakılara 

əmin olmalıdır: 
 

(a) Xidmət təşkilatı auditorunun peşəkar səriştəsi və müstəqilliyi; 

habelə 

(b) 1-ci və ya 2-ci növ hesabatın hazırlanması üçün əsas götürülmüş 

standartların adekvatlığı. (İst: Paraq. A 21) 

402.14 Əgər istifadəçinin auditoru xidmət təşkilatındakı nəzarət elementlərinin 

strukturu və tətbiqini öyrənərkən əldə etdiyi faktları təsdiqləməkdən ötrü 

1-ci və ya 2-ci növ hesabatdan audit sübutu qismində istifadə etməyi 

planlaşdırırsa, onda istifadəçinin auditoru: 
 



 
  
 

202 
 

(a) Xidmət təşkilatındakı nəzarət elementlərinin strukturunun 

istifadəçinin auditorunun məqsədlərinə uyğun tarixdə və ya dövr 

üzrə təsvir olunduğunu aydınlaşdırmalıdır; 

(b) Hesabatda təqdim edilmiş sübutların istifadəçi müəssisənin auditi 

üçün mühüm olan daxili nəzarətini öyrənmək üçün yetərli və 

münasib olmasını qiymətləndirməlidir; habelə 

(c) İstifadəçi müəssisənin xidmət təşkilatı tərəfindən müəyyən edilmiş 

əlavə nəzarət elementlərinin istifadəçi müəssisəyə uyğunluğunu 

müəyyən etməli və belə olarsa, istifadəçi müəssisənin bu cür 

nəzarət elementlərini planlaşdıraraq həyata keçirmiş olmasını 

müəyyənləşdirməlidir. (İst: Paraq. A22-A23) 

402.15 Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı 330 saylı BAS-a müvafiq qaydada cavab 

tədbirləri görərkən, istifadəçinin auditoru: 
 

(a) İstifadəçi müəssisənin uçot sənədlərində müvafiq maliyyə hesabatı 

təsdiqləmələrinə aid yetərli münasib audit sübutlarının olub-

olmadığını müəyyən etməlidir; bunlar olmazsa, 

(b) Yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün əlavə audit 

prosedurlarını yerinə yetirməli və ya xidmət təşkilatında həmin 

prosedurları istifadəçinin auditorunun adından yerinə yetirmək 

üçün digər auditoru cəlb etməlidir. (İst: Paraq. A24-A28) 

402.16 İstifadəçinin auditorunun riski qiymətləndirmə prosesinə xidmət             

təşkilatındakı nəzarət elementlərinin səmərəli işləməsi barədə 

gözlənilən nəticələr daxil olduqda, istifadəçinin auditoru aşağıdakı 

prosedurların bir və ya bir neçəsindən həmin nəzarət elementlərinin 

səmərəli fəaliyyəti barədə audit sübutu əldə etməlidir: 
 

(a) Mümkün olarsa, 2-ci növ hesabatın əldə edilməsi; 

(b) Xidmət təşkilatında müvafiq nəzarət testlərinin yerinə yetirilməsi; 

yaxud 

(c) Xidmət təşkilatında nəzarət testlərini istifadəçinin auditorunun  

adından yerinə yetirmək üçün başqa auditorun cəlb edilməsi. (İst: 

Para. A29-A30) 

402.17 16(a) paraqrafına müvafiq olaraq, əgər istifadəçinin auditoru 2-ci növ 

hesabatdan xidmət təşkilatındakı nəzarət elementlərinin səmərəli tətbiqi 

barədə audit sübutu qismində istifadə etməyi planlaşdırırsa, onda 

xidmət təşkilatı auditorunun hesabatında nəzarət elementlərinin 

səmərəliliyi barədə yetərli münasib audit sübutunun təqdim olunmasını 

istifadəçinin auditorunun riski qiymətləndirmə prosesini dəstəkləmək 

üçün aşağıdakı yollarla müəyyənləşdirməlidir: 
 

(a) Xidmət təşkilatındakı nəzarət elementlərinin xüsusiyyətləri, 

strukturu və səmərəliliyi barədə məlumatların istifadəçinin 

auditorunun məqsədlərinə uyğun tarixdə və ya dövr üzrə tərtib 

olunduğunu qiymətləndirməklə; 

(b) İstifadəçi müəssisənin xidmət təşkilatı tərəfindən müəyyən edilmiş 

əlavə nəzarət elementlərinin istifadəçi müəssisə üçün mühüm 

əhəmiyyətə malik olmasını müəyyən etməklə və belə olarsa, 

istifadəçi müəssisənin bu cür nəzarət elementlərini planlaşdıraraq 

həyata keçirmiş olması barədə                     təsəvvür əldə etməklə 

və belə olarsa, onların fəaliyyətinin                      səmərəliliyini 

testdən keçirməklə; 

(c) Nəzarət testləri ilə əhatə olunmuş vaxt müddətinin və həmin 

nəzarət testlərinin yerinə yetirilməsindən keçmiş vaxtın 

adekvatlığını qiymətləndirməklə; habelə 

(d) Nəzarət testlərinin və onların nəticələrinin xidmət təşkilatının 

auditorunun hesabatında təsvir olunduğu kimi, istifadəçi 

müəssisənin maliyyə hesabatlarındakı təsdiqləmələrə uyğun 
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olmasını və istifadəçinin auditorunun riski qiymətləndirmə prosesini 

dəstəkləmək üçün yetərli münasib audit sübutu təqdim etməsini 

qiymətləndirməklə. (İst: Paraq. A31-A39) 

402.19 İstifadəçinin auditoru istifadəçi müəssisənin rəhbərliyindən, istifadəçi 

müəssisənin maliyyə hesabatlarına təsir edən istənilən dələduzluq, 

qanun və qaydalara riayət etməmə və ya düzəliş edilməmiş təhriflər 

barədə xidmət təşkilatının istifadəçi müəssisəyə məlumat vermə və ya 

istifadəçi müəssisənin bundan başqa şəkildə xəbər tutması barədə 

soruşmalıdır. İstifadəçinin auditoru bu cür məsələlərin onun əlavə audit 

prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və dərəcəsinə necə təsir etməsini, 

o cümlədən özünün qərarlarına və istifadəçinin auditorunun rəyinə olan 

təsirini qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. A41) 

 
Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirləri görərkən auditor aşağıdakı məsələləri nəzərdən 

keçirməlidir. 

 

Əlavə 15.3-3 
 

Araşdırmaq Təsvir 

Müəssisə daxilində 
zəruri sübutları əldə 
etmək mümkündürmü? 

Əgər mümkündürsə, maliyyə hesabatlarında istifadə edilən müvafiq 
təsdiqləmələrə aid olan yetərli müvafiq audit sübutlarını əldə etmək. 
 
Əgər mümkün deyilsə, sübutları əldə etmək üçün əlavə prosedurlar yerinə 
yetirmək, məsələn, istifadəçinin auditorunun adından xidmət təşkilatında 
prosedurları yerinə yetirmək üçün başqa auditorun cəlb edilməsi. 

1-ci növ və ya 2-ci növ 
hesabata edilə biləcək 
etibarın dərəcəsini 
müəyyən etmək 

• Auditorun peşəkar səriştəsini və müstəqilliyini, habelə hesabatın təqdim  
edilməsi üçün əsas götürülmüş standartların uyğunluğunu nəzərdən 
keçirmək; 

 
• Xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinin təsvirinin və strukturunun 

istifadəçi auditorunun məqsədlərinə uyğun tarixdə və ya dövr üzrə olub-
olmadığını aydınlaşdırmaq;  

 
• Hesabatda təqdim edilmiş sübutların istifadəçi müəssisənin auditinin 

məqsədinə uyğun olan daxili nəzarətini öyrənmək üçün yetərli və 
müvafiq olmasını qiymətləndirmək; habelə 

 
• İstifadəçi müəssisənin xidmət təşkilatı tərəfindən müəyyən edilmiş əlavə 

nəzarət vasitələrinin istifadəçi müəssisəyə uyğunluğunu müəyyən etmək 
və uyğun olarsa, istifadəçi müəssisənin bu cür nəzarət vasitələrini 
hazırlayıb tətbiq edib-etməməsini müəyyən etmək. 

 
Fikir verin ki, 1-ci növ hesabatda xidmət təşkilatındakı daxili nəzarət 
vasitələrinin bir müddət ərzində səmərəli işləmələrinə dair heç bir sübut 
təqdim edilmir. 2-ci növ hesabat olmadıqda, auditora xidmət təşkilatında 
nəzarət testlərini keçirmək və ya belə testləri keçirmək üçün başqa 
auditoru cəlb etmək lazım ola bilər. 

İstifadəçinin uçot 
səönədlərinin və 
nəzarət vasitələrinin 
test edilməsi 

Mümkün olduqda, istifadəçi müəssisənin uçot sənədlərində maliyyə 
hesabatlarındakı müvafiq təsdiqləmələrə aid yetərli müvafiq audit 
sübutlarını əldə etmək.   
 

Xidmət təşkilatından 
audit sübutlarının əldə 
edilməsi 

İstifadəçinin uçot sənədləri yetərli olmadığı halda aşağıdakıları yerinə 
yetirməklə nəzarət vasitələrinin səmərəli işləməsi barədə audit sübutlarını 
əldə etmək: 

• Əgər varsa, 2-ci növ hesabatın əldə edilməsi; 

• Xidmət təşkilatında müvafiq nəzarət testlərinin yerinə yetirilməsi; yaxud 

• Xidmət təşkilatında nəzarət testlərini istifadəçinin auditorunun adından 
yerinə yetirmək üçün başqa auditorun cəlb edilməsi. 

Əhəmiyyətli hadisələr 
(dələduzluq və s.) barədə 
sorğuların aparılması 

Rəhbərliyə maliyyə hesabatlarına təsir edə bilən hər hansı dələduzluq, 
qanun və qaydalara riayət etməmə və ya düzəliş edilməmiş təhriflər 
barədə məlum olub-olmamasına (və ya xidmət təşkilatından bildiriş alıb-
almamasına) dair suallar vermək. 
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Hesabatvermə 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

402.20 Əgər istifadəçinin auditoru xidmət təşkilatının təmin etdiyi xidmətlərlə 

bağlı olaraq, istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditinə aid 

yetərli münasib audit sübutunu əldə edə bilməzsə, istifadəçinin 

auditorunun hesabatındakı rəyi 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a 

müvafiq şəkildə dəyişməlidir. (İst: Paraq. A42) 

402.21 İstifadəçinin auditoru qanun və qaydalara müvafiq olaraq tələb 

edilməzsə, xidmət təşkilatının auditorunun istifadəçinin auditorunun 

şərtsiz rəyi əks etdirən hesabatındakı işinə istinad etməməlidir. Əgər 

bu cür istinad qanun və qaydalarla tələb olunarsa, istifadəçinin 

auditorunun hesabatı bu istinadın istifadəçinin auditorunun auditor 

rəyinə görə məsuliyyətini azaltmadığını göstərməlidir. (İst: Paraq. A43) 

402.22 Əgər xidmət təşkilatı auditorunun işinə istinad istifadəçinin auditorunun 

rəyinə edilən dəyişiklik barədə anlayışa uyğundursa, istifadəçi 

auditorunun hesabatı bu cür istinadın istifadəçi auditorunun həmin rəyə 

görə məsuliyyətini azaltmadığını göstərməlidir. (İst: Paraq. A44) 

 
Xidmət təşkilatının 1-ci növ və ya 2-ci növ hesabatı istifadə edildikdə, qanunvericiliklə tələb olunmadiğı 

hallarda, müəssisəyə dair auditor hesabatında xidmət təşkilatının hesabatına istinad edilməməlidir.  

 

Bununla belə, istifadəçinin auditoru xidmət təşkilatı auditorunun hesabatındakı fərqli rəyə görə fərqli 

auditor hesabatı təklif etdikdə, əgər istifadəçinin auditorunun xidmət təşkilatı auditorunun hesabatına 

istinadı istifadəçi auditorunun fərqli rəyinin səbəbini izah etməyə yardım edərsə, onun bu cür hesabata 

istinad etməsi mümkündür. Bu cür hallarda istifadəçinin auditoru öz auditor hesabatında qeyd etməlidir 

ki, xidmət təşkilatı auditoruna edilən istinad istifadəçinin auditorunun belə rəyə görə öz məsuliyyətini 

azaltmır.  

 

15.4 501 saylı  BAS — Audit sübutları —  seçilmiş maddələr üzrə 
xüsusi mülahizələr 
 

Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 
501.3 Auditorun məqsədi aşağıdakılarla bağlı yetərli müvafiq audit sübutunun 

əldə edilməsidir: 

(a) Mal-material ehtiyatlarının mövcudluğu və vəziyyəti; 

(b) Müəssisənin cəlb olunduğu məhkəmə proseslərinin və iddialarının 

təqdimatının tamlığı; habelə 

(c) Seqmentlər üzrə məlumatın maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrinə uyğun hazırlanması və açıqlanması. 

  
Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasında iştiraketmə  
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

501.4 Mal-material ehtiyatları maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli       

maddələrdirsə, auditor aşağıdakı vasitələrlə belə mal-material 

ehtiyatlarının mövcudluğuna və vəziyyətinə dair yetərli münasib audit 

sübutu əldə etməlidir: 
 
(a) Aşağıda göstərilən hallar mümkün olarsa, mal-material 

ehtiyatlarının inventarizasiyasında iştirak etmək: 
 

(i) Müəssisənin mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasının 

nəticələrinin uçotu və ona nəzarət üçün rəhbərliyin göstərişlərinin 

və prosedurlarının qiymətləndirilməsi; (İst: Paraq. A4) 

(ii) Rəhbərliyin qalıqların hesablanması üzrə qoyduğu prosedurların 
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icrasının müşahidə edilməsi; (İst: Paraq. A5) 

(iii) Mal-material ehtiyatlarının yoxlanması; (İst: Paraq. A6 ) 

(iv) Test hesablamalarının aparılması; habelə (İst: Paraq. A7-A8) 
 
(b) Müəssisənin mal-material ehtiyatları üzrə yekun inventarizasiya 

sənədlərinin faktiki inventarizasiya hesablamalarının nəticələrini 

dəqiqliklə əks etdirib-etdirmədiyini müəyyənləşdirmək üçün həmin 

sənədlər üzrə audit prosedurlarını yerinə yetirmək. 

501.5 Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyası hesabat tarixindən başqa 

digər bir tarixdə aparılarsa, auditor 4-cü paraqrafda tələb olunan 

prosedurlardan əlavə, mal-material ehtiyatlarının inventarizasiya tarixi 

ilə hesabat tarixi arasındakı müddətdə mal-material ehtiyatlarındakı 

dəyişikliklərin düzgün qeydə alınıb-alınmadığına dair audit sübutu əldə 

etmək üçün müvafiq audit prosedurları tətbiq etməlidir. (İst: Paraq. A9-

A11) 

501.6 Auditor gözlənilməyən hallarla əlaqədar mal-material ehtiyatlarının 

inventarizasiyasında iştirak edə bilməsə, başqa bir gündə         qalıqların 

fiziki hesablanmasını aparmalı və ya belə hesablanmanın 

aparılmasında iştirak etməli, habelə aralıq əməliyyatların yoxlanılması 

üzrə audit prosedurları həyata keçirməlidir. 

501.7 Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasında iştirak etmək mümkün 

olmadıqda, auditor belə mal-material ehtiyatlarının mövcudluğu və 

vəziyyəti ilə bağlı yetərli münasib audit sübutu əldə etmək üçün 

alternativ audit prosedurları keçirir. Prosedurları keçirmək mümkün 

olmadıqda isə auditor 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a3 müvafiq olaraq 

auditor hesabatındakı rəyə dəyişiklik edir. (İst: Paraq. A12-A14) 

501.8 Hər hansı üçüncü tərəfin məsul mühafizəsində və ya nəzarətində olan 

mal-material ehtiyatları maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlidirsə, 

auditor aşağıdakılar vasitəsilə belə mal-material ehtiyatlarının 

mövcudluğu və vəziyyəti ilə bağlı yetərli münasib audit sübutları əldə 

etməlidir: 
 
(a) Müəssisə adından saxlanılan mal-material ehtiyatlarının kəmiyyəti 

və vəziyyəti barədə üçüncü tərəfdən təsdiqləmə tələb etmək. (İst: 

Paraq. A15) 

(b) Cari vəziyyət üçün uyğun olan yoxlama və ya digər audit 

prosedurlarını keçirmək. (İst: Paraq. A16) 

  
Mal-material ehtiyatları maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyət kəsb etdiyi hallarda auditor onların 

mövcudluğunu və vəziyyətini aşağıda göstərildiyi kimi əks etdirməlidir.  

 

Əlavə 15.4-1 
 

Prosedur Təsvir 

Əyani hesablamada 
iştirak etmək 

• Hesablamaların nəticələrini uçota almaq/nəzarət etmək üçün rəhbərliyin 
göstərişlərini qiymətləndirmək; 

• Rəhbərliyin hesablama prosedurlarının yerinə yetirilməsini müşahidə 
etmək; 

• Mal-material ehtiyatlarını yoxlamaq və test üçün hesablamalar yerinə 
yetirmək; 

• Hesablama tarixi ilə dövrün sonu arasında mal-material ehtiyatlarındakı 
dəyişiklikləri uyğunlaşdırmaq; habelə 

• Əgər əyani hesablama mümkün deyilsə, alternativ prosedurları yerinə 
yetirmək. 

Digər tərəflərin keçirdiyi 
inventarizasiyanı 
təsdiqləmək/yoxlamaq 

• Mövcud olan mal-material ehtiyatlarının miqdarı/vəziyyəti ilə bağlı 
təsdiqləmələr tələb etmək; habelə 

• Yoxlama və ya digər müvafiq audit prosedurlarını yerinə yetirmək. 
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Məhkəmə prosesləri və iddiaları ilə bağlı sorğu 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

501.9 Auditor müəssisənin iştirak etdiyi və əhəmiyyətli təhriflər riski yarada 

biləcək məhkəmə proseslərini və iddiaları müəyyən etmək        

məqsədilə, aşağıdakılar daxil olmaqla, audit prosedurları planlaşdırıb 

həyata keçirir: (İst: Paraq. A17-A19) 
 

(a) Rəhbərliyə və müvafiq olarsa, müəssisənin digər əməkdaşlarına, o 

cümlədən onun ştatlı hüquq məsləhətçisinə sorğu göndərilməsi; 

(b) İdarəetməyə məsul şəxslərin iclaslarının protokollarını və 

müəssisə ilə kənar hüquq məsləhətçisi arasındakı yazışmaların 

nəzərdən keçirilməsi; 

(c) Məhkəmə xərclərinə dair hesabların təhlil edilməsi. (İst: Paraq. 

A20) 

501.10 Auditor müəyyən edilmiş məhkəmə prosesləri və ya iddialarla bağlı 

əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirirsə, yaxud tətbiq edilmiş audit 

prosedurları digər mümkün məhkəmə prosesinin və ya iddianın 

mövcudluğunu göstərərsə, auditor BAS-larda tələb olunan 

prosedurlardan əlavə, müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisi ilə birbaşa 

əlaqə yaratmalıdır. Auditor bunu rəhbərlik tərəfindən hazırlanmış və ya 

auditor tərəfindən göndərilmiş, belə məsləhətçidən auditorla əlaqə 

saxlamağı tələb edən yazılı sorğu məktubu vasitəsilə həyata keçirə 

bilər. Qanuna, qaydalara və ya hüquqşünasların müvafiq təşkilatının 

tələblərinə görə müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisinin auditorla 

birbaşa əlaqə yaratması qadağan olunarsa, auditor alternativ audit 

prosedurları tətbiq etməlidir. (İst: Paraq. A21-A25) 

501.11 Əgər: 
 

(a) rəhbərlik müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisi ilə əlaqə 

yaratmaq və ya görüşmək üçün auditora icazə verməkdən imtina 

edərsə, yaxud müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisi yazılı sorğu 

məktubuna müvafiq qaydada cavab verməkdən imtina edərsə və 

ya cavab vermək belə şəxs üçün qadağan olunarsa; habelə 
 

(b) auditor alternativ audit prosedurlarını həyata keçirməklə yetərli 

münasib audit sübutu əldə edə bilməzsə, 
 
auditor 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq, fərqli auditor rəyi 

verməlidir. 

501.12 Auditor maliyyə hesabatları hazırlanarkən təsirləri nəzərə alınmalı olan 

bütün məlum faktiki və ya ehtimal edilən məhkəmə prosesləri və 

iddiaların auditora bildirildiyinə və müvafiq maliyyə hesabatı 

standartlarına uyğun tanındığına və açıqlandığına dair rəhbərlikdən və 

ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul şəxslərdən yazılı təsdiqləmə 

tələb etməlidir. 

 

Əhəmiyyətli təhrif riskini yarada bilən məhkəmə proseslərini və iddialarını müəyyən etmək üçün auditor 

aşağıdakı cədvəldə göstərilən prosedurları yerinə yetirməlidir.  

 

Əlavə 15.4-2 
 

Prosedur Təsvir 

Sorğular aparmaq və 
müvafiq sənədləri təhlil 
etmək 

• Rəhbərliyə və digər şəxslərə sorğu göndərmək; 

• İdarəetməyə məsul şəxslərin yığıncaqlarının protokollarını təhlil etmək; 

• Müəssisə ilə onun hüquq məsləhətçisi arasında yazışmaları təhlil etmək; 
habelə 

• Məhkəmə xərclərinə dair hesabları təhlil etmək. 

Kənar hüquq Məhkəmə prosesləri və ya iddiaları müəyyən və ya ehtimal edildiyi 
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məsləhətçisi ilə əlaqə 
yaratmaq 

hallarda, auditor rəhbərlik tərəfindən hazırlanmış və auditor tərəfindən 
göndərilmiş, kənar hüquq məsləhətçilərindən iddiaların və s. təfərrüatları 
barədə birbaşa auditorun məlumatlandırılması tələb edilən sorğu 
məktubunu tələb etməlidir. Bu prosedur qadağan olunduğu halda, yaxud 
rəhbərlik kənar məsləhətçi ilə əlaqə saxlamağa icazə verməkdən imtina 
etdiyi hallarda alternativ prosedurlar, məsələn mövcud olan bütün 
sənədlərin təhlil olunması və əlavə sualların verilməsi yerinə yetirilməlidir. 
Alternativ prosedurlar yetərli olmadığı halda auditor rəyi dəyişdirilməlidir. 

Rəhbərlikdən təqdimat 
əldə etmək 

Rəhbərlikdən və idarəetməyə məsul şəxslərdən bütün məlum faktiki və ya 
mümkün olan məhkəmə proseslərinin və iddialarının açıqlandığına və 
müvafiq qaydada maliyyə hesabatlarında əks etdirildiyinə dair yazılı 
təqdimat tələb etmək. 

 

Seqmentlər üzrə məlumatlar  
  
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

501.13 Auditor aşağıdakıları həyata keçirməklə seqmentlər üzrə məlumatların 

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun şəkildə 

təqdimatına və açıqlanmasına dair yetərli audit sübutu  

əldə etməlidir: 
  
(a) Seqmentlər üzrə məlumatın müəyyən edilməsində rəhbərlik 

tərəfindən tətbiq olunmuş metodların öyrənilməsi, o cümlədən: (İst: 

Paraq. A27) 
   

(i) Belə metodların maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrinə uyğun açıqlama ilə nəticələnməsi ehtimalının 

qiymətləndirilməsi; habelə 

(ii) Müvafiq hallarda, belə metodların tətbiqinin testləşdirilməsi; 

habelə 

(b) Cari vəziyyətlərdə müvafiq analitik prosedurların və ya digər audit 

prosedurlarının keçirilməsi. 

 

Çox vaxt seqment üzrə məlumatlar KOM-ların auditində tətbiq edilə bilmədiyinə görə, onlar bu 

Təlimatda başqa heç bir yerdə əks etdirilməmişdir.  

 

15.5 510 saylı BAS —  İlk audit tapşırıqları – ilkin qalıqlar 
 

Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 
510.3 İlk auditin tapşırığının həyata keçirilməsi zamanı ilkin qalıqlarla əlaqədar 

auditorun məqsədi aşağıdakı amillərin yetərli müvafiq audit sübutlarını əldə 

etməkdir: 
 
(a) İlkin qalıqlar cari dövrün maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir edən təhrifləri ehtiva edir; habelə 

(b) İlkin qalıqlarda əks olunan müvafiq uçot siyasəti cari dövrün maliyyə 

hesabatlarında davamlı olaraq tətbiq edilir və ya onlara edilən 

dəyişikliklər müvafiq olaraq uçota alınır, maliyyə hesabatlarının tətbiq 

olunan çərçivələrinə uyğun olaraq lazımi qaydada təqdim edilir və 

acıqlanır. 

 

Bu standartda maliyyə hesabatlarının ilk dəfə auditi aparıldığı zaman və ya əvvəlki dövr üzrə maliyyə 

hesabatları başqa auditor tərəfindən yoxlanıldığı zaman ilkin qalıqlara dair göstərişlər verilir. 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
510.5 Auditor ilkin qalıqlarla əlaqədar məlumat əldə etmək üçün açıqlamalar 

da daxil olmaqla, əgər varsa, ən son maliyyə hesabatları və əvvəlki 

auditorun ən son hesabatı ilə tanış olmalıdır. 
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510.6 Auditor cari dövrün maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərən ilkin qalıqlarda təhriflərin olub-olmaması haqqında aşağıdakı 

qaydada yetərli münasib audit sübutları əldə etməlidir: (İst: Paraq. A1-

A2) 
 

(a) Əvvəlki dövrün yekun qalıqlarının cari dövrə düzgün köçürülüb-

köçürülmədiyini və ya müvafiq olduqda, yenidən hesablanıb-

hesablanmadığını müəyyən etməlidir; 

(b) İlkin qalıqların müvafiq uçot siyasətlərinin tətbiq olunmasını əks 

etdirib-etdirməməsini müəyyən etməlidir; habelə 

(c) Aşağıdakılardan bir və ya bir neçəsini həyata keçirməlidir: (İst: 

Paraq.A3-A7) 
 

(i) əvvəlki il üçün maliyyə hesabatlarının auditi keçirildiyi hallarda 

ilkin qalıqlarla əlaqədar sübutlar əldə etmək üçün əvvəlki 

auditorun iş sənədləri ilə tanış olmalıdır; 

(ii) cari dövrdə həyata keçirilmiş audit prosedurlarının ilkin qalıqlara 

aid sübutlar təqdim edib-etmədiyini qiymətləndirməlidir; yaxud 

(iii) ilkin qalıqlarla bağlı sübutlar əldə etmək üçün                              

müəyyən audit prosedurlarını həyata keçirməlidir. 

510.7  Auditor ilkin qalıqlarda cari dövrün maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərən təhriflər olduğuna dair audit sübutları əldə etdiyi 

halda, cari dövrün maliyyə hesabatlarına təsiri müəyyən etmək üçün 

mövcud şəraitdə belə əlavə münasib audit prosedurlarını həyata 

keçirməlidir. Əgər auditor bu cür təhriflərin cari dövrün maliyyə 

hesabatlarında mövcud olduğu qənaətinə gələrsə, auditor bu təhriflər 

barədə 450 saylı BAS-a müvafiq olaraq, uyğun səviyyəli rəhbərliyə və 

idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verməlidir. 

510.8 Auditor cari dövrün maliyyə hesabatlarında ilkin qalıqların əks olunduğu 

uçot siyasətinin ardıcıl olaraq tətbiq olunub-olunmadığı və maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq uçot 

siyasətindəki dəyişikliklərin müvafiq qaydada nəzərə alındığı, adekvat 

şəkildə təqdim olunduğu və açıqlandığı, yaxud  açıqlanmadığı haqqında 

yetərli münasib audit sübutlarını əldə etməlidir. 

510.9 Əgər əvvəlki dövrün maliyyə hesabatları əvvəlki auditor tərəfindən 

yoxlanılmışdırsa və rəyə dəyişiklik edilmişdirsə, auditor 315 saylı 

(düzəliş edilmiş) BAS-a müvafiq olaraq, cari dövrün maliyyə 

hesabatlarındakı əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirərkən 

dəyişikliyə səbəb olan məsələnin təsirini qiymətləndirməlidir. 

510.10 Əgər auditor ilkin qalıqlarla əlaqədar yetərli münasib audit sübutları  

əldə edə bilmirsə, 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a müvafiq olaraq, 

maliyyə hesabatları üzrə şərti müsbət rəy bildirməli və ya rəy 

verməkdən imtina etməlidirlər. (İst: Paraq.A8) 

510.11 Əgər auditor ilkin qalıqlarda cari dövrün maliyyə hesabatlarına 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən təhriflərin olması qənaətinə gəlirsə 

və bu təhrifin təsiri hesabatda müvafiq qaydada əks etdirilməmişdirsə və 

ya müvafiq qaydada təqdim edilməmiş və ya açıqlanmamışdırsa, 

auditor 705 saylı BAS-a müvafiq olaraq, şərti müsbət rəy və ya 

şəraitdən asılı olaraq, mənfi rəy bildirməlidir. 

510.12 Əgər auditor aşağıdakı qənaətə gəlirsə: 
 

(a) Cari dövrün uçot siyasəti maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrinə uyğun olaraq ilkin qalıqlarla əlaqədar davamlı 

şəkildə tətbiq edilməmişdir; yaxud 
 

(b) Uçot siyasətindəki dəyişikliklər müvafiq qaydada əks 

etdirilməmiş və ya maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrinə uyğun olaraq təqdim olunmamış, yaxud 

açıqlanmamışdır.  
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Auditor 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS -a müvafiq olaraq, şərti müsbət 

rəy və ya şəraitdən asılı olaraq, mənfi rəy bildirməlidir. 

510.13 Əgər əvvəlki auditorun əvvəlki dövrdəki maliyyə hesabatları ilə əlaqədar 

rəyində cari dövrün maliyyə hesabatlarına münasibətdə əhəmiyyətli və 

müvafiq olan dəyişiklik varsa, auditor 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a 

və 710 saylı BAS-a müvafiq olaraq cari dövrün maliyyə hesabatlarına 

dair auditor rəyində dəyişiklik etməlidir. (İst: Paraq. A9) 

 

Aşağıda tələblərin qısa təsviri verilir. 
 

Əlavə 15.5-1 
 

Araşdırmaq Təsvir 

İlkin qalıqlarda cari 
dövrə təsir göstərə 
bilən təhriflər varmı? 

• Ən son maliyyə hesabatları və əvvəlki auditorun hesabatı (əgər varsa) 
ilə tanış olmaq; 

• Əvvəlki dövrün yekun qalıqlarının düzgün köçürüldüyünü və müvafiq 
uçot siyasətini əks etdirdiyini müəyyən etmək; 

• Əvvəlki auditorun yoxlama sənədlərini təhlil etmək; habelə 

• İlkin qalıqlara dair sübutlar əldə etmək üçün cari dövrdə audit 
prosedurlarını yerinə yetirmək. Bu, əvvəlki ilin maliyyə hesabatlarının 
auditi aparılmadığı hallarda xüsusilə vacibdir. 

Aşkar edilmiş təhriflərin 
cari dövrə olan təsirini 
müəyyən etmək 

• Əlavə müvafiq audit prosedurlarını yerinə yetirmək; 

• Əvvəlki auditorun auditor rəyinə etdiyi hər hansı dəyişiklikləri 
qiymətləndirmək; habelə 

• İlkin qalıqlarda əks olunduğu uçot siyasətinin cari dövr ərzində ardıcıl 
olaraq tətbiq edilməsindən əmin olmaq. 

Auditor rəyinə təsiri 
müəyyən etmək 

Əgər əvvəlki auditorun fərqli auditor rəyi müvafiq olaraq qalarsa və ya ilkin 
qalıqlarda cari dövrün maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcə təsir 
göstərən (təsiri müvafiq qaydada uçota alınmayan, təqdim edilməyən və 
ya açıqlanmayan) təhrif varsa, şərti müsbət rəy və ya mənfi rəy tələb 
olunur.   
 
“Digər məsələlər” paraqrafının zəruriliyi də nəzərdən keçirilməlidir. 

  

 

15.6 600 saylı BAS —  Xüsusi mülahizələr  —  qrup maliyyə 

hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının işi) 

 
 

Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 
600.8 Auditorun məqsədləri aşağıdakılardır: 

 
(a) Qrup maliyyə hesabatları üzrə auditor kimi fəaliyyət göstərib-

göstərməməsini müəyyənləşdirmək; habelə 
 
(b) Qrup maliyyə hesabatları üzrə auditor kimi fəaliyyət göstərdiyi halda: 
 

(i) Bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi və əldə edilmiş 

məlumatların işlənilməsi üzrə işin həcmi və müddəti barədə bölmə 

auditorlarının diqqətinə dəqiq məlumatları çatdırmaq; habelə 
 

(ii) Qrup maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğunluğu 

haqqında rəy bildirmək üçün bölmələrin maliyyə məlumatlarına və 

konsolidasiya prosesinə aid yetərli müvafiq audit sübutları əldə 

etmək. 

 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
600.9 BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənanı ifadə edir: 
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(a) Bölmə (Component) - Qrup tərkibində müəssisə və ya 

müəssisənin bölməsi olub, qrup və ya bölmə rəhbərliyi tərəfindən 

qrup maliyyə hesabatlarına daxil edilmək üçün maliyyə 

məlumatlarıhazırlayır. (İst: Paraq. A2-A4) 
 

(b) Bölmə auditoru (Component auditor) – Qrupun auditini aparan 

tapşırıq heyətinin tapşırığına əsasən, qrup auditinin məqsədləri 

üçün bölmə ilə əlaqədar maliyyə məlumatlarının auditinə dair işi 

yerinə yetirən auditor. (İst: Paraq. A7) 
 

(c) Bölmə rəhbərliyi (Component management) – Bölmənin maliyyə 

məlumatlarının hazırlanmasına görə cavabdeh olan rəhbərlik. 
 

(d) Bölmənin əhəmiyyətliliyi (Component materiality) – Qrupun 

auditini aparan tapşırıq heyətinin bölmə üçün müəyyən etdiyi 

əhəmiyyətlilik səviyyəsi. 
 

(e) Qrup (Group) - Maliyyə məlumatları qrup maliyyə hesabatlarına 

daxil edilən bütün bölmələr. Qrupun tərkibində həmişə bir neçə 

bölmə olur. 
 

(f) Qrup auditi (Group audit) – Qrup maliyyə hesabatlarının auditi. 
 

(g) Qrup üzrə auditor rəyi (Group audit opinion) – Qrupun maliyyə 

hesabatları barədə auditor rəyi. 
 

(h) Qrupun tapşırıq üzrə tərəfdaşı (Group engagement partner) -

Qrup audit tapşırığının yerinə yetirilməsinə və şirkətin adından 

qrup maliyyə hesabatlarına dair verilən auditor rəyinə görə 

məsuliyyət daşıyan tərəfdaş və ya şirkətin digər əməkdaşı. 

Müştərək şəkildə qrup auditi apardığı hallarda müştərək tapşırıq 

üzrə  tərəfdaşlar və tapşırıq heyətləri kollektiv şəkildə tapşırıq 

üzrə tərəfdaşı və qrupun tapşırıq heyətini təşkil edirlər. Bununla 

belə, bu BAS müştərək auditorlar arasında əlaqə və ya bir 

müştərək auditorun digər müştərək auditorun işi ilə əlaqədar 

yerinə yetirdiyi işdən bəhs etmir. 
 

(i) Qrupun tapşırıq heyəti (Group engagement team) - Tərəfdaşlar, 

o cümlədən qrupun tapşırıq üzrə tərəfdaşı və qrupun ümumi 

audit strategiyasını müəyyən edən işçi heyət bölmə auditorları ilə 

birgə işləyir, əldə edilmiş məlumatların birləşdirilməsi üzrə işi 

yerinə yetirir və qrup maliyyə hesabatlarına dair rəy 

formalaşdırılması üçün bir zəmin kimi, audit sübutları əsasında 

çıxarılmış nəticələri qiymətləndirirlər. 
 

(j) Qrup maliyyə hesabatları (Group financial statements) – Bir neçə 

bölmənin maliyyə məlumatlarını əhatə edən maliyyə hesabatları. 

“Qrup maliyyə hesabatları” termini, həmçinin, ana şirkəti olmasa  

da, ümumi nəzarət altında olan bölmələr tərəfindən hazırlanmış 

maliyyə məlumatlarını bir yerə cəmləyən birləşdirilmiş maliyyə 

hesabatlarını bildirir. 
 

(k) Qrupun rəhbərliyi (Group management) - Qrup maliyyə 

hesabatlarının hazırlanmasına cavabdeh olan rəhbərlik. 
 

(l) Qrupdaxili nəzarət vasitələri (Group-wide controls) - Qrupun 

rəhbərliyinin qrup maliyyə hesabatlarına nəzarət üçün işləyib 

hazırladığı, həyata keçirdiyi və saxladığı nəzarət vasitələri. 
 

(m) Əhəmiyyətli bölmə (Significant component) - Qrupun tapşırıq  

heyəti tərəfindən bu bölmə iki cür müəyyən edilir: (i) qrup üçün 

fərdi maliyyə əhəmiyyətinə malikdir və ya (ii) özünün 

xüsusiyyətləri və şəraitləri baxımından, qrup maliyyə     

hesabatlarının əhəmiyyətli təhrifi ilə bağlı böyük risklərə malik ola 
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bilərlər. (İst: Paraq. A5-A6) 

 
 

Bu standartda qrup auditlərinə dair tətbiq edilən xüsusi mülahizələr üzrə təlimatlar verilir. Burada 

aşağıda göstərilən şəxslər üçün və onların arasındakı məsuliyyətlər, məlumat mübadiləsi və tələblər 

təsvir edilir: 

 

• Qrup tapşırığı üzrə tərəfdaşlar, qrupun tapşırıq heyətləri; habelə 

  

• Qrupun tapşırıq heyəti adından işi görən (məsələn, qrupun bölməsinin, filialının və ya törəmə şirkətinin 

auditinin aparılması), sonra isə nəticələri barədə məruzə edən bölmə auditorları. 

  

Təsvir edilmiş tələblər auditorun maliyyə hesabatlarının auditinin bir qismində başqa auditoru cəlb etdiyi 

hallarda digər vəziyyətlərdə də faydalı ola bilər. (Bura mal-material ehtiyatlarının hesablanmasının 

müşahidə olunması və ya uzaq yerdə xüsusi prosedurların yerinə yetirilməsini aid etmək olar.) 

 

 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Qrup bölməsinin tərifi genişdir. Bu standartın tətbiq edilə bilməyəcəyinə dair nəticə çıxarmazdan 
əvvəl əhəmiyyətli bölmənin həqiqətən mövcud olmamasından əmin olun. Bölmə müəssisənin 
təşkilati strukturundan (məsələn, kapital və ya maya dəyəri üzrə uçota alınmış törəmə şirkətlər, 
şöbələr, filiallar, birgə müəssisələr, yaxud investiyalaşdırılan obyektlər) və ya funksiya, məhsul, 
xidmət və ya coğrafi məkan üzrə təşkil olunmuş maliyyə hesabatları sistemlərindən irəli gələ 
bilər.  
 
Əgər əhəmiyyətli bölmə mövcuddursa, bu standartda aşağıdakılara aid olan bir sıra tələblər 
təsvir edilir: 
 

• Qrupun tapşırıq üzrə tərəfdaşının məsuliyyəti; 

• Auditin planlaşdırılması və əhəmiyyətliliyi; 

• Risklərin qiymətləndirilməsi və onlara qarşı cavab tədbirləri; 

• Qrupun tapşırıq heyəti ilə bölmə auditorları arasında münasibətlər; 

• Məlumatvermənin xüsusiyyəti və həcmi; habelə 

• Qrupdaxili nəzarət vasitələri və konsolidasiya prosesi. 
 

Qeyd: Qrup auditlərinin KOM-un auditində geniş yayılmamasını ehtimal etdikdə, aşağıdakı əlavədə 

standartda olan bir çox tələblərdən yalnız aşağıdakı çıxarışlar əks etdirilir.   

 
Əlavə 15.6-1 
 

Tələblər bölməsindən çıxarışların qısa təsviri 

Məsuliyyət 
600.11 

• Qrupun tapşırıq üzrə tərəfdaşı qrup audit tapşırığına rəhbərliyin 
edilməsinə, onun aparılmasına nəzarət edilməsinə və peşəkar 
standartlara uyğun yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 
 

• Auditorun qrup maliyyə hesabatlarına dair hesabatında bölmə 
auditoruna istinad edilməməlidir. 

Müştəri qəbulu/ 
davamlılığı və 
planlaşdırma 
600.12-16 

• Qrupun tapşırıq heyəti əhəmiyyətli ola biləcək bölmələri müəyyən etmək 
üçün qrup, onun bölmələri və onların mühitini yetərincə öyrənməlidir.  
 

• Qrupun tapşırıq üzrə tərəfdaşı qrup audit tapşırığının şərtlərini 
razılaşdırmalıdır.  
 

• Qrupun tapşırıq üzrə tərəfdaşı qrupun ümumi audit strategiyasını 
müəyyən etməli və qrupun audit planını tərtib etməlidir. 

Qrupun, onun 
bölmələrinin və onların 
mühitinin öyrənilməsi  
600.17-18 

Qrupun tapşırıq heyəti aşağıdakılar üçün yetərli olan anlayış əldə 
etməlidir: 
 
• Əhəmiyyətli ola bilən bölmələrin ilkin müəyyənləşdirilməsini təsdiqləmək 

və ya düzəliş etmək; habelə 
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• Qrup maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhv nəticəsində baş 
vermiş əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirmək. 

Bölmə auditorunun 
işinin öyrənilməsi 
600.19-20 

Qrupun tapşırıq heyəti bölmə auditoruna bölmənin maliyyə məlumatlarının 
auditi üzrə işin yerinə yetirilməsini tapşırmağı planlaşdırdığı halda, qrupun 
tapşırıq heyəti aşağıdakı aspektlər haqqında anlayış əldə etməlidir: 
 
• Bölmə auditoru tərəfindən qrup auditinə aid olan etik normaların, 

xüsusilə də onların müstəqil olub-olmadığının dərk edilib-edilmədiyi və 
onlara riayət edib-etməyəcəyi; 

• Bölmə auditorunun peşəkar səriştəliliyi; 

• Qrupun tapşırıq heyətitinin yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə 
edilməsi üçün zəruri olan həcmdə bölmə auditorunun işində iştirak edə 
biləcəyi; habelə 

• Bölmə auditorunun çalışdığı tənzimləyici mühitin auditorlar üzərində fəal 
nəzarəti təmin edib-etmədiyi. 

Əhəmiyyətlilik 
600.21-23 

Qrupun tapşırıq heyəti aşağıdakıları müəyyən etməlidir: 

• Qrupun ümumi audit strategiyasını formalaşdıran zaman qrupun 
bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyətliliyini; 

• Əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamalar 
üçün müvafiq hallarda qrupun əhəmiyyətliyindən daha az məbləğləri; 

• Qrup auditinin məqsədləri üçün bölmə auditorları tərəfindən audit və ya 
təhlili aparılacaq bölmələr üçün əhəmiyyətliliyi; habelə 

• Onu aşdıqda təhriflərin qrup maliyyə hesabatları üçün açıq-aydın 
əhəmiyyətsiz kimi qəbul edilmədyi son həddi.  

 
Qrupun heyəti həmçinin bölmə auditoru tərəfindən bölmədə fəaliyyətin 
əhəmiyyətliliyinin müvafiqliyini də qiymətləndirməlidir. 

Qiymətləndirilmiş 
risklərə qarşı cavab 
tədbirləri 
600.24-31 

Auditor maliyyə hesabatlarının qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif 
risklərinə qarşı müvafiq cavab tədbirləri işləyib hazırlamalı və yerinə 
yetirməlidir. 
 
Qrupun tapşırıq heyəti aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: 
 
• Qrupun tapşırıq heyəti və ya onun tapşırığına əsasən bölmə auditorları 

tərəfindən yerinə yetiriləcək bölmələrin maliyyə hesasbatlarına dair işin 
növünü müəyyən etməlidir; 

• Qrup maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhrif risklərinə cavab vermək 
üçün əlavə prosedurların müvafiqliyini qiymətləndirməlidir; habelə 

• Konsolidasiya zamanı düzəlişlərin və yenidən təsnifləşdirmələrin 
müvafiqliyini, tamlığını və dəqiqliyini qiymətləndirməli və dələduzluq riski 
amillərinin və ya rəhbərliyin mümkün qeyri-obyektivliyinin olub-
olmamasını qiymətləndirməlidir. 

 
Qrup üçün fərdi maliyyə vacibliyi baxımından, bölmə əhəmiyyətli 
sayılmışdırsa, qrupun tapşırıq heyəti və ya onun tapşırığına əsasən bölmə 
auditoru bölmənin əhəmiyyətliliyi əsasında belə bölmənin maliyyə 
məlumatlarının auditini keçirməlidir.   

Konsolidasiya prosesi 
600.32-37 

Qrupun tapşırıq heyəti konsolidasiya prosesindən irəli gələn qrup maliyyə 
hesabatlarının qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərinə qarşı cavab 
tədbirləri görmək üçün konsolidasiya prosesi üzrə əlavə audit 
prosedurlarını işləyib hazırlamalı və yerinə yetirməlidir. Bura bütün 
bölmələrin qrup maliyyə hesabatlarında daxil edilib-edilmədiyinin 
qiymətləndirilməsi daxil edilməlidir.  
 
Qrup maliyyə hesabatlarına daxil olan bölmənin maliyyə hesabatlarının 
hesabatvermə dövrünün sonundakından fərqli olduğu halda, qrupun 
tapşırıq heyəti maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun 
olaraq həmin maliyyə hesabatlarında müvafiq düzəlişlərin edilib-
edilmədiyini müəyyən etməlidir. 

Sonrakı hadisələr 
600.38-39 

Qrupun tapşırıq heyəti və ya bölmə auditorları qrup maliyyə 
hesabatlarında düzəliş və ya açıqlama tələb edə biləcək sonrakı 
hadisələri müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuş prosedurları yerinə 
yetirməlidir.   
 
Qrupun tapşırıq heyəti bölmə auditorlarından tələb etməlidir ki, sonrakı 
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hadisələr haqqında məlumatları olduğu halda bu barədə qrupun tapşırıq 
heyətinə xəbər versinlər. 

Bölmə auditoru ilə 
məlumat mübadiləsi 
600.40-41 

Qrupun tapşırıq heyəti öz tələblərini vaxtlı-vaxtında bölmə auditoruna 
bildirməlidir. Belə məlumatvermə yerinə yetirilməli işlərin həcmini, yerinə 
yetirilmiş işlərin nəticələrinin istifadə edilməsini və bölmə auditoru ilə 
qrupun tapşırıq heyəti arasındakı məlumat mübadiləsinin formasını və 
məzmununu müəyyən etməlidir. Bu aşağıdakıları əhatə etməlidir: 
 
• Bölmə auditorunun qrupun tapşırıq heyəti ilə əməkdaşlıq edəcəyinin 

təsdiqlənməsini; 

• Müvafiq etik normaları və müstəqilliyə dair tələbləri; 

• Bölmənin əhəmiyyətliliyini; 

• Qrup maliyyə hesabatlarında müəyyən edilmiş və bölmə auditorunun 
işinə aid olan dələduzluq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrif 
risklərini; habelə 

• Qrupun rəhbərliyi tərəfindən hazırlanmış əlaqəli tərəflərin siyahısını və 
qrupun rəhbərliyi və ya qrupun tapşırıq qrupu tərəfindən əvvəllər 
müəyyən edilməmiş əlaqəli tərəflər haqqında vaxtlı-vaxtında 
məlumatvermə.  

 
Qrupun tapşırıq heyəti bölmə auditorundan qrup auditi ilə bağlı qrupun 
tapşırıq heyətinin nəticələrinə aid olan məsələlər barədə məlumat 
verməsini tələb etməlidir. Məsələn: 
 
• Bölmə auditorunun aşağıdakı tələblərə riayət etməsi: 

- Etik normalara, o cümlədən müstəqilliyə və peşəkar səriştəliyə dair 
tələblərə, habelə 

- Qrupun tapşırıq heyətinin tələblərinə; 

• Bölmənin hesabatda əks etdirildiyi məlumatlar; 

• Qanun və ya qaydalara riayət etməmə halları; 

• Düzəliş edilməmiş təhriflərin siyahısı; 

• Rəhbərliyin mümkün qeyri-obyektivliyinin əlamətləri; 

• Bölmənin daxili nəzarətində müəyyən edilmiş çatışmazlıqlar; 

• Bölmə auditorunun bölmənin idarəetməyə məsul şəxslərinə bildirdiyi və 
ya bildirmək niyyətində olduğu digər əhəmiyyətli məsələlər, o cümlədən 
dələduzluq və ya ehtimal edilən dələduzluq; 

• Qrup auditinə aid ola bilən digər məsələlər, o cümlədən bölmə 
auditorunun bölmə rəhbərliyindən tələb etdiyi yazılı təqdimatlarda qeyd 
olunan istisnalar; habelə 

• Bölmə auditorunun ümumi nəticələri, qərarları və ya rəyi. 

Əldə edilmiş audit 
sübutlarının 
yetərliliyinin və 
müvafiqliyinin 
qiymətlndirilməsi 
600.42-45 

Qrupun tapşırıq heyəti aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: 
 
• Qiymətləndirmə nəticəsində yaranan əhəmiyyətli məsələləri bölmə 

auditoru, bölmənin rəhbərliyi və ya müvafiq hallarda qrupun rəhbərliyi ilə 
müzakirə etməlidir; habelə 

• Bölmə auditorunun audit sənədləşdirməsinin digər müvafiq hissələrini 
təhlil etməyin zəruri olub-olmadığını müəyyən etməlidir. 

 
Bölmə auditorunun işi yetərli olmadığı halda, qrupun tapşırıq heyəti yerinə 
yetirilməli olan əlavə prosedurları və onların bölmə auditoru yoxsa qrupun 
tapşırıq heyəti tərəfindən yerinə yetirilməli olduğunu müəyyənləşdirməlidir. 
 
Qrupun tapşırıq heyəti yerinə yetirilmiş audit prosedurları nəticəsində 
yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə edilib-edilmədiyini müəyyən 
etməlidir.  
 
Qrupun tapşırıq üzrə tərəfdaşı düzəliş edilməmiş təhriflərin qrup üzrə 
auditor rəyinə təsirini və yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə edilməsinin 
mümkün olmadığı bütün halları müəyyənləşdirməlidir. 

Qrupun rəhbərliyi və 
idarəetməyə məsul 
şəxsləri ilə məlumat 
mübadiləsi 
600.46-49 

Qrupun tapşırıq heyəti qrupun rəhbərliyinə və idarəetməyə məsul 
şəxslərinə daxili nəzarətdə aşkar edilmiş hansı çatışmazlıqların 
bildiriləcəyini müəyyən etməlidir. Əgər dələduzluq faktı aşkar edilərsə, 
qrupun tapşırıq heyəti bunu vaxtında qrupun müvafiq səviyyəli 
rəhbərliyinin nəzərinə çatdırmalıdır.  
 
Qrupun tapşırıq heyəti aşağıdakı məsələlər barədə məlumat verməlidir: 
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• Bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə işlərin icmalı; 
 
• Əhəmiyyətli bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə bölmə 

auditorları tərəfindən yerinə yetirilməli işlərdə qrupun tapşırıq heyətinin 
planlaşdırılmış iştirakının xüsusiyyətinin icmalı; 

 
• Bölmə auditorunun işinin qrupun tapşırıq heyəti tərəfindən 

qiymətləndirməsinin gedişində bölmə auditorunun işinin keyfiyyətinə 
şübhə yaranan hallar; 

 
• Qrup auditinin məhdudiyyətləri, məsələn, qrupun tapşırıq heyətinin 

məlumatlardan istifadə etmək imkanının məhdudlaşdırılması; habelə 
 
• Qrup rəhbərliyinini, bölmə rəhbərliyinin, bölmədə daxili nəzarətdə vacib 

funksiyaları yerinə yetirən işçilərin və ya digər şəxslərin iştirakı ilə baş 
vermiş və qrupun maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhrifləri ilə 
nəticələnən dələduzluq faktları və ya ehtimalları. 

Sənədləşdirmə 
600.50 

Qrupun tapşırıq heyəti audit sənədlərinə aşağıdakı məsələləri daxil 
etməlidir: 

• Əhəmiyyətli bölmələri göstərməklə bölmələrin, habelə maliyyə 
məlumatları üzrə aparılan işlərin növünün təhlili; 

• Əhəmiyyətli bölmələrin auditi üzrə bölmə auditorlarının işində qrupun 
tapşırıq heyətinin iştirakının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi, o cümlədən 
müvafiq hallarda qrupun tapşırıq heyəti tərəfindən auditin 
sənədləşməsinin müvafiq hissələrinin və onlara dair nəticələrin təhlili; 
habelə 

• Qrupun tapşırıq heyətinin tələbləri barədə qrupun tapşırıq heyəti ilə 
bölmə auditorları arasında məlumat mübadiləsi. 

 

 

15.7 610 saylı (2013-cü ildə düzəliş edilmiş) BAS — Daxili auditorların 
işindən istifadə edilməsi 

 
Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 
610.13 Müəssisədə daxili audit xidməti mövcud olduqda və kənar auditor         

bilavasitə kənar auditorun həyata keçirilməli olduğu audit prosedurlarının 

xüsusiyyətini və müddətini dəyişmək və ya həcmini azaltmaq məqsədilə 

həmin xidmətin və yaxud birbaşa köməyin göstərilməsi üçün daxili 

auditorların işindən istifadə etməli olduqda, kənar auditor aşağıdakı 

məqsədlərə nail olmağa çalışır: 
 
(a) Daxili audit xidmətinin və ya birbaşa köməyin göstərilməsi üçün daxili 

auditorların işindən istifadə etmək lazım olduğunu, lazım olduqda isə 

məhz hansı sahələrdə və hansı həcmdə lazım olduğunu müəyyən 

etmək; müəyyən etdikdən sonra isə: 
 
(b) Daxili audit xidmətinin işindən istifadə edildikdə, belə işin auditin 

məqsədlərinə uyğun olub-olmamasını müəyyənləşdirmək; habelə 
 
(c) Birbaşa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların işindən istifadə 

edildikdə, onların işinə müvafiq şəkildə rəhbərlik etmək, nəzarət etmək 

və belə işi təhlil etmək. 
 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
315.6 Riskin qiymətləndirilməsi prosedurları aşağıdakıları əhatə etməlidir: 

 
(a) Rəhbərliyə, daxili audit funksiyası (əgər bu funksiya mövcud 

olarsa) çərçivəsində fəaliyyət göstərən müvafiq fərdlərə və 

müəssisə daxilində olan, auditorun mühakiməsinə görə, 

dələduzluq və ya səhv üzündən baş vermiş əhəmiyyətli təhriflər 

riskinin müəyyən edilməsində kömək edə biləcək hər hansı bir 

məlumata malik ola bilən digər fərdlərə sorğuların göndərilməsi. 
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(İst: Paraq. A6-A13) 

610.14 BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlar bu mənaları ifadə edir: 
 
(a) Daxili audit xidməti (Internal audit function) – Müəssisənin ida- 

rəetmə, riskin idarə edilməsi və daxili nəzarət proseslərinin 

səmərəliliyini qiymətləndirmək və təkmilləşdirmək üçün təsdiqləmə və 

məsləhət fəaliyyətlərini yerinə yetirən müəssisənin funksiyası. (İst: 

Paraq. A1-A4) 
 
(b) Birbaşa kömək (Direct assistance) – Audit prosedurlarını həyata 

keçirmək məqsədilə kənar auditorun rəhbərliyi, nəzarəti və təhlili 

ilə daxili auditorların işindən istifadə edilməsi. 

 

Bəzi (əsasən böyük) müəssisələr idarəetməni və risklərin idarə edilməsini təhlil etmək, daxili nəzarət 
vasitələrinin işinə nəzarət etmək, ali rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər üçün onların nəticəlçələri 
barədə məruzə etmək və tövsiyələr vermək səlahiyyəti olan daxili audit xidmətinə malikdir; 
 
Qeyd: KOM-un daxili audit xidmətinə malik olma ehtimalı listinq subyektləri olan və ya iri müəssisələrə 
nisbətən daha aşağı olduğundan, bu Təlimat 610 saylı (2013-cü ildə düzəliş edilmiş) BAS-ı ətraflı şəkildə 
əhatə etmir. 
 
Əlavə 15.7-1  

 

 
Daxili audit xidməti  

                       aşağıdakılar üçün istifadə  
                                                                  olunacaqmı:  
                                                               -audit prosedurlarını azaltmaq 
                                                                     - birbaşa kömək etmək 

 
 
 

Xeyr 

 
                                                                
                                                               Dayanmaq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Daxili auditor yoxlaması 

Bəli
 və ya daxili auditorun birbaşa  

                                            köməyi istifadə ediləcəkmi?  
Belə olduğu halda hansı sahələrdə? 

 
Daxili auditor yoxlamasını Daxili auditora 

istifadə etmək Birbaşa kömək 

  

 
Daxili auditor yoxlamasının  

 

auditin məqsədi üçün uyğun 
olub-olmadığını qiymətləndirmək 
üçün ona dair audit 
proscedurlarını yerinə yetirmək. 

 
 

    
    
     
 

 
                                  Əldə edilən nəticəni  

sənədləşdirmək.

Daxili auditordan tələb 
edilən işi müvafiq qaydada 
istiqamətləndirmək, ona 
nəzarət etmək və təhlil 
etmək.  
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İcmal 
 
Müəssisədə daxili audit xidməti mövcud olduqda, 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 6-cı bəndi üzrə auditordan 

daxili audit xidmətinin işi barədə anlayış əldə etməsi tələb olunur. Bu anlayış auditora aşağıdakılar üçün daxili 

audit xidmətinin işindən istifadə edib-etməyəcəyini müəyyən etməyə imkan verəcəkdir:  
• Birbaşa kənar auditor tərəfindən həyata keçiriləcək audit prosedurlarının xüsusiyyətini və ya müddətini 

dəyişdirmək və ya həcmini azaltmaq; yaxud  
• Audit sübutlarının əldə edilməsinə yardım etmək üçün daxili auditorların işindən istifadə etmək. 
 
Qeyd: Bəzi yurisdiksiyalarda kənar auditorun daxili auditorlardan birbaşa yardım almaları qanun və ya 

qaydalar ilə qadağan edilə bilər. 
 
Auditor daxili auditorun işindən istifadə etmək qərarına gəldikdə, 610 saylı (2013-cü ildə düzəliş edilmiş) BAS-

ın aşağıda ümumiləşdirilmiş tələblərinə əməl edilməlidir. 

 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Daxili audit xidmətinin işini başa düşmək və nəticələrini təhlil etmək üçün həmişə vaxt ayırın. 
Bu, hətta auditorun yalnız daxili auditorun yerinə yetirdiyi işə güvənməməyi qərara aldığı 
hallarda da tətbiq olunur. 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 6-cı paraqrafı ilə tələb olunduğu 
kimi, daxili auditin nə etdiyini soruşmadan, daxili audit tərəfindən məlumat verilmiş nəzarətdəki 
əhəmiyyətli zəifliklərin və ya bəzi digər mənfi nəticələrin göstərilməməsi mümkündür. 

 
 

 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
610.15 Kənar auditor aşağıdakıları qiymətləndirməklə, auditin məqsədləri 

üçün daxili audit xidmətinin işindən istifadənin mümkün olub-

olmamasını müəyyən etməlidir: 
 

(a) Daxili audit xidmətinin təşkilati statusu, müvafiq qayda və 

prosedurlar daxili auditorların obyektivliyini nə dərəcədə təmin 

edir; (İst: Paraq. A5-A9) 

(b) Daxili audit xidmətinin səriştəlilik səviyyəsi; habelə (İst: Paraq. 

A5-A9) 

(c) Daxili audit xidmətinin keyfiyyətə nəzarət də daxil olmaqla, 

auditə ardıcıl və reqlamentləşdirilmiş yanaşma tətbiq edib-

etməməsi. (İst: Paraq. A10-A11) 

610.16 Kənar auditor tərəfindən aşağıdakı hallar müəyyən olunduqda, o, 

daxili audit xidmətinin işindən istifadə etmir: 
 

(a) Daxili audit xidmətinin təşkilati statusu, müvafiq qayda və 

prosedurlar daxili auditorların obyektivliyini lazımi səviyyədə 

təmin etmir; 
 

(b)  Daxili auditorlar kifayət qədər səriştəlilik səviyyəsinə malik 

deyildir; yaxud 

(c) Daxili audit xidməti keyfiyyətə nəzarət də daxil olmaqla, auditə 

ardıcıl və reqlamentləşdirilmiş yanaşma tətbiq etmir. (İst: Paraq. 

A12-A14) 

610.17 Daxili audit xidmətinin işindən istifadə edilməli olan sahələrin və işin 

həcminin müəyyən edilməsi üçün kənar auditor daxili audit xidməti 

tərəfindən həyata keçirilmiş və ya həyata keçirilməsi planlaşdırılan 

işin xüsusiyyətini və həcmini, ümumi audit strategiyası və audit planı 

üçün onun əhəmiyyətini nəzərdən keçirməlidir. (İst: Paraq. A15-A17) 

610.18 Audit tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı kənar auditor bütün 

əhəmiyyətli mühakimələri irəli sürməlidir, habelə daxili audit 

xidmətinin işindən qeyri-münasib istifadəyə yol verməmək üçün daxili 

auditorların işindən daha az həcmdə istifadə etməyi və prosedurların 

daha çox hissəsini birbaşa özü həyata keçirməyi planlaşdırmalıdır. 

(İst: Paraq. A15-A17) 
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(a) Aşağıdakılara dair mühakimə çox tələb olunduqca: 

 
(i) Müvafiq audit prosedurlarının planlaşdırılması və icrası; 

habelə 

(ii) Toplanmış audit sübutlarının qiymətləndirilməsi; (İst: 

Paraq. A18-A19) 
 

(b) Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli 

təhriflər riski də (müəyyən edilmiş əhəmiyyətli risklər nəzərə 

alınmaqla) yüksək olur; (İst: Paraq. A20-A22) 
 

(c) Daxili audit xidmətinin təşkilati statusu və müvafiq qayda və 

prosedurlar daxili auditorların obyektivliyini bir o qədər az təmin 

edirlər; habelə 
 

(d) Daxili audit xidmətinin səriştəlilik səviyyəsi bir o qədər aşağı 

olur. 

610.19 Kənar auditor, həmçinin, qiymətləndirməlidir ki, bildirilən rəy üçün 

kənar auditorun təkbaşına məsuliyyət daşıdığını nəzərə alaraq, 

məcmu halında daxili auditorların işindən planlaşdırılmış həcmdə 

istifadə edilməsi kənar auditorun iş həcminin kifayət qədər 

azalmasına gətirib çıxarırmı. (İst: Paraq. A15-A22) 

610.20 260 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a əsasən, kənar auditor auditin 

planlaşdırılmış əhatə dairəsi və müddəti üzrə icmalı idarəetməyə         

məsul şəxslərə təqdim edərkən daxili audit xidmətinin işindən necə         

istifadə etməyə dair planını da həmin şəxslərə bildirməlidir. (İst: 

Paraq. A23) 

Daxili audit xidmətinin işindən istifadə edilməsi 

610.21 Kənar auditor daxili audit xidmətinin işindən istifadə etmək 

niyyətindədirsə, o, müvafiq hərəkətlərin koordinasiyası üçün əsas 

yaratmalı və planlaşdırılmış işi daxili auditorlarla müzakirə etməlidir. 

(İst: Paraq. A24-A26) 

610.22 Kənar auditor daxili audit xidmətinin həyata keçirdiyi audit 

prosedurlarının xüsusiyyətini və əhatə dairəsini, habelə əldə edilmiş         

nəticələri başa düşmək üçün istifadəsini planlaşdırdığı daxili audit         

xidmətinin işi ilə bağlı hesabatlarla tanış olmalıdır. 

610.23 Kənar auditor istifadəsini planlaşdırdığı daxili audit xidmətinin işinin 

audit tapşırığının məqsədləri üçün müvafiqliyini müəyyən etmək 

məqsədilə və aşağıdakıları qiymətləndirməklə həmin işin əsas hissəsi 

ilə bağlı bütövlükdə kifayət qədər audit prosedurları həyata 

keçirməlidir: 
 

(a) Daxili audit xidmətinin işi üzrə lazımi planlaşdırma, icra, 

nəzarət, təhlil və sənədləşdirmə təmin edilmişdirmi; 

(b) Daxili audit xidmətinin əsaslı nəticəyə gələ bilməsi üçün yetərli 

müvafiq sübutlar əldə olunubmu; habelə 

(c) Çıxarılmış nəticələr cari vəziyyətlərdə müvafiq xarakterdədirmi 

və daxili auditorların hesabatları həyata keçirilmiş işin 

nəticələrinə uyğundurmu. (İst: Paraq. A27-A30) 

610.24 Kənar auditorun həyata keçirdiyi audit prosedurlarının xüsusiyyəti və 

həcmi aşağıdakı amillərin qiymətləndirilməsi əsasında 

müəyyənləşdirilməlidir: 
  

(a) Yürüdülmüş mühakimələrin sayı; 

(b) Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riski; 

(c) Daxili audit xidmətinin təşkilati statusunun və müvafiq qayda 

və prosedurların daxili auditorların obyektivliyini təmin etməsi 

səviyyəsi; habelə 

(d) Daxili auditorların səriştəlilik səviyyəsi; (İst: Paraq. A27- A29) 

audit prosedurlarının xüsusiyyəti və həcminə müəyyən işlərin 
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təkrar həyata keçirilməsi də aiddir. (İst: Paraq. A30) 

610.25 Kənar auditor daxili audit xidməti ilə bağlı bu BAS-ın 15-ci 

paraqrafında nəzərdə tutulanlar üzrə və həmin xidmətin işindən 

auditin məqsədləri üçün istifadənin xüsusiyyəti və həcminin          

müəyyən edilməsi ilə bağlı bu BAS-ın 18-19-cu paraqraflarında          

nəzərdə tutulanlar üzrə kənar auditorun gəldiyi nəticələrin öz 

münasibliyini saxladığını və ya saxlamadığını qiymətləndirir. 

Birbaşa kömək etmək üçün daxili auditorların istifadə edilə biləcəyinin, hansı sahələrdə və həcmdə 

istifadə ediləcəyinin müəyyən edilməsi 

610.26 Müəyyən qanun və ya qaydalar daxili auditorların birbaşa 

köməyindən istifadəni kənar auditora qadağan edə bilər. Belə 

olduqda, 27-35-ci və 37-ci paraqraflar tətbiq edilmir. (İst: Paraq. A31) 

610.27 Birbaşa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların işindən istifadə 

olunması qanun və ya qaydalarla qadağan edilmədikdə və kənar 

auditor audit üçün daxili auditorların işindən istifadə etməyi 

planlaşdırdıqda, o, obyektivlik üçün təhlükələrin mövcudluğunu və 

əhəmiyyətini, habelə belə köməyi təmin edəcək daxili auditorların 

səriştəlilik səviyyəsini qiymətləndirməlidir. Obyektivlik üçün 

təhlükələrin mövcudluğunun və əhəmiyyətinin kənar auditor 

tərəfindən qiymətləndirilməsinə daxili auditorların obyektivliyi üçün 

təhlükəyə səbəb ola biləcək maraqlar və əlaqələr üzrə onların sorğu 

edilməsi daxildir. (İst: A32-A34) 

610.28 Kənar auditor aşağıdakı hallarda birbaşa köməyin göstərilməsi  

üçün daxili auditorun işindən istifadə etməməlidir: 
 

(a) Daxili auditorun obyektivliyi üçün əhəmiyyətli təhlükələr varsa; 

yaxud 

(b) Daxili auditor təklif edilmiş işi yerinə yetirmək üçün kifayət 

qədər səriştəyə malik deyilsə. (İst: Paraq. A32-A34) 

Birbaşa kömək edən daxili auditorlara tapşırıla biləcək işin xüsusiyyətinin və həcminin müəyyən 

edilməsi 

610.29 Daxili auditorlar üçün təyin oluna biləcək işin xüsusiyyətinin və       

həcminin, o cümlədən cari vəziyyətdə uyğun ola biləcək rəhbərliyin, 

nəzarətin və təhlilin xüsusiyyətini, müddətini və həcmini müəyyən 

edərkən kənar auditor aşağıdakıları nəzərə almalıdır: 
  

(a) Aşağıdakılara aid mühakimənin həcmi: 
 

(i) Müvafiq audit prosedurlarının planlaşdırılması və 

icrası; habelə 

(ii) Toplanmış audit sübutlarının qiymətləndirilməsi; 
 

(b) Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riski; habelə 

(c) Obyektivlik üçün təhlükələrin mövcudluğunun və 

əhəmiyyətinin, habelə müvafiq köməyi təmin edəcək                

daxili auditorların səriştəlilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi. 

(İst: Paraq. A35-A39) 

610.30 Kənar auditor aşağıdakıların icrası ilə bağlı birbaşa köməyin 

göstərilməsi üçün daxili auditorların işindən istifadə etməməlidir: 
 

(a) Audit üzrə mühüm mühakimələrin irəli sürülməsi üçün lazım 

olan prosedurlar; (İst.Paraq.A19) 

(b) Müvafiq audit prosedurlarının yerinə yetirilməsində və ya 

toplanmış audit sübutlarının qiymətləndirilməsində tələb 

olunan mühakimələr daha çox məhdud olduqda, əhəmiyyətli 

təhriflər üzrə yüksək qiymətləndirilmiş risklərlə əlaqədar       

prosedurlar; (İst: Paraq. A38) 
 

(c) Daxili auditorların cəlb edildiyi, habelə rəhbərliyə və ya 

idarəetməyə məsul şəxslərə bildirilmiş, yaxud bildiriləcək iş ilə 
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əlaqədar prosedurlar; yaxud 

(d) Kənar auditorun bu BAS-a uyğun olaraq daxili audit xidməti 

və onun işindən istifadə və ya birbaşa kömək ilə bağlı               

verdiyi qərarlarla əlaqədar prosedurlar. (İst: Paraq. A35-               

A39) 

610.31 Auditlə bağlı birbaşa köməyin təmin edilməsi üçün daxili auditorların 

işindən istifadənin mümkünlüyünü müəyyən etdikdən və bu, mümkün 

olduqda, daxili auditorların işindən müvafiq şəkildə istifadənin həcmini 

qiymətləndirdikdən sonra kənar auditor 260 saylı (düzəliş edilmiş) 

BAS-a uyğun olaraq auditin planlaşdırılmış əhatə dairəsi və 

müddətinə dair icmal ilə bağlı idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat 

verərkən birbaşa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların işindən 

planlaşdırılmış istifadənin tapşırıqla əlaqədar cari vəziyyətlərdə sui-

istifadə xarakterli olmadığına dair qarşılıqlı anlaşma əldə etmək 

məqsədilə belə istifadənin xüsusiyyəti və həcmini də həmin şəxslərə 

bildirməlidir. (İst: Paraq. A39) 

610.32 Kənar auditor bildirilən rəy üzrə məsuliyyətini nəzərə alaraq,         

ümumilikdə birbaşa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların, 

eləcə də daxili audit xidmətinin işindən planlaşdırılmış həcmdə 

istifadə nəticəsində kənar auditorun auditə kifayət qədər cəlb 

olunmasını və ya olunmamasını qiymətləndirməlidir. 

Birbaşa kömək etmək üçün daxili auditorların istifadə edilməsi 

610.33 Auditin məqsədləri ilə birbaşa köməyin təmin edilməsi üçün daxili 

auditorların işindən istifadədən əvvəl kənar auditor: 
 

(a) Daxili auditorların kənar auditorun təlimatlarını yerinə 

yetirəcəklərinə və daxili auditorun kənar auditor üçün icra 

edəcəyi işə müəssisə tərəfindən müdaxilə edilməyəcəyinə 

dair müəssisənin səlahiyyətli nümayəndəsinin yazılı razılığını 

əldə etməlidir; habelə 
 

(b) Kənar auditorun verdiyi təlimatlarla bağlı xüsusi məsələləri 

məxfi saxlayacaqlarına və obyektivlik üçün hər hansı təhlükə 

barədə kənar auditoru məlumatlandıracaqlarına dair daxili 

auditorların yazılı razılığını əldə etməlidir. 

610.34 Kənar auditor 220 saylı BAS-a uyğun olaraq, tapşırıq üzrə daxili 

auditorlar tərəfindən həyata keçirilmiş işə rəhbərlik, nəzarət edir və bu 

işi təhlil edir. Bu zaman: 
 

(a) Rəhbərliyin, nəzarətin və təhlilin xüsusiyyəti, müddəti və 

həcmi daxili auditorların müəssisədən asılı olduqlarını 

təsdiqləməli və bu BAS-ın 29-cu paraqrafındakı amillərin                 

qiymətləndirilməsi üzrə nəticələrə uyğun olmalıdır; habelə 
 

(b) Daxili auditorların icra etdiyi müəyyən işlə bağlı əsas audit 

sübutlarının kənar auditor tərəfindən yenidən yoxlanılması 

təhlil prosedurlarına daxil edilməlidir. 

Daxili auditorların icra etdiyi işə kənar auditor tərəfindən rəhbərlik, 

nəzarət və həmin işin təhlili belə işə əsaslanan nəticələri təsdiqləyən 

yetərli müvafiq audit sübutlarının daxili auditorlar tərəfindən əldə 

edilməsi ilə bağlı kənar auditoru qane edə biləcək səviyyədə 

olmalıdır. (İst: Paraq. A40-A41) 

610.35 Daxili auditorların icra etdiyi işə rəhbərlik, nəzarət və belə işi təhlil 

edərkən kənar auditor onun 27-ci paraqrafdakı qiymətləndirmələrinin 

artıq müvafiq olmadığına dəlalət edən göstərişlərə biganə 

qalmamalıdır. 

Sənədləşdirmə 

610.36 Kənar auditor daxili audit xidmətinin işindən istifadə etdikdə,          
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audit sənədlərinə aşağıdakıları daxil etməlidir: 
 

(a) Aşağıdakı amillərin qiymətləndirilməsi: 
 

(i) Daxili audit xidmətinin təşkilati statusunun, müvafiq 

qayda və prosedurların daxili auditorların 

obyektivliyini yetərli səviyyədə təmin edib-etməməsi; 

(ii) Daxili auditorların səriştəlilik səviyyəsi; habelə 

(iii) Daxili audit xidməti keyfiyyətə nəzarət də daxil 

olmaqla, auditə ardıcıl və reqlamentləşdirilmiş 

yanaşma tətbiq edirmi; 
 

(b) İstifadə edilmiş işin xüsusiyyəti və həcmi, bu istifadə üçün 

qərarın əsaslılığı; habelə 
 

(c) İstifadə edilmiş işin yetərliliyini qiymətləndirmək üçün kənar 

auditorun tətbiq etdiyi audit prosedurları. 

610.37 Kənar auditor audit zamanı birbaşa köməyin göstərilməsi üçün daxili 

auditorların işindən istifadə etdikdə, audit sənədlərinə         

aşağıdakıları daxil etməlidir: 
 

(a) Daxili auditorların obyektivliyi üçün təhlükələrin 

mövcudluğunun və ya əhəmiyyətinin, o cümlədən birbaşa 

köməyin təmin edilməsi üçün daxili auditorların tətbiq olunan 

səriştəlilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi; 

(b) Daxili auditorların icra etdiyi işin xüsusiyyəti və həcminə dair 

qərar üçün əsas; 

(c) 230 saylı BAS-a əsasən icra edilmiş işi təhlil edən şəxs, 

habelə təhlilin tarixi və həcmi; 

(d) Bu BAS-ın 33-cü paraqrafı üzrə müəssisənin səlahiyyətli 

nümayəndəsindən və daxili auditorlardan əldə edilmiş 

              yazılı razılaşmalar; habelə 

(e) Audit tapşırığı zamanı birbaşa kömək göstərmiş daxili 

auditorların hazırladığı işçi sənədlər. 

 
Daxili audit barədə anlayışın əldə edilməsi 
 
İri müəssisələrdə daxili audit şöbəsi çox vaxt daxili nəzarətin müxtəlif aspektlərinin monitorinqi üçün 

yaradılır. Daxili audit aşağıdakı fəaliyyət növlərini əhatə edə bilər:  
• Daxili nəzarətin müəyyən elementlərinin monitorinqi;  
• Maliyyə və əməliyyat məlumatlarının öyrənilməsi;  
• Əməliyyatlarla bağlı fəaliyyətin təhlil edilməsi;  
• Qanun və qaydaların tələblərinə riayət etmənin təhlil edilməsi; 

• Risklərin idarə olunması; habelə/yaxud 

• İdarəetmə.  
 
Daxili audit xidmətinin mövcud olduğu hallarda 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ə əsasən auditordan 

daxili auditin rolunu və gördüyü işini başa düşməsi tələb edilir. Bura aşağıdakılar daxildir: 
  
• daxili audit xidmətinin məsuliyyətlərinin üsusiyyəti; 

• onun təşkilati statusu; habelə 

• görülən və ya görüləcək tədbirlər.  
 

Daxili auditdən istifadə edilmənin planlaşdırılması 
 
 Daxili audit xidməti barədə auditorun anlayışına əsaslanaraq, onlar aşağıdakılar barədə qərar qəbul edə 
bilərlər: 
 

• Kənar auditorun birbaşa icra edəcəyi audit prosedurlarının xüsusiyyətini və ya müddətini, yaxud həcmini 
dəyişdirmək üçün daxili audit xidmətinin işindən istifadə edib-etməyəcəkləri. Məsələn, daxili audit işinin 
əhatə dairəsinə maliyyə hesabatları üzərində daxili nəzarət vasitələrinin təhlili daxildirsə, kənar 
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auditorun prosedurlarının xüsusiyyətini və həcmini dəyişdirmək üçün kənar auditor daxili auditorun işinə 
güvənə bilər (onun müvafiq olub-olmamasından asılı olaraq); yaxud 

 

• Birbaşa kömək etmək üçün (qanun və ya qaydalarla qadağan edilmədiyi hallarda) daxili auditorların 
işindən istifadə edib-etməyəcəkləri. Daxili auditorlardan kənar auditorun rəhbərliyi, nəzarəti altında və 
onun tərəfindən təhlil etməklə audit prosedurlarını yerinə yetirmələri xahiş edilməlidir.   

 
Bu qərar aşağıdakı əlavədə ümumiləşdirilmişdir: 
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Əlavə 15.7-2 

 

Kənar  

auditorlar 

 
 
 

Birbaşa kömək 
 

Daxili auditorların işinə müvafiq şəkildə  
rəhbərlik, nəzarət etmək, sonra isə daxili 
 auditorların işini təhlil etmək

Daxili auditorların işindən istifadə etmə 
Daxili audit 
xidməti 

Daxili audit işi auditin məqsədləri üçün 
müvafiqdirmi? 
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Daxili auditin işindən istifadə etmək qərarı verildikdən sonra növbəti məsələ onların 

işlərindən hansı sahələrdə və nə dərəcədə istifadə ediləcəyini müəyyənləşdirilməsidir. Bu 

cür planlaşdırma qərarları tapşırıq qrupu üzvləri arasında aparılan müzakirələr zamanı 

faydalı ola bilər. Bax: BAS 320.5 və bu təlimatın 7-ci bölməsi. 
 
Qeydlər:  
(a) Bəzi yurisdiksiyalarda daxili audit xidmətinin birbaşa köməyindən istifadə etmək qadağandır.  
(b) Daxili auditorlar müəssisə tərəfindən işə götürüldükləri və daxili nəzarətin bir hissəsini təşkil 

etdikləri üçün tamamilə müstəqil deyildirlər. Nəticə etibarilə, onların işlərinə kənar audit qrupunun 
gördüyü işlər ilə eyni dərəcədə etibar edilməməlidir. 

 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Kənar auditor daxili auditorlara həvalə ediləcək işin növü / xüsusiyyəti barədə qərar verərkən 
ehtiyatlı olmalıdır. Məsələn, daxili auditorlardan müəyyən prosedurların yerinə yetirilməsinə 
birbaşa yardım göstərmək üçün istifadə edilməməlidir, o cümlədən:  
• Auditdə əhəmiyyətli mühakimələrin yürüdülməsini ehtiva edən. 

• Müvafiq audit prosedurlarını yerinə yetirmək və ya toplanmış audit sübutlarını 
qiymətləndirmək üçün tələb olunan mühakimə məhdud olduqda, yüksək qiymətləndirilmiş 
əhəmiyyətli təhrif risklərinə aid olan. 

• Daxili auditorların cəlb olunduğu işə aid olan. 
 
 

Nəzərə alınacaq amillərin və tələblərin qısa təsviri 
 
Aşağıdakı əlavədə tələblərin qısa təsviri əks etdirilir: 

 

Əlavə 15.7-3 
 

Tapşırıq Mülahizələr 

Daxili audit xidmətinin 
məsuliyyətlərinin 
mahiyyəti haqqında 
anlayış əldə etmək 

• Daxili audit xidmətini yerinə yetirən şəxslərə aşağıdakılar barədə sual 
vermək: 
- Riski idarəetmə funksiyasının (və ya eyni vəzifələri yerinə yetirən 

şəxslərin) əməliyyatlar və qaydalar ilə bağlı risklər barədə məlumat 
verə biləcəkləri; 

- Sistemdə dəyişikliklərin, sistemdə və ya nəzarətdə xətaların baş 
verib-verməməsi. Yaxud sistemə aid olan risklər haqqında digər 
məlumatlar; 

- Faktiki, ehtimal edilən və ya iddia edilən dələduzluq hallarının oub-
olmaması. 

• Kənar auditorun daxili auditorun işindən istifadə etmək niyyətində olub-
olmamasından asılı olmayaraq bu suallar verilir. 

Daxili audit işi kənar 
audit məqsədlərinə 
uyğun olacaqmı? 

• Daxili audit xidmətinin məqsədləri və əhatə dairəsi. 

• Daxili audit xidməti nə dərəcədə obyektivdir (müstəqildir)? 

• Daxili auditorlar texniki baxımdan səriştəlidirlərmi? 

• Onların işi müntəzəm və intizamlı qaydada görüləcəkmi, o cümlədən  
keyfiyyətə nəzarət ediləcəkmi? 

• Daxili və kənar auditorlar arasında məlumatvermə səmərəlidirmi? 

Daxili audit işinə etibar 
etdikdə, bu kənar auditə 
necə təsir edəcək? 

Aşağıdakıları nəzərə almaq: 

• Daxili auditor tərəfindən yerinə yetirilmiş və ya yerinə yetiriləcək xüsusi 
işin xüsusiyyəti və əhatə dairəsi; 

• İşin kənar auditorun ümumi strategiyasından və audit planından asılılığı; 

• Konkret əməliyyatlar kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar üçün 
təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif riskləri; 
habelə 

• Daxili auditorların topladıqları müvafiq təsdiqləmələri əsaslandıran audit 
sübutlarının qiymətləndirilməsində istifadə edilən subyektivliyin dərəcəsi. 

Kənar audit üçün daxili 
auditorun işinin 

• İşi yerinə yetirən daxili auditorlar müvafiq texniki təlim keçmişdirmi və 
müvafiq səriştəyə malikdirmi? 
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etibarlılığının 
uyğunluğunu 
qiymətləndirmək   

• İş lazımi qaydada planlaşdırılmış, yerinə yetirilmiş, nəzarət olunmuş, 
təhlil edilmiş və sənədləşdirilmişdirmi? 

• Daxili auditorlara əsaslandırılmış nəticələr çıxarmağa imkan yaratmaq 
üçün yetərli müvafiq sübutlar əldə edilmişdirmi? 

• Çıxarılan nəticələr tapşırığın şəraitinə uyğundurmu? 

• Daxili auditorlar tərəfindən hazırlanmış hesabatlar yerinə yetirilmiş işin 
nəticələri ilə uzlaşırmı? 

• Daxili auditorlar tərəfindən açıqlanmış hər hansı istisnalar və ya qeyri-adi 
məsələlər lazımi qaydada həll edilmişdirmi? 

Nəticələri 
sənədləşdirmək 

• Daxili auditorların obyektivliyinə və səriştəliliyinə, habelə onların 
müntəzəm və intizamlı yanaşma, o cümlədən keyfiyyətə nəzarət tətbiq 
edib-etməmələrinə dair çıxarılmış nəticələr; habelə 

• İstifadə edilmiş işin xüsusiyyəti və həcmi, habelə həmin qərar üçün əsas; 
habelə 

• Kənar auditor tərəfindən həmin iş üzrə yerinə yetirilmiş audit prosedurları 
və həmin qərar üçün əsas. 

 

Daxili auditorun birbaşa yardımı üçün tələblərin qısa təsviri  
 
Aşağıdakı əlavədə daxili auditordan birbaşa yardım alındıqda araşdırılması tələb edilən məsələlər 

haqqında məlumat verilir: 

 

Əlavə 15.7-4   
 

Araşdırmaq... Şərhlər 

Obyektivlik Daxili auditorların obyektivliyi üçün əhəmiyyətli təhlükələr 
mövcuddurmu? 

Səriştəlilik Tələb olunan işləri yerinə yetirmək üçün daxili auditorlar səriştəlidirlərmi? 

Sazışın şərtləri Müəssisənin səlahiyyətli nümayəndəsindən aşağıdakıları əks etdirən 
yazılı sazişləri əldə etmək: 

• Daxili auditorlar kənar auditorların göstərişlərini yerinə yetirmək istəyirlər; 

• Müəssisə daxili auditorların kənar auditor üçün yerinə yetirdiyi işə 
müdaxilə etməyəcək. 

Məxfilik Daxili auditorlardan kənar auditorun tapşırığı ilə xüsusi məsələləri məxfi 
saxlayacaqları barədə yazılı razılıq əldə etmək və kənar auditorun 
obyektivliyi hər hansı təhlükəyə məruz qalarsa, bu barədə kənar auditora 
dərhal məlumat vermək. 

Yerinə yetiriləcək iş Daxili auditorlar tərəfindən görülən işlərin xüsusiyyəti və həcmi barədə 
aydın anlayışın olmasını təmin etmək.  
610 saylı (2013-cü ildə düzəliş edilmiş) BAS-ın 30-cu paraqrafına uyğun 
olaraq prosedurların qadağan edilməməsindən əmin olmaq. 

Məlumatvermə və iş 
sənədləri 

İş getdikcə məlumat veriləcək məsələləri, habelə hazırlanacaq iş 
sənədlərinin formasını və məzmununu razılaşdırmaq. 

 

Hesabatvermə 
 
İfadə edilmiş auditor rəyinə görə yalnız kənar auditor məsuliyyət daşıyır və kənar auditorun daxili 

auditorların işindən və ya birbaşa köməyindən istifadə etməsi bu məsuliyyəti azaltmır. Nəticə etibarı ilə 

kənar auditorun hesabatında daxili auditorların işinə istinad edilməməlidir.  
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15.8 620 saylı BAS —  Auditorun ekspertlərinin işindən istifadə 
edilməsi 
 

Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 
620.5 Auditorun məqsədləri aşağıdakılardır: 

(c) Auditorun cəlb edilmiş ekspertinin işindən istifadə edib-etməməyi 

müəyyənləşdirmək; 

(d) Auditorun cəlb edilmiş ekspertinin işindən istifadə edildiyi halda, həmin 

işin auditorun məqsədləri üçün yetərli olub-olmadığını 

müəyyənləşdirmək. 

 
 

Əlavə 15.8-1  

 

 Audit sübutlarını əldə etmək üçün 
auditorun eksperti lazımdırmı? Əgər 
lazımdırsa: 
• Hansı prosedurlar tələb ediləcək? 

    • Seçilmiş ekspert səriştəli,      
      bacarıqlı və obyektivdirmi? 

Auditorun eksperti tərəfindən yerinə 
yetirilmiş işin xüsusiyyətini başa 
düşə bilərikmi? 

 

 

 

 

 
 

R
is

k 

Auditorun eksperti ilə tapşırığın 
şərtlərini razılaşdırmaq. 
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Auditorun eksperti tərəfindən yerinə yetirilmiş  
işin, o cümlədən nəticələrin, istifadə edilmiş 
ehtimalların və məlumat mənbələrinin yetərli 
olub-olmadığını qiymətləndirmək. 
Əlavə auditor yoxlamasının tələb olunub- 
olunmadığını müəyyən etmək. 
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Auditor hesabatında dəyişiklik edilmədiyi  
halda auditorun ekspertinin işinə istinad 
etməmək 
 
Yetərli müvafiq audit sübutları əldə  
edilmədiyi halda, auditor hesabatında 
dəyişiklik etmək.  
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Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
620.6 BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənaları kəsb edirlər: 

(a) Auditorun eksperti (Auditor’s expert) – mühasibat uçotu və ya 

auditdən fərqli hansısa bir sahədə xüsusi biliklərə malik olan, 

həmin sahədəki işi auditor tərəfindən yetərli müvafiq audit 

sübutları əldə etməsinə yardımçı vasitə kimi istifadə edilən fiziki 

və ya hüquqi şəxs. Auditorun eksperti qismində ya auditorun 

daxili eksperti (auditor şirkətinin və ya şəbəkə şirkətinin 

tərəfdaşı3 və ya işçisi, o cümlədən müvəqqəti işçisi), ya da 

auditorun kənar eksperti çıxış edə bilər. (İst: Paraq. A1-A3) 
 

(b) Səriştəlilik (Expertise) – Konkret bir sahədə bacarıq, bilik və iş 

təcrübəsi. 
 

(c) Rəhbərliyin eksperti (Management’s expert) – mühasibat uçotu 

və auditdən fərqli istənilən sahədə ekspert biliklərinə malik olan, 

həmin sahədəki işindən müəssisənin öz maliyyə hesabatlarını 

hazırlamaqda yardımçı vasitə kimi istifadə etdiyi fiziki və ya 

hüquqi şəxs. 

 

Bəzi hallarda auditor yetərli müvafiq audit sübutlarını əldə etmək üçün səriştəlik (mühasibat uçotu və ya 

audit istisna olmaqla) tələb edə bilər. Bura hesabatlar, rəylər, qiymətləndirmələr və bəyanatlar şəklində 

audit sübutlarını təmin etməli olan auditorun ekspertinin işi cəlb edilə bilər. Bəzi nümunələr aşağıdakı 

əlavədə verilmişdir. 

 

Əlavə 15.8-2 

 

Auditorun ekspertinə 
ehtiyac varmı? 

• Xüsusi mal-material ehtiyatlarının hesablayıcıları; 
• Torpaq sahələri və tikililər, maşın və avadanlıqlar, incəsənət əsərləri, 

qiymətli daş-qaşlar, mal-material ehtiyatları və mürəkkəb maliyyə 
alətləri kimi aktivlərin qiymətləndirilmələri; 

• Qalaqlanmış şəkildə saxlanılan minerallar, yeraltı mineral və neft 
ehtiyatları kimi aktivlərin miqdarlarının və ya fiziki vəziyyətinin, habelə 
maşın və avadanlıqların qalan istismar müddətinin müəyyən edilməsi; 

• Aktuar qiymətləndirmə kimi xüsusi üsullar və ya metodlar ilə istifadə 
edilən məbləğlərin müəyyən edilməsi; 

• Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı mürəkkəb və ya qeyri-adi məsələlərin 
təhlili; 

• Tamamlanmış və tamamlanacaq, habelə müqavilələr üzrə görülən 
işlərin müəyyən edilməsi; habelə 

• Müqavilələrin, qanun və qaydaların təfsirləri ilə bağlı hüquqşünasların 
ekspert rəyləri. 

 

Bu standartda auditorun ekspertinin işinin müvafiq audit sübutu kimi istifadə edilməsinə dair təlimat 

təqdim olunur. 

 

Bəzi hallarda mühasibat uçotu və ya audit istisna olmaqla müvafiq sahədə ekspert olmayan auditor 

auditorun ekspertinin işindən istifadə etmədən həmin sahə barədə yetərli anlayış əldə edə bilər. Belə 

anlayış aşağıdakıların vasitəsilə əldə edilə bilər:  
• Eyni səriştə tələb edilən müəssisələrin auditinin aparılmasında təcrübə.  
• Konkret sahədə təhsil və ya ixtisasartırma. Bura rəsmi kurslar və ya müvafiq sahədə ekspertlərlə 

müzakirə (bütün müvafiq faktlar təqdim edilən konsultasiya deyil) aid ola bilər.  
• Oxşar tapşırıqlar yerinə yetirmiş auditorlarla müzakirələr. 
 
Qeyd: Ekspertin işindən istifadə edilib-edilmədiyindən asılı olmayaraq, ifadə olunmuş auditor rəyinə görə 

yalnız auditor məsuliyyət daşıyır. 
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Risklərin qiymətləndirilməsi 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

620.7 Yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə edilməsi üçün mühasibat  

uçotu və ya auditdən fərqli istənilən sahədə xüsusi biliklər tələb  

edilərsə, auditor öz ekspertinin cəlb edilməsinə olan tələbatı  

müəyyənləşdirməlidir. (İst: Paraq. A4-A9) 

620.8 Bu BAS-ın 9-13-cü paraqraflarında göstərilmiş tələblərlə əlaqədar 

yerinə yetirilən audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi 

eyni deyildir və şəraitdən asılıdır. Auditor həmin prosedurların 

xüsusiyyətini, müddətini və həcmini müəyyənləşdirərkən aşağıdakı 

məsələlər də daxil olmaqla, bir sıra amilləri nəzərə almalıdır: (İst: 

Paraq. A10) 
 

(a) Həmin ekspertin işinin bağlı olduğu məsələnin xüsusiyyəti; 

(b) Həmin ekspertin işinin bağlı olduğu məsələyə dair                 

əhəmiyyətli təhriflər riskləri; 

(c) Həmin ekspertin işinin audit kontekstində əhəmiyyəti; 

(d) Auditorun həmin eksperti tanıması və onun tərəfindən həyata 

keçirilmiş əvvəlki iş təcrübəsinə bələdliyi; 

(e) Auditorun şirkətində qüvvədə olan keyfiyyətə nəzarət qayda və 

prosedurlarının həmin ekspertə tətbiq olunub-olunmaması. (İst: 

Paraq. A11-A13) 

620.9 Auditorun ekspertinin auditin məqsədləri üçün zəruri olan səriştəyə, 

imkanlara və obyektivliyə malik olub-olmadığını auditor 

qiymətləndirməlidir. Auditorun kənar ekspertinə münasibətdə 

obyektivliyin qiymətləndirilməsi həmin ekspertin obyektivliyi üçün 

təhlükə yarada biləcək mümkün olan maraq və münasibətlərin 

xüsusiyyəti barədə sorğu-sualın istiqamətini əhatə etməlidir. (İst: 

Paraq. A14-20) 

620.10 Auditor ona aşağıdakıları həyata keçirmək üçün imkan yaradacaq              

auditorun ekspertinin ixtisaslaşdığı sahə barədə kifayət qədər               

təsəvvürə malik olmalıdır: (İst: Paraq. A21-A22) 
 

(a) Auditorun məqsədləri üçün həmin ekspertin işinin xüsusiyyətini, 

əhatə dairəsini və vəzifələrini müəyyənləşdirmək; habelə 
 

(b) Auditorun məqsədləri üçün həmin işin yetərliliyini 

qiymətləndirmək. 

620.11 Auditor tələb olunduğu halda yazılı şəkildə öz eksperti ilə aşağıdakı 

məsələləri razılaşdırmalıdır: (İst: Paraq. A23-A26) 
 

(a) Həmin ekspertin işinin xüsusiyyəti, əhatə dairəsi və vəzifələri; 

(İst: Paraq. A27) 

(b) Auditorun və həmin ekspertin, müvafiq olaraq, vəzifələri və 

məsuliyyəti; (İst: Paraq. A28-A29) 
 

(c) Auditorla həmin ekspert arasında əlaqənin xüsusiyyəti, müddəti 

və həcmi, o cümlədən həmin ekspertin təqdim edəcəyi istənilən 

hesabatın forması; (İst: Paraq. A30) 

(d) Auditorun ekspertinin məxfiliyə dair tələblərə riayət etməsi 

zərurəti. 
 

 

Aşağıdakı əlavədə auditorun ekspertinin işə cəlb edilməsinə aid mülahizələrin qısa təsviri verilir.. 
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Əlavə 15.8-3 

 
       Aşağıdakılarla bağlı tələbatı nəzərdən keçirmək: 

Audit sübutlarını əldə 
etmək üçün auditorun 

eksperti tələb         
edilirmi? 

 

bəli 

• Müəssisə, o cümlədən daxili nəzarət barədə anlayışın əldə edilməsi 

• Əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi/qiymətləndirilməsi  

• Maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərə qarşı ümumi cavab tədbirlərinin müəyyən 
edilməsi/həyata keçirilməsi 

• Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirlərini həyata keçirmək üçün əlavə 
audit prosedurlarının hazırlanması/yerinə yetirilməsi  

• Rəy formalaşdırmaq üçün əldə edilmiş audit sübutlarının yetərliliyinin/müvafiqliliyinin qiymətləndirilməsi  
      

x
e
y
r      

       

Aşağıdakıları nəzərdən keçirmək:  

Hansı prosedurlar 
                tələb edilir? 

(Xüsusiyyəti/müddəti/ 
həcmi) 

 
  

• Məsələnin xüsusiyyəti və əhəmiyyətli təhrif riskləri   

• Ekspertin işinin əhəmiyyətliliyi 

• Həmin ekspertin yerinə yetirdiyi əvvəlki iş 

• Şirkətin keyfiyyətə nəzarət qaydaları ekspertə şamil 
olunurmu. 

 

 

    

       
      

          
           

bəli 

      

    
Seçilmiş ekspert 
imkanlara, səriştəyə 
və obyektivliyə 
malikdirmi? 

       
             

             
                 

   

x
e
y
r 

              
                 

     
Biz (auditor) 

ekspertin ixtisaslaşdığı 
sahə ilə tanışıqmı? 

 bəli Aşağıdakıları həyata keçirmək üçün anlayış yetərlidirmi: 
          

• Auditi planlaşdırmaq           

          • Yerinə yetirilmiş işin nəticələrini təhlil etmək 
                  

Aşağıdakılara dair razılaşma əldə etmək: 

       

x
e
y
r           

                 

                 
           

Tapşırığın şərtlərini 

 

• Ekspertin işinin xüsusiyyəti, həcmi və 
məqsədləri              

             

• Müvafiq vəzifələr və məsuliyyətlər              

razılaşdırmaq. 
 

             

• Məlumatvermənin xüsusiyyəti, müddəti 
və həcmi, o cümlədən hesabatın formatı  

• Məxfilik tələbi. 

                  

                  

           

x
e
y
r        

                  
                    

 
   Tapşırığın şəraitlərinə uyğun alternativ audit prosedurlarını planlaşdırmaq. 

 
 

Əlavə 15.8-4 
 

Nəzərdən keçirmək Müzakirə 

Audit sübutlarını əldə 
etmək üçün auditorun 
eksperti tələb edilirmi? 

Aşağıdakılarla bağlı tələbatı nəzərdən keçirmək: 

• Müəssisə, o cümlədən daxili nəzarət barədə anlayışın əldə edilməsi; 

• Əhəmiyyətli təhrif risklərinin müəyyən edilməsi/qiymətləndirilməsi; 

• Maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərə qarşı ümumi 
cavab tədbirlərinin müəyyən edilməsi/həyata keçirilməsi; 

• Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab 
tədbirlərini həyata keçirmək üçün əlavə audit prosedurlarının 
hazırlanması/yerinə yetirilməsi; habelə 

• Rəy formalaşdırmaq üçün əldə edilmiş audit sübutlarının yetərliliyinin/ 
müvafiqliyinin qiymətləndirilməsi. 

Hansı audit prosedurları 
tələb edilir? 

Aşağıdakıları nəzərdən keçirmək: 

• Məsələnin xüsusiyyəti və əhəmiyyətli təhrif riskləri; 

• Audit baxımından ekspertin işinin əhəmiyyətliliyi; 

• Həmin ekspertin yerinə yetirdiyi əvvəlki iş (əgər varsa); habelə 

• Auditorun şirkətinin keyfiyyətə nəzarət qaydaları və prosedurları 
ekspertə şamil olunurmu. 

Seçilmiş auditorun 
eksperti imkanlara, 
səriştəyə və 

• Səriştə auditorun ekspertinin ixtisaslaşmasının xüsusiyyətinə və 
səviyyəsinə aiddir. 

• İmkan auditorun ekspertinin həmin səriştəni tapşırığın şəraitlərində 
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obyektivliyə 
malikdirmi? 

(məs., coğrafi məkan və vaxt ilə ehtiyatların mövcudluğu) tətbiq etmək 
bacarığına aiddir. 

• Obyektivlik auditorun ekspertinin peşəkar və ya işgüzar mühakiməsinə 
qeyri-obyektivliyin, maraqların toqquşmasının və ya başqalarının 
təsirinin mümkün təsirlərinə aiddir.  

 
Nəzərə alınacaq digər amillərə aşağıdakılar daxildir: 

• Həmin ekspertin əvvəlki işində şəxsi təcrübəsi; 

• Həmin ekspert ilə müzakirələr; 

• Həmin ekspertin işi ilə tanış olan başqa şəxslərlə müzakirələr; 

• Həmin ekspertin ixtisası, peşə təşkilatlarında və ya sahə 
assosiasiyalarında üzvlüyü, peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
lisenziya barədə və ya kənardan tanınmanın digər formaları haqqında 
məlumat;  

• Həmin ekspertin nəşr olunmuş materialları və ya kitabları; habelə 

• Auditor şirkətinin keyfiyyətə nəzarət sahəsində tətbiq olunan qayda və 
proseduraları. 

Biz (auditor) 
ekspertin ixtisaslaşdığı 
sahə ilə tanışıqmı? 

Aşağıdakıları həyata keçirmək üçün auditorun ekspertinin iş sahəsi 
barədə anlayış yetərlidirmi: 

• Auditi planlaşdırmaq; habelə 

• Yerinə yetirilmiş işin nəticələrini təhlil etmək. 

Tapşırığın şərtləri ilə 
razılaşmaq. 

Tapşırığın şərtlərini müəyyən edərkən aşağıdakı kimi amilləri nəzərdən 
keçirmək: 

• Auditorun ekspertinin müəssisə haqqında vacib və ya məxfi 
məlumatlardan istifadə etmək imkanı; 

• Auditor ilə auditorun ekspertinin müvafiq vəzifələri və ya məsuliyyətləri; 

• Müxtəlif yurisdiksiyaların, qanunların və ya qaydaların tələblər; 

• Tələb edilən işin mürəkkəbliyi; 

• Auditorun ekspertinin müəssisə ilə bağlı əvvəlki təcrübəsi; habelə 

• Auditorun ekspertinin işinin həcmi və audit baxımından onun 
əhəmiyyətliliyi. 
 
Yazılı razılaşmada aşağıdakılar əks etdirilməlidir: 

• Ekspertin işinin xüsusiyyəti, həcmi və məqsədləri; 

• Müvafiq vəzifələr və məsuliyyətlər; 

• Məlumat mübadiləsinin xüsusiyyəti, müddəti və həcmi, o cümlədən 
hesabatın formatı; habelə 

• Məxfilik zərurəti. 
 
620 saylı BAS-ın əlavəsində auditorun kənar eksperti ilə yazılı 
razılaşmasına daxil edilməsi auditor tərəfindən nəzərdən keçirilə biləcək 
məsələlər əks etdirilir. 

 

Yerinə yetirilmiş işin qiymətləndirilməsi 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
620.12 Auditor aşağıdakılar da daxil olmaqla, auditorun məqsədləri üçün 

öz ekspertinin işinin nəticələrinin yetərliliyini qiymətləndirmə- 

lidir: (İst: Paraq. A32). 
 

(a) Həmin ekspertin işinin nəticələrinin və gəldiyi qənaətlərin 

müvafiqliyi və əsaslılığı, onların digər audit sübutlarına 

uyğunluğu; (İst: Paraq. A33-A34) 
 

(b) Ekspertin işində əhəmiyyətli ehtimallardan və metodlardan 

istifadə edilirsə, bunların həmin şəraitlərdə müvafiqliyi və 

məntiqiliyi; habelə (İst: Paraq.A35-A37) 

(c) Əgər ekspertin işində onun üçün əhəmiyyətli olan ilkin 

məlumatlardan istifadə olunarsa, həmin məlumatların 

müvafiqliyi, tamlığı və dəqiqliyi. (İst: Paraq. A38-A39) 

620.13 Auditor öz ekspertinin işinin onun məqsədlərinə uyğun olmadığı 

qənaətinə gəlirsə, o zaman aşağıdakıları etməlidir: (İst: Paraq. A40) 
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(a) Həmin ekspertlə onun yerinə yetirəcəyi əlavə işin 

xüsusiyyətini və həcmini razılaşdırmalıdır; yaxud 

(b) Həmin şəraitdə zəruri olan əlavə audit prosedurlarını yerinə                 

yetirməlidir. 
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Əlavə 15.8-5 

 
 

 

Ekspertin  
yerinə yetirdiyi   
işin yetərliliyini  

qiymətləndirmək 

 
 

 

Aşağıdakıların uyğunluğunu/əsaslılığını qiymətləndirmək: 

• Ekspertin nəticələri/qənaətləri və digər audit sübutları ilə uyğunluğu.  
• Tapşırığın şəraitlərində istifadə edilmiş əsas ehtimallar və metodlar.  
• İlkin məlumatlar, o cümlədən onların dəqiqliyi. 

 
Ekspertlə yerinə yetiriləcək əlavə işin xüsusiyyətini/həcmini razılaşdırmaq. 

 

Əgər iş yetərli deyilsə, şəraitlərə uyğun əlavə audit prosedurlarını  

planlaşdırmaq. 
 

 
Ekspertin işinin nəticələri qənaətbəxş və ya digər sübutlara uyğun olmadıqda, auditor bu məsələni həll 

etməlidir. Məsələnin həlli aşağıdakılardan ibarət ola bilər:  
• Müəssisə və ekspert ilə müzakirələr;  
• Əlavə audit prosedurlarının tətbiq olunması;  
• İmkan daxilində başqa ekspertin işə cəlb olunması; yaxud  
• Auditor hesabatında dəyişikliyin edilməsi. 

 

Hesabatvermə 
 

Paraqraf #  

620.14 Qanun və ya qaydalarda tələb edilmədiyi halda dəyişdirilməmiş rəyi 

əks etdirən auditor hesabatında ekspertin işinə istinad olmamalıdır. 

Qanun və ya qaydalarda belə istinad tələb edildiyi halda              

auditor hesabatında göstərilməlidir ki, həmin istinad auditor rəyinə 

görə auditorun məsuliyyətini məhdudlaşdırmır. (İst: Paraq. A41) 

620.15 Auditor öz hesabatında auditorun ekspertinin işinə dəyişdirilmiş 

auditor rəyinn başa düşülməsi üçün zəruri olan istinad edərsə, 

göstərməlidir ki, belə istinad  auditor rəyinə görə onun məsuliyyətini 

məhdudlaşdırmır. (İst: Paraq. A42) 

 
Auditorun hesabatında ekspertin işinə istinad edilməməlidir. Bunların heç biri nəzərdə tutulmadığı halda, 

bu istinad auditor rəyinin dəyişdirilməsi və ya vəzifə bölgüsü kimi səhv başa düşülə bilər. 

 
Bununla belə, əgər auditor ekspertin işə cəlb olunması nəticəsində fərqli rəy vermək qərarına gələrsə, 

belə dəyişikliyin mahiyyətini izah edərkən, ekspertin şəxsiyyəti və işə cəlb olunma dərəcəsi də daxil 

olmaqla, ekspertin işinə istinad etmək və ya ekspertin işini təsvir etmək məqsədəuyğun ola bilər. Belə 

şəraitdə auditor belə istinad etməzdən əvvəl ekspertdən icazə almalıdır. Ekspert icazə verməkdən 

imtina etdiyi, auditor isə istinadın zəruri olduğunu hesab etdiyi halda, auditora hüquq məsləhətçisinə 

müraciət etmək lazım ola bilər.  

 

15.9 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS — Digər məlumatlar üzrə 

auditorun məsuliyyətləri 

 
Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 
720.11 Auditorun məqsədləri digər məlumatları oxuduqdan sonra aşağıdakılardır: 

 
(a) digər məlumatlar ilə maliyyə hesabatları arasında əhəmiyyətli 

uyğunsuzluğun olub-olmamasını nəzərdən keçirmək; 

(b) digər məlumatlar ilə auditorun audit zamanı əldə etdiyi məlumatlar 

arasında əhəmiyyətli uyğunsuzluğun olub-olmamasını nəzərdən 

keçirmək; 

(c) auditor bu cür əhəmiyyətli uyunsuzluqların mövcudluğunun ehtimalını 



 
  
 

232 
 

aşkar etdikdə, yaxud digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin mövcud 

olması ehtimalı auditora başqa cür məlum olduqda, lazımi tədbirlər 

görmək; habelə 

(d) bu BAS-a uyğun olaraq hesabat vermək. 

 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
720.13 Auditor aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: (İst: Paraq. A8-A10)  

 
(a) Rəhbərliklə müzakirələr aparmaqla hansı sənədin (sənədlərin) 

illik hesabatı təşkil etməsini, habelə müəssisənin həmin sənədin 

(sənədlərin) planlaşdırılmış verilmə üsulunu və müddətini 

müəyyən etmək; 
 
(b) İllik hesabatı təşkil edən sənədin (sənədlərin) son versiyasını 

vaxtlı-vaxtında və mümkün olduqda, auditor hesabatının 

tarixindən əvvəl əldə edilməsini rəhbərliklə müvafiq qaydada 

razılaşdırmaq; habelə 
 
(c) (a) bəndində müəyyən edilmiş sənədin (sənədlərin) bəziləri və 

ya hamısı auditor hesabatının tarixinədək əlçatan olmadıqda, 

auditorun bu BAS üzrə tələb edilən prosedurları yerinə yetirməsi 

üçün sənədin (sənədlərin) son versiyası hazır olduqda və 

müəssisə tərəfindən təqdim edilməzdən əvvəl auditora 

veriləcəyinə dair  rəhbərlikdən yazılı təqdimat verməyini tələb 

etmək. (İst: Paraq. A22)   

720.14 Auditor digər məlumatlarla tanış olmalıdır və tanış olarkən, 

aşağıdakıları etməlidir: (İst: Paraq. A23-A24)   
 
(a) Digər məlumatlarla maliyyə hesabatları arasında əhəmiyyətli 

uyğunsuzluğun olub-olmamasını nəzərdən keçirməlidir. Bu 

mülahizənin əsası kimi auditor, onların uyğunluğunu 

qiymətləndirmək üçün, digər məlumatlardakı seçilmiş məbləğləri 

və ya digər maddələri (maliyyə hesabatlarında əks etdirilən 

məbləğlər və ya digər maddələr ilə eyni olması, onları 

ümumiləşdirməsi və ya onlar barədə daha çox təfərrüat verməsi 

nəzərdə tutulan) maliyyə hesabatlarında əks etdirilən bu cür 

məbləğlərlə və ya digər maddələrlə müqayisə etməlidir; habelə  

(İst: Paraq. A25-A29)  
 
(b) Audit zamanı əldə edilmiş audit sübutları və qənaətlər 

kontekstində digər məlumatlar ilə auditorun audit zamanı əldə 

etdiyi məlumatlar arasında əhəmiyyətli uyğunsuzluğun olub-

olmamasını nəzərdən keçirməlidir. (İst: Paraq. A30-A36) 

720.15 14-cü paraqrafa uyğun olaraq, digər məlumatlarla tanış olarkən 

auditor maliyyə hesabatlarına aidiyyəti olmayan digər məlumatlarda 

və ya audit zamanı  auditorun əldə etdiyi məlumatlarda əhəmiyyətli 

təhriflərin mövcud olma ehtimalının əlamətlərinin mövcud olmasına 

qarşı diqqətli olmalıdır. (İst: Paraq. A24, A37-A38)    

720.16 Əgər auditor əhəmiyyətli uyğunsuzluğun mövcud olması ehtimalını 

müəyyən edərsə (və ya digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin 

mövcud olması ehtimalı ona məlum olarsa), auditor bu məsələni 

rəhbərliklə müzakirə etməli və zəruri olduqda aşağıdakı qənaətləri 

əldə etmək üçün bir sıra prosedurları yerinə yetirməlidir: (İst: Paraq. 

A39-A43) 
 
(a) digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud olub-olmaması; 
 
(b) maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrifin olub-olmaması; 

yaxud 
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(c) auditorun müəssisə və onun mühiti haqqında təsəvvürünün 

yenilənmə zərurətinin olub-olmaması. 

720.17 Əgər auditor digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması 

qənaətinə gələrsə, auditor rəhbərlikdən digər məlumatları 

düzəltməsini tələb etməlidir. Əgər rəhbərlik: 
 
(a) düzəliş etməyə razılaşarsa, auditor düzəlişin edildiyini müəyyən 

etməlidir; yaxud 
 
(b) düzəliş etməkdən imtina edərsə, auditor bu məsələ barədə 

idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verməlidir və düzəlişin 

edilməsini tələb etməlidir. 

720.18 Əgər auditor audit hesabatının tarixindən əvvəl əldə edilmiş digər 

məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gələrsə 

və idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verildikdən sonra həmin 

digər məlumatlarda düzəliş edilməzsə, auditor müvafiq tədbir 

görməlidir, o cümlədən: (İst: Paraq. A44) 
 
(a) auditor hesabatına təsirini nəzərdən keçirməli və auditorun öz 

hesabatında əhəmiyyətli təhrifi necə əks etdirəcəyini 

planlaşdırdığı barədə idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat 

verməlidir (bax: paraqraf 22(e)(ii)); yaxud (İst: Paraq. A45) 
 
(b) tətbiq edilən qanun və ya qaydalarla icazə verildiyi hallarda 

tapşırıqdan imtina etməlidir. (İst: Paraq. A46-A47) 

720.19 Əgər auditor audit hesabatının tarixindən sonra əldə edilmiş digər 

məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gələrsə, 

auditor aşağıdakıları etməlidir: 
 
(a) əgər digər məlumatlara düzəliş edilərsə, o zaman zəruri olan 

prosedurları yerinə yetirməlidir; yaxud (İst: Paraq. A48) 
 
(b) Əgər idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verildikdən sonra 

digər məlumatlarda düzəliş edilməzsə, düzəliş edilməmiş 

əhəmiyyətli təhrifin müvafiq qaydada auditor hesabatının 

nəzərdə tutulduğu istifadəçilərin diqqətinə çatdırmağa çalışaraq, 

auditorun qanuni hüquqlarını və öhdəliklərini nəzərə almaqla 

müvafiq tədbir görməlidir. (İst: Paraq. A49-A50) 

720.20 Əgər 14-15-ci paraqraflarda əks etdirilən prosedurların yerinə 

yetirilməsi nəticəsində auditor maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli 

təhrifin mövcud olması və ya müəssisə və onun mühiti haqqında 

auditorun təsəvvürünün təzələnməsi zərurətinin olması qənaətinə 

gələrsə, auditor digər BAS-lara uyğun olaraq müvafiq qaydada cavab 

tədbirləri görməlidir. (İst: Paraq. A51) 

720.21 Auditor hesabatının tarixində aşağıdakı hallar baş verdikdə, auditor 

hesabatına “Digər məlumatlar”, yaxud başqa başlıq altında ayrıca bir 

bölmə daxil edilməlidir:  
 

(a) listinq subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının 

auditində auditor digər məlumatları əldə etmişdir və ya əldə 

edəcəyini ehtimal edir; yaxud 
 

(b) listinq subyekti olmayan müəssisələrin maliyyə hesabatlarının 

auditində auditor digər məlumatların bəzilərini və ya hamısını 

əldə etmişdir. (İst: Paraq. A52) 

720.22 Auditor hesabatına 21-ci paraqrafa uyğun olaraq “Digər məlumatlar” 

bölməsini daxil etmək tələb olunduqda, həmin bölmə aşağıdakıları 

əhatə etməlidir: (İst: Paraq. A53) 
 

(a) rəhbərliyin digər məlumatlara görə cavabdeh olması barədə 

ifadə; 

(b) aşağıdakıların müəyyən edilməsi: 
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(i) auditor hesabatının tarixindən əvvəl auditor tərəfindən əldə 

edilən digər məlumatlar (əgər varsa); habelə 

(ii) listinq subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının 

auditində auditor hesabatının tarixindən sonra əldə ediləcəyi 

ehtimal edilən digər məlumatlar (əgər varsa); 
 

(c) auditor rəyinin digər məlumatları əhatə etmədiyi və müvafiq 

olaraq, auditorun həmin məlumatlara dair auditor rəyini və ya 

hər hansı əminlik qənaətini ifadə etmədiyi (və ya ifadə 

etməyəcəyi) barədə ifadə; 
 

(d) bu BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq digər məlumatlarla tanış 

olma, onları nəzərdən keçirmə və onlar barədə məlumatvermə 

ilə bağlı auditorun məsuliyyətlərinin təsviri; habelə 
 

(e) digər məlumatlar auditor hesabatının tarixindən əvvəl əldə 

edildikdə, aşağıdakılardan biri: 

 

(i) auditorun xəbər verəcəyi heç bir məlumatın olmadığının 

bildirilməsi; yaxud 
 

(ii) əgər auditor digər məlumatlarda düzəliş edilməmiş 

əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gələrsə, digər 

məlumatlardakı düzəliş edilməyən əhəmiyyətli təhrifi təsvir edən 

ifadə. 

720.23 Auditor 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq şərti müsbət 

və ya mənfi rəy ifadə etdikdə, auditor fərqli rəy üçün əsas verən 

məsələnin 22(e) paraqrafı üzrə tələb edilən ifadəyə təsirini nəzərə 

almalıdır. (İst: Paraq. A54-A58) 

720.24 Əgər auditordan xüsusi yurisdiksiyadakı qanun və ya qaydalarla 

auditor hesabatında xüsusi tərtibatdan və ya ifadələrdən istifadə 

edərək digər məlumatlara istinad etməsi tələb olunarsa, auditor 

hesabatı yalnız ən azı aşağıdakıları daxil etdikdə Beynəlxalq Audit 

Standartlarına istinad etməlidir: (İst: Paraq. A59) 
 

(a) auditor tərəfindən auditor hesabatının tarixindən əvvəl əldə 

edilmiş digər məlumatların müəyyən edilməsi; 
 

(b) digər məlumatlarla bağlı auditorun məsuliyyətlərinin təsvir 

edilməsi; habelə 
 

(c) bu məqsəd üçün auditorun işinin nəticələrini açıq şəkildə əks 

etdirən ifadə. 

720.25 230 saylı BAS-ın bu BAS-a şamil edilən tələblərini əks etdirərkən, 

auditor audit sənədlərinə aşağıdakıları daxil etməlidir:  
 

(a) bu BAS üzrə yerinə yetirilmiş prosedurların sənədləşdirilməsi; 

habelə 
 

(b) bu BAS üzrə auditorun üzərində işlədiyi digər məlumatların son 

versiyası. 

 
 

İcmal 
 
Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər (İMŞ) maliyyə hesabatlarını və onlara dair auditorun hesabatını 
özündə ehtiva edən və ya  maliyyə hesabatlarına və onlara dair auditorun hesabatına əlavə edilən 
hesabatın (bir qayda olaraq hər il) təqdim edilməsinə dair qərar verə bilər, yaxud bu, qanun və 
qaydalarla tələb oluna bilər. Kağız üzərində və ya elektron formada olan belə hesabatlar sahibkarlara və 
ya bu kimi maraqlı tərəflərə müəssisənin inkişafı, gələcək perspektivləri, riskləri və qeyri-müəyyənlikləri, 
müəssisənin idarəetmə orqanının bəyanatı, habelə idarəetmə ilə bağlı məsələləri əhatə edən hesabatlar 
haqqında məlumat verir (bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da verilən anlayış). 
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Digər məlumatlar istifadə olunduqda, auditorun vəzifəsi digər məlumatları oxumaq və onların maliyyə 
hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə uyğun olub-olmadığını müəyyən etməkdir. Audit zamanı auditorun 
əldə etdiyi məlumatlar maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrifin olduğunu və ya digər məlumatlarda 
əhəmiyyətli təhrifin olduğunu göstərə bilər. Hər hansı bir belə təhrif maliyyə hesabatlarına və auditorun 
hesabatına olan etibara xətər yetirə bilər. Uyğunsuzluq aşkar edilərsə, auditor cavab vermək üçün 
müvafiq addımlar atmalıdır. 

 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Rəhbərliyin “digər məlumatları” hazırlamadığını ehtimal etməyin (çox vaxt keçmiş təcrübəyə 
əsaslanaraq). 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın tələblərini rədd etməzdən əvvəl hər hansı bir 
“digər məlumatların” həqiqətən də təqdim edilməməsindən əmin olmaq üçün hər dövrdə sorğu 
aparın. 

 

 
Maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi digər məlumatları əhatə etmir və ya auditordan digər 
məlumatlarla əlaqədar maliyyə hesabatları barədə rəy formalaşdırmaq üçün tələb olunandan artıq audit 
sübutlarının əldə edilməsi tələb olunmur. Bununla yanaşı, auditor müəyyən hallarda auditorun 
hesabatındakı digər məlumatlara müraciət etməli ola bilər (Bax: Bölmə 17).  
 
720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS illik hesabat və digər məlumatlar üçün aşağıdakı anlayışları əhatə edir: 

 
Əlavə 15.9-1 

 

İllik hesabat 
(720 saylı düzəliş edilmiş BAS, 12(a) paraqrafı) 

Digər məlumatlar 
(720 saylı düzəliş edilmiş BAS, 12(c) paraqrafı) 

Adətən rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər 
tərəfindən qanun, qayda və ya adət halını almış 
prosedura əsasən illik olaraq hazırlanan, 
sahibkarlara (və ya bu kimi maraqlı tərəflərə) 
müəssisənin əməliyyatları, 
maliyyə hesabatlarında əks etdirilən maliyyə 
nəticələri və maliyyə vəziyyəti  barədə məlumat 
vermək məqsədi daşıyan sənəd və ya sənədlər 
məcmusu.  
 
İllik hesabata maliyyə hesabatlarını və auditor 
hesabatını ehtiva edir və ya onlara əlavə edilir və 
bir qayda olaraq müəssisənin inkişafı, gələcək 
perspektivləri, risklər və qeyri-müəyyənliklər 
barədə məlumatları, müəssisənin idarəetmə 
orqanının bəyanatını, habelə idarəetmə 
məsələlərini əhatə edən hesabatlar daxildir. (İst.: 
Paraq. A1-A5) 
 

Digər məlumatlar - Müəssisənin illik hesabatına 
daxil edilmiş maliyyə və ya qeyri-maliyyə 
xüsusiyyətli məlumatlar (maliyyə hesabatları və 
onlara dair auditor hesabatı istisna olmaqla). 
(İst.: Paraq. A8-A10) 

 
 

Digər məlumatların təhrifi nədir? 
 

Digər məlumatların təhrifi kəmiyyət və ya keyfiyyətlə bağlı məlumat ola bilər. Təhrif, maliyyə 

hesabatlarının istifadəçilərinin iqtisadi qərarlarına qeyri-qanuni şəkildə təsir edərək maliyyə 

hesabatlarının etibarlılığına xələl gətirə biləcəyinə dair mühakimədir. Digər məlumatlardakı təhriflərin 

istifadəçilərin iqtisadi qərarlarına təsir göstərə biləcəyinə dair mühakimələr maliyyə hesabatları 

kontekstində yürüdülür və təhriflərin xüsusi şəraitlərini nəzərə alır. 

 

Düzəliş edilməmiş təhriflərin istifadəçilərə (qrup halında) təsir göstərib-göstərməməsinə də diqqət 

yetirilməlidir. Bütün təhriflər istifadəçilərin iqtisadi qərarlarına təsir göstərmir. Məsələn, digər məlumatlar 

rəhbərliyin istifadə etdiyi əsas fəaliyyət göstəricilərini həll etmək məqsədi daşıyırsa, əsas fəaliyyət 

göstəricisinin əks etdirilməməsi digər məlumatların səhv olduğunu göstərir. 
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Digər məlumatları oxuyarkən peşəkar inamsızlıq tətbiq etmək də vacibdir. Məsələn, auditor rəhbərliyin 

digər məlumatlara qarşı həddən artıq nikbin olmasına diqqət yetirməli və maliyyə hesabatlarındakı 

məlumatlarla audit zamanı əldə edilmiş məlumatlar arasında uyğunsuzluqları axtarmalıdır. 

 

Auditorun məsuliyyətləri 
 
Müəssisənin illik hesabatında maliyyə və ya qeyri-maliyyə xüsusiyyətli məlumatlar (maliyyə hesabatları 

və auditor hesabatı istisna olmaqla) daxil olunduqda, 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da aşağıdakılar 

nəzərə alınmaqla auditorun bu cür digər məlumatlarla bağlı məsuliyyətləri təsvir olunur: 
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Əlavə 15.9-2 
 

Auditorun məsuliyyəti Mülahizələr 

Məlumatları əldə etmək Digər məlumatların xüsusiyyətini əldə edərkən və nəzərdən keçirərkən, 
auditor rəhbərliklə müzakirə edərək illik hesabatı (və ya maliyyə 
hesabatları ilə təqdim ediləcək digər məlumatları) təşkil edən sənədi 
(sənədləri) və onların verilməsinin planlaşdırılmış qaydasını və müddətini 
müəyyən etməlidir. İdealda, auditor bu məlumatları auditorun hesabatının 
tarixinədək əldə etməlidir. 

Digər məlumatlarla 
tanış olmaq və onları 
nəzərə almaq 

• Tapşırıq qrupunun müvafiq üzvü digər məlumatlarla tanış olmalıdır. 

• Auditor aşağıdakıların olub-olmamasını nəzərdən keçirməlidir: 
- Digər məlumatlar ilə maliyyə hesabatları arasında əhəmiyyətli 

uyğunsuzluğun. 
- Digər məlumatlar ilə audit zamanı auditorun əldə etdiyi məlumatlar 

arasında əldə edilmiş audit sübutları və audit zamanı əldə edilmiş 
qənaətlər baxımından əhəmiyyətli uyğunsuzluğun.  

Əhəmiyyətli 
uyğunsuzluğun və ya 
digər məlumatlarda 
əhəmiyyətli təhriflərin 
mövcud olması ehtimal 
olunduqda cavab 
vermək 

Digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin olduğu ehtimal edilidiyi halda, 
auditor rəhbərliklə müzakirə etdiyi zaman, məsələn, etibarlı olan fərqli 
mühakimələrin ola bildiyinə görə məlumatlarda təhriflərin olmamasına 
dair qənaətə gəlməyə auditora kömək edə bilən  digər məlumatlardakı 
bəyanatların və ya məbləğlərin əsaslandırılması tələbini daxil edə bilər. 
Digər məlumatlar nə qədər subyektiv olsa, rəhbərliyə əlavə 
əsaslandırma vermək bir o qədər çətin ola bilər.  
 
Auditor, əhəmiyyətli təhrifin olmadığından əmin olmaq üçün və ya 
əhəmiyyətli təhrifin mövcud olmadığı üçün əlavə tədbirlərin görülməsinin 
tələb olunub-olmadığını müəyyən etmək üçün auditor peşəkar 
mühakimə yürüdür. 

Auditor digər 
məlumatlarda 
əhəmiyyətli təhrifin 
mövcud olması barədə  
qənaətə gəldikdə cavab 
tədbirləri görmək 

Əhəmiyyətli təhrifin mövcud olduğu və onun düzəliş edilmədiyi qənaətinə 
gəldikdə, əlavə görüləcək tədbirləri müəyyən etmək üçün peşəkar 
mühakimə tətbiq olunur. Bura aşağıdakılar daxildir: 

• Digər məlumatlar bilərəkdən yanlış verildiyi təqdirdə auditə göstərilən 
əlavə təsir. 

• Hüquqi məsləhətə ehtiyacın olub-olmaması.  

• Məsələ barədə tətbiq olunan qanun və ya qaydalar baxımından məruzə 
edilməsinin zəruriliyi. 

• Auditorun hesabatına təsir (əgər varsa). 

• Rəhbərliyin təqdimatlarının dürüstlüyü şübhə altına alındığı kimi digər 
məlumatlar bilərəkdən yanlış təqdim edildiyi halda tapşırıqdan imtina 
etmək (əgər mümkünsə) barədə mülahizə. 

Maliyyə hesabatlarında 
əhəmiyyətli təhrif 
mövcud olduqda və ya 
auditorun müəssisə və 
onun mühiti haqqında 
anlayışını yeniləməli 
olduqda cavab tədbirləri 
görmək 

Auditin qalan hissəsinə təsir (məsələn, auditorun müəssisə və onun 
mühiti haqqında anlayışının yenilənməsinə ehtiyac olduqda və bu, 
auditorun əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirməsinə və sonrakı iş 
səylərinə əlavə təsir göstərə bilər). 

Digər məlumatlar 
barədə hesabat vermək 

Auditorun hesabatının tarixinə aşağıdakılar mövcud olduğu halda, 
auditorun hesabatına «Digər məlumatlar» başlığı (və ya digər uyğun 
başlıq) olan ayrıca bölmə daxil edilməlidir: 

• Listinq subyekti olan müəssisə üçün auditor digər məlumatları əldə 
etmiş və ya əldə ediləcəyini ehtimal edir; yaxud 

• Listinq subyekti olmayan müəssisə üçün auditor digər məlumatların bir 
qismini və ya hamısını əldə etmişdir. 
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Tapşırıq qrupunun müvafiq üzvü dedikdə, digər məlumatlar ilə maliyyə hesabatlarındakı məlumatlar 

arasındakı uyğunsuzluğu aşkar etmək üçün audit və maliyyə hesabatları barədə kifayət qədər təcrübə və 

biliyə malik olan şəxs nəzərdə tutulur. 
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 

Bəzi sənədlərin auditor hesabatının tarixindən sonra əldə olunmayacağı hallarda rəhbərliyə 
sənədin (sənədlərin) son variantının müəssisə tərəfindən təqdim edilməzdən əvvəl veriləcəyi 
barədə yazılı təqdimat verməsini xahiş edin. Bu, auditorun tələb olunan prosedurları başa 
çatdırmasına imkan verəcəkdir. Bundan əlavə, məlumatların tamlığı, habelə maliyyə 
hesabatlarındakı məlumatlarla ardıcıllığı ilə bağlı rəhbərliyin yazılı təqdimatı nəzərə 
alınmalıdır. 

   
Qiymətləndirmənin həcmi 
 
Digər məlumatların maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və ya digər maddələr ilə eyni olması, 

ümumiləşdirilməsi və ya daha geniş məlumat verməsi nəzərdə tutulduğu hallarda, auditordan digər 

məlumatlardakı bütün məbləğləri və ya digər maddələri maliyyə hesabatlarındakılar ilə müqayisə etmək 

tələb olunmur. Auditor, maddənin və ya məbləğin əhəmiyyətini, nisbi həcmlərini (sayıla bilən olduqda) və 

ya digər məlumatlardakı məbləğin və ya digər maddənin həssaslığını (məsələn, rəhbərliyə edilən pay 

əsaslı ödənişlər xüsusilə həssas ola bilər) nəzərə alaraq müqayisə ediləcək məbləğləri və ya maddələri 

seçmək üçün peşəkar mühakiməsini tətbiq edir. 

 

Audit zamanı auditor müəssisə haqqında, o cümlədən mahiyyətinə görə gələcəkdə mümkün olan 

məsələlər (məsələn, pul vəsaitlərinin gələcəkdə hərəkəti) barədə məlumatlar əldə edir. Bu məlumatlar 

müzakirələr, audit sübutlarının əldə edilməsi və audit sübutlarını əldə etmək üçün digər əlaqəli tədbirlər 

vasitəsilə əldə edilir. Digər məlumatların, auditorun qərarına əsasən nəzərə alınacaq dərəcədə vacib 

olan hissələrində audit zamanı əldə etdikləri məlumatlar ilə həmin digər məlumatlar arasında əhəmiyyətli 

uyğunsuzluğun olub-olmadığını auditor nəzərdən keçirir (məsələn, müzakirələri, əldə edilən audit 

sübutlarını və əldə edilən nəticələri yada salmaqla). 
 
Audit zamanı müzakirə olunmayan və ya auditorun audit zamanı əldə etdiyi məlumatlardan kənarda ola 

bilən digər məlumatlara aid olan məlumatlar ola bilər (məsələn, davamlılıq haqqında məlumatlar açıqlana 

bilər). Auditor müvafiq hallarda bu məlumatları da nəzərə alır və auditordan əhəmiyyətli dərəcədə yanlış 

və ya aldadıcı bəyanatı özündə ehtiva etdiyinə, yaxud zəruri məlumatları göstərməməklə və ya aydın 

göstərməməklə digər məlumatları aldadıcı etməsinə inandıqları digər məlumatlarla bilərəkdən əlaqəli 

olmamasını tələb edən müvafiq etik normaları nəzərə alır. 
 
Digər məlumatlarla əlaqədar görüləcək işin xüsusiyyətinə və həcminə dair də peşəkar mühakimə tətbiq 

edilməlidir. Auditorun digər məlumatlarla bağlı məsuliyyətləri auditoru bu məlumatlara dair  əminlik rəyi 

verə bilməsi üçün sübutlar əldə etməsinə məcbur etmir. 
 
Aşağıdakı əlavədə, auditorun hesabatına digər məlumatların daxil edilməsi tələb olunduğu zaman 

tələblər əks etdirilir: 

 

Əlavə 15.9-3 
 

Digər məlumatlara dair 
hesabatvermə 

Tələblər 

Rəhbərliyin digər məlumatlar üçün cavabdeh olduğuna dair bəyanat. 

Aşağıdakıların müəyyən edilməsi:  

• Auditorun hesabat tarixindən əvvəl əldə etdiyi digər məlumatlar (əgər 
varsa); habelə 

• Listinq subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditi üçün, 
auditor hesabatının tarixindən sonra əldə edilməsi gözlənilən digər 
məlumatlar (əgər varsa). 

Auditor rəyinin digər məlumatları əhatə etmədiyi və auditorun digər 
məlumatlar barədə auditor rəyini və təminat rəyinin hər hansı formasını 
ifadə etmədiyi (və ya ifadə etməyəcəyi) barədə hesabat. 

Digər məlumatları oxumaq, nəzərdən keçirmək və hesabat verməklə bağlı 
auditorun məsuliyyətlərinin təsviri. 

Digər məlumatlar auditor hesabatının tarixindən əvvəl əldə edildikdə 
aşağıdakılardan biri:  

• Auditorun məruzə ediləcək heç bir məlumatının olmaması barədə 
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bəyanatı; yaxud 

•  Auditorun digər məlumatlarda düzəliş edilməmiş əhəmiyyətli təhrifin 
olduğu qənaətinə gəldiyi halda digər məlumatlarda düzəliş edilməmiş 
əhəmiyyətli təhrifləri təsvir edən bəyanatı. 

 
 
Auditor, 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq şərti müsbət rəy ifadə etdikdə, auditor rəyin 
dəyişməsinə səbəb olan məsələnin təsirlərini nəzərə almalıdır.  
 
Əgər auditordan müəyyən bir yurisdiksiyanın qanun və ya qaydaları ilə müəyyən strukturdan və ya 
ifadələrdən istifadə edərək auditorun hesabatındakı digər məlumatlara istinad etməsi tələb olunarsa, 
yalnız auditorun hesabatına ən azı aşağıdakılar daxil olduqda auditor hesabatında aşağıdakı hallarda 
BAS-lara istinad edilməlidir:  
 

• Auditorun hesabat tarixindən əvvəl əldə etdiyi digər məlumatların müəyyən edilməsi; 

• Digər məlumatlarla bağlı auditorun məsuliyyətlərinin təsviri; habelə 

• Auditorun bu məqsədlə gördüyü işin nəticəsini əks etdirən açıq bəyanat.  
 

Digər məlumatlarla əlaqəli hesabatvermənin nəticələri bu Təlimatın 17-ci bölməsində müzakirə olunan 
hesabatlvermə ilə əlaqəlidir.  

 

Sənədləşdirilmə 
 

Auditordan digər məlumatlarla əlaqədar tətbiq edilmiş prosedurları sənədləşdirmək tələb olunur. 

 

Bundan əlavə, işlərin aparıldığı son digər məlumatların surəti audit sənədlərinə daxil edilməlidir. 

 

Əsas tələblərin bəzilərinin qısa təsviri aşağıdakı əlavədə əks etdirilir:  
 

Əlavə 15.9-1-4 
 

M/H ilə “digər 
məlumatlar” təqdim 

olunubmu 

  bəli            
               

               

               
                   

xe
yr

 

                  

 

                 

Digər məlumatlarda 
əhəmiyyətli uyğunsuzluq 

mövcuddurmu? 

bəli 
     

       
             

             

             
             
                   

                   

  

xe
yr

 

                
     

Auditi aparılmış M/H 
düzəliş edilməlidirmi? 

    “Digər 
məlumatlara” 
düzəliş 
edilməlidirmi? 

 

          
           
           

           

                

           

 bəli  

     

    

xe
yr

 

          
    

  
           

     

 
Rəhbərlik düzəliş(lər) 
etməyə razıdırmı? 

 
xeyr          

         

 
     

              

               
                 

        bə
li 

        
                   
                   

          
İdarəetməyə məsul şəxslərə xəbər vermək. 
Auditor hesabatını verməkdən imtina etmək. 
Başqa müvafiq tədbirləri müəyyən etmək. 

          

   
Davam 
etmək       
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16                    AUDİTİN SƏNƏDLƏŞDİRİLMƏSİ 

 
 
 
 
 

  

  

 

 
 

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS 

Auditin planlaşdırılması, audit sübutlarının əldə edilməsi və 
yekunda onların saxlan;lması ilə bağlı müxtəlif tələblər. 

BKNS 1, 220, 230, 240, 
300, 315 (düzəliş 
edilmiş), 330 

Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 
230.5 Auditorun məqsədi aşağıdakıları təmin edən sənədlərin 

hazırlanmasıdır: 
 

(a) Auditor hesabatının əsaslandığı bazanın yetərli müvafiq şə 

     kildə yazılı əsaslandırılması; habelə 
 

(b) Auditin BAS-lara və tətbiq olunan qanun və qaydaların       

    tələblərinə uyğun şəkildə planlaşdırılıb aparılmasına dair 

             sübut. 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
230.6 BAS-ın məqsədləri ilə bağlı olaraq, aşağıdakı terminlər bu mənaları 

kəsb edir: 
 
(a) Auditin sənədləşdirilməsi (Audit documentation) – Yerinə 

yetirilmiş audit prosedurlarının, əldə edilmiş müvafiq audit 

sübutlarının və auditorun gəldiyi nəticələrin qeydə alınmas 

(bəzən “işçi sənədlər” və ya “iş sənədləri” kimi terminlərdən də 

istifadə edilir). 
 
(b) Audit faylı (Audit file) – Fiziki və ya elektron formalı bir və ya 

daha çox qovluq və ya digər informasiya daşıyıcısı olub, xüsusi 

bir tapşırıq üzrə audit sənədləşdirməsini təşkil edən sənədləri 

əhatə edir.  
 
(c) Təcrübəli auditor (Experienced auditor) – Audit sahəsində 

praktik təcrübəyə və aşağıdakı məsələlərlə bağlı kifayət qədər 

anlayışa malik (şirkətdə işləyən və ya kənardan cəlb olunmuş) 

şəxs: 
 
(i) Audit prosesləri; 
 
(ii) Beynəlxalq audit standartları və müvafiq qanun və 

qaydaların tələbləri; 
 
(iii) Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi biznes mühiti; habelə 
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16.1 İcmal  
 
Audit faylının sənədləşdirilməsi (kağız üzərində və ya elektron formada saxlanmasından asılı 
olmayaraq) aşağıdakılar üçün vacibdir: 
  

• Tapşırıq qrupuna auditin planlaşdırılmasında və yerinə yetirilməsində kömək etmək;  
• Planlaşdırılmış audit prosedurlarının həqiqətən yerinə yetirilməsini nümayiş etdirən sübutları təqdim 

etmək;  
• Tapşırıq üzrə müşahidəçi-ekspertlərə (o cümlədən audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə 

müşahidəçi-ekspertlərə) öz vəzifələrini peşə standartlarına uyğun olaraq həyat keçirməyə kömək etmək;  
• Auditor rəyinin formalaşdırılmasında istifadə olunmuş mühakimələri uçota almaq; habelə  
• Müəssisədə gələcəkdə aparılacaq auditor yoxlamaları üçün əhəmiyyəti olan məsələləri daim uçota 

almaq. 
 

 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Tapşırıq şəraitlərində BAS-ın qeyri-müvafiq olan tələbləri haqqında sənədləri təqdim etməyə 
ehtiyac yoxdur. Bu, bütün BAS qeyri-müvafiq olduğu hallarda (məsələn, müəssisədə daxili 
auditor xidməti olmadıqda, 610 saylı (düzəliş edilmiş) BAS) və ya BAS-ın tələbi şərti olduğu, 
şərt isə mövcud olmadığı hallarda tətbiq edilir.  

 

Lazımi audit sənədləri müvafiq qaydada təşkil olunur və görülmüş işin, əldə edilmiş audit sübutlarının, 

istifadə edilmiş əhəmiyyətli peşəkar mühakimələrin və çıxarılmış nəticələrin uçota alınmasını təmin edir. 

 
Əlavə 16.1-1 
 

Audit faylının 
sənədləşdirilməsinin 
zərurəti 

• Maliyyə hesabatlarının hər bir müvafiq təsdiqlənməsi ilə bağlı auditorun 
nəticələrini əsaslandırır. 

• Tapşırığın peşə standartlarının tələblərinə cavab verməsi haqqında 
sübutlar təqdim edir. 

• İlkin mühasibat uçotu sənədləri ilə baş kitabdan və köməkçi jurnallardan 
əldə edilən məlumatların maliyyə hesabatlarına uyğunluğuna və ya 
uzlaşmasına dair sübutlar təqdim edir.   

  
 
Kiçik müəssisələrdə auditin sənədləşdirilməsi bir qayda olaraq iri müəssisələr üçün olduğundan az olur. 

Bu xüsusilə aşağıdakı hallar mövcud olduqda tətbiq edilir: 

 

• Bütün auditor yoxlamasını tapşırıq üzrə tərəfdaş aparır. Sənədlərə qrup müzakirələri, vəzifə bölgüsü 
və ya nəzarətə aid məsələlər daxil edilməməlidir; habelə 

 

• Bəzi məsələlər o dərəcədə sadədir ki, onları əsaslandırıcı işçi sənədlərinə çarpaz istinadlar 
göstərməklə bir sənəddə əks etdirmək daha rahatdır. Bura müəssisənin və onun daxili nəzarətinin 
öyrənilməsi, ümumi audit strategiyası və audit planı, əhəmiyyətlilik, qiymətləndirilmiş risklər, qeydə 

 
(iv) Müəssisənin  fəaliyyət sahəsinə uyğun olan audit və maliyyə 

hesabatının hazırlanması. 

230.7 Auditor audit sənədlərini vaxtında hazırlamalıdır. (İst: Paraq. A1) 
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alınmış əhəmiyyətli məsələlər və çıxarılan nəticələr kimi sahələrin birini və ya bir neçəsini daxil etmək 
olar. 
 

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ 
 
Sifarişçinin məlumatlarının təhlükəsizliyi və məxfiliyi 
 

Sifarişçilər mühasiblərə etibarlı məsləhətçi kimi baxır. Bu etimad mühasibatlıq şirkətlərindən 
tələb edir ki, tapşırıqlarında və sifarişçilərin digər məlumat fayllarında olan sifarişçilərin 
məlumatlarını qorumaq üçün kifayət qədər nəzarət vasitələrini tətbiq etsinlər və təmin etsinlər. 
 
Sifarişçilərin məlumatları kənar şəxslərdə (məsələn, “bulud”da) saxlandığı hallarda bu məsələ 
daha vacib olur. Məlumatlarının parolsuz və ya şifrələnmədən, yaxud oğurlanmış kompüter 
avadanlıqlarında saxlanıldığından xəbərdar olan müştərilərin necə hirslənməsini təsəvvür 
etmək olar. 
 
Bir çox yurisdiksiyalarda hal-hazırda məlumatların təhlükəsizliyinə və məxfiliyinə dair xüsusi 
qanuni tələblər mövcuddur. Bu cür tələbləri başa düşmək və uyğunluğu təmin etmək üçün 
lazımi tədbirlər görmək lazımdır. 

 
 

Əsas audit məsələləri ilə əlaqəli sənədləşdirmə 
 
701 saylı “Əsas audit məsələləri barədə müstəqil auditorun hesabatında məlumatvermə” BAS-ı əsas 

audit məsələlərinin (ƏAM) auditor hesabatına daxil edilməsindən bəhs edir. Bu, listinq subyekti olan 

müəssisələr üçün tələb olunur, lakin yerli qanun, qayda ilə tələb olunduğu hallarda “ictimai maraq 

doğuran müəssisələr”, yaxud “ictimai sektor müəssisələri” üçün də tətbiq oluna bilər. Bundan əlavə, 

auditorlar könüllü olaraq, yaxud rəhbərliyin və ya İMŞ-in tələbi ilə auditor hesabatında ƏAM-lər barədə məlumat 

verə bilər.   

 
 
701 saylı BAS tətbiq edildiyi hallarda, əsas audit məsələlərinin mövcud olub-olmadığını müəyyən etmək 

üçün peşəkar mühakimə tətbiq olunur. Belə mühakimələrin sənədləşdirilməsi lazımdır. (Bax: BAS 230.8 

və 230.A10). 

 

Bura aşağıdakılar daxildir: 
  
• Audit aparılarkən auditorun ciddi diqqət yetirməsini tələb edən məsələlər; 
 

• Auditorun bu məsələlərin hər birinin auditor hesabatında bildirilməli olan əsas audit məsələsi olub-
olmadığını müəyyən etməsinin əsaslandırılması; habelə 

 

• Mümkün olduqda, aşağıdakı hallarda əsaslandırma: 
 
   -  Auditorun hesabatında məlumat vermək üçün əsas audit məsələləri yoxdur. 
 
   - Auditor öz hesabatında əsas audit məsələsi kimi müəyyən edilmiş məsələ barədə məlumat    
     verməmişdir. 
 
Əsas audit məsələlərinə dair əlavə təlimat bu Təlimatın 17-ci bölməsinə daxil edilmişdir. 

 

Digər məlumatlar ilə əlaqəli sənədləşdirmə 
 
Bu təlimatın 15.9-cu bölməsində müəssisənin illik hesabatına daxil edilmiş və ya maliyyə hesabatları ilə 

birlikdə dərc olunmuş digər məlumatlara aid olan 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın tələbləri əks etdirilir. 

 

720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS tətbiq edildiyi hallarda, auditin sənədləşdirilməsinə aşağıdakılar daxil 

edilməlidir. 
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• Digər məlumatlarla əlaqəli 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS daxilində tətbiq edilmiş prosedurların 
sənədləşdirilməsi; habelə 

• Auditorun üzərində işlədiyi digər məlumatların son variantı. 

 

Sənədləşdirməyə dair xüsusi tələblər 
 
Bir çox BAS-larda 230 saylı BAS-ın tələblərini dəqiqləşdirən sənədləşdirməyə dair xüsusi tələblər 

mövcuddur. Aşağıdakı cədvəldə sənədləşdirməyə dair xüsusi tələbləri əks etdirən BAS-lardakı 

paraqraflara istinad verilir. Bu, aşağıdakı siyahıya daxil olmayan BAS-larda sənədləşdirməyə dair 

tələblərin olmadığını bildirmir. 

 

Əlavə 16.1-2 
 

BAS Adı Paraqraflar 

210 Audit tapşırığı şərtlərinin razılaşdırılması 10-12 

220 Maliyyə hesabatlarının auditinin keyfiyyətinə nəzarət 24-25 

230 Auditin sənədləşdirilməsi Hamısı 

240 Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti 44-47 

250 (Düzəliş 
edilmiş) 

Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması 29 

260 (Düzəliş 
edilmiş) 

İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə 23 

300 Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaşdırılması 12 

315 (Düzəliş 
edilmiş) 

Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər riskinin 
müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi 

32 

320 Auditin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik 14 

330 Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı auditorların cavab tədbirləri 28-30 

450 Audit zamanı müəyyən edilmiş təhriflərin qiymətləndirilməsi 15 

540 Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və 
əlaqəli açıqlamaların auditi 

23 

550 Əlaqəli tərəflər 28 

600 Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə 
auditorlarının işi) 

50 

610 (2013-
cü ildə 
düzəliş 
edilmiş) 

 
Daxili auditorların işindən istifadə edilməsi 

 
36-37 

701 Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında     
məlumatvermə   

18 

720 (Düzəliş 
edilmiş) 

Digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti 21-24 

 

 

16.2 Audit faylının təşkil edilməsi 
 
Şirkətdaxili qaydalarda audit faylının təşkil edilməsi və indeksləşdirilməsi əks etdirilməlidir. Standart 

mövzular cədvəli istifadə edilən ardıcıl yanaşmanın bir sıra üstünlükləri var. Məsələn belə yanaşma: 

  
• Xüsusi işçi sənədlərinin yerini asanlıqla müəyyən etməyə və audit qrupunun üzvləri arasında 

paylaşmağa imkan verir; 

• Müxtəlif müşahidəçi-ekspertlər, məsələn rəhbər, tapşırıq üzrə tərəfdaş, audit tapşırığının keyfiyyətinə 
nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert və keyfiyyətə nəzarət üzrə müşahidəçilər tərəfindən faylın təhlil 
edilməsini asanlaşdırır; 

• Şirkətdə audit faylları arasında ardıcıllığı təmin edir; habelə 

• Keyfiyyətə nəzarət funksiyalarına, məsələn, sənədlərdə imzaların, yanlış çarpaz istinadların və aydın 
olmayan yoxlama qeydlərinin olub-olmamasını yoxlamağa kömək edir.  

 
Auditin sənədləşdirilməsi adətən indeksləşdirilmə sistemi ilə işin məntiqi bölünməsilə təşkil olunur. Əgər 
fayl elektron formatda olarsa, indeksləşdirilmə qovluqlar və alt qovluqlar şəklində ola bilər. Auditin 
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sənədləşdirilməsinin hər bir hissəsi yaradıldıqda, ona birbaşa ümumi faylın mövzular cədvəlinə bağlayan 
özünəməxsus nömrə verilir. 
 
Aşağıdakı əlavədə audit faylının mümkün mövzular cədvəllərinin iki nümunəsinin qısa təsviri verilir. 
Birinci nümunədə sənədlər audit prosesində hazırlandığı mərhələyə uyğun olaraq qruplaşdırılır. Fikir 
verin ki, yekunlaşdırıcı sənədlər (kağız fayllarda) axtarışı asanlaşdırmaq üçün adətən faylın yuxarısında 
işə tikilir. İkinci mövzular cədvəlindəki sənədlər maliyyə hesabatlarının sahəsi üzrə, məsələn, kreditor 
borcları, debitor borcları, satışlar və s. qruplaşdırılır. Bu faylda mal-material ehtiyatları üçün risklərin 
qiymətləndirilməsinə və risklərə qarşı cavab tədbirlərinə aid olan bütün sənədlər mal-material ehtiyatları 
bölməsində saxlanılmalıdır. Üçüncü alternativ bu iki yanaşmanın birləşməsidir – burada sənədlərin 
bəziləri audit prosesindəki mərhələ üzrə, digərləri isə maliyyə hesabatlarının sahəsi üzrə təşkil olunur.   

 
Əlavə 16.2-1 
 

Audit mərhələsi üzrə mövzular cədvəli 
(mövzular cədvəlindən çıxarışlar) 

Maliyyə hesabatlarının sahəsi üzrə mövzular 
cədvəli 
(mövzular cədvəlindən çıxarışlar) 

100-200 Maliyyə hesabatları və auditor hesabatı  10 Maliyyə hesabatları və auditor hesabatı  
11 Faylı tamamlayan qısa məktublar, 
yoxlama  
           vərəqələri və s. 
12 Ümumi audit strategiyası 
15       Əhəmiyyətlilik 
A         Nağd pul 
C         Debitor borcları 
D         Mal-material ehtiyatları 
BB       Kreditor borcları 
DD       Uzun müddətli borc 
20  Gəlirlər 
30  Satınalmalar 
40  Əmək haqqının hesablanması 
50  Vergiqoyma 
100      Sonrakı hadisələr 
120      Gözlənilməyən hallar 
150      Digər əsaslandırıcı sənədlər, məsələn,    
            ilkin balanslar və hesabatlar  
 

201-300 Vergi bəyannamələri və s. 

301-400 Faylın tamamlanması, məsələn vacib 
qərarlara dair qısa məktublar, yoxlama 
vərəqələri və rəhbərliyin təqdimat məktubları  

401-500 Auditin planlaşdırılması, o cümlədən auditin 
strategiyası və əhəmiyyətliliyi  

501-600 Riskin qiymətləndirilməsi, o cümlədən 
müəssisənin və daxili nəzarətin öyrənilməsi  

601-700 Riskə qarşı cavab tədbirləri, o cümlədən 
maliyyə hesabatlarının sahəsi üzrə təfərrüatlı 
audit planları  

701- 799 Digər əsaslandırıcı sənədlər, məsələn, ilkin 
balanslar və hesabatlar  

800 Maliyyə hesabatlarının çərçivələri  

  
 

16.3 Auditin sənədləşdirilməsi haqqında ən çox verilən suallar 
 

Auditin sənədləşdirilməsi haqqında ən çox verilən suallara aşağıdakılar daxildir. 

 
Əlavə 16.3-1 
 

Sual Cavab 

Audit faylının sahibi kimdir? Qanun və ya qayda ilə başqa cür nəzərdə tutulmadığı halda, auditin 
sənədləşdirilməsi auditor təşkilatına məxsusdur.   
 

Müəssisənin yoxlanılmış 
sənədlərinin nüsxələri audit 
faylında saxlanmalıdırmı? 

Xeyr. İşin təkrar edilməsinin və ya istisnaların zəruri hallarda 
araşdırılmasının mümkün olması üçün yalnız təhlil edilən 
əməliyyatların/prosedurların bəzi eyniləşdirmə əlamətləri tələb olunur.  
Eyniləşdirmə əlamətlərinə aşağıdakılar daxildir: 

• Təfərrüatlı testlərin tarixləri və özünəməxsus əməliyyat nömrələri; 

• İstifadə edilmiş prosedurun həcmi və əsas məcmu (yəni, reyestrdən 
müəyyən edilmiş məbləğdən artıq bütün mühasibat yazılışları); 

• Müntəzəm seçmələrin mənbəyi, başlanğıc nöqtəsi və seçmə 
intervalı; 

• İşçi heyətlə aparılan sorğular üçün onların adları, vəzifələri və 
sorğuların tarixləri; habelə 

• Müşahidələr üçün müşahidə edilən proses və ya məsələ, müvafiq 
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şəxslər, onların müvafiq məsuliyyətləri və müşahidənin keçirilmə 
yeri/vaxtı. 

 
Bununla belə, məqsədəuyğun hesab edildikdə, müəssisənin 
sənədlərindən (məsələn, əhəmiyyətli müqavilələr və sazişlər) çıxarışlar 
və ya belə sənədlərin nüsxələri daxil edilə bilər.  

 

Audit faylının hər səhifəsində 
onu hazırlayan şəxs, sonra isə 
ekspert-müşahidəçi inisiallarını 
və tarixi qoymalıdırmı?  
 

Xeyr. İş sənədlərində inisialları (auditor yoxlamasını aparan və 
yoxlayan şəxsin) qoymaq qaydası tapşırıq qrupunun üzərinə 
məsuliyyət qoymaq kimidir. Bununla belə, bu işçi sənədlər faylının hər 
səhifəsində inisiallar və tarixin qoyulmasını nəzərdə tutmur. Məsələn, 
hər səhifə əvəzinə, fayldakı hər bölmə, modul və ya hissənin 
hazırlanma və yoxlama sübutları göstərilə bilər. İş sənədlərinin 
hazırlanması (adətən köməkçi səviyyəsində) və onların təfərrüatlı 
yoxlanılması (adətən rəhbər səviyyəsində) üçün iş sənədinin hər 
bölməsində inisiallar qoyulmalıdır, lakin ümumi yoxlama (tərəfdaş 
səviyyəsində) üçün yalnız faylın əhəmiyyətli risklər əks etdirilmiş və ya 
əhəmiyyətli mühakimələr yürüdülmüş əsas bölmələrinə baxmaqdan 
ibarət ola bilər.  
 

BÜTÜN mülahizələr və 
yürüdülmüş peşəkar 
mühakimələr 
sənədləşdirilməlidirmi? 

Xeyr. Nəzərdən keçirilmiş hər məsələnin və ya yürüdülmüş peşəkar 
mühakimənin auditor tərəfindən sənədləşdirilməsi nə lazım deyil, nə də 
praktiki baxımdan mümkün deyil. Əhəmiyyətli məsələlər və bu 
məsələlərə dair audit aparılarkən yürüdülmüş əhəmiyyətli mühakimələr 
sənədləşdirilməlidir.  
Əhəmiyyətli məsələlərin və mühakimələrin sənədləşdirilməsi auditorun 
nəticələrini izah edir və mühakimələrin keyfiyyətini təsdiqləyir. Buna 
nail olmaq üçün çox vaxt auditin sonunda əhəmiyyətli məsələlərə dair 
xidməti məktub hazırlamaq olar. 

Əgər yekun maliyyə hesabatları 
ilə əhəmiyyətli uyğunsuzluq 
olarsa, maliyyə hesabatlarının 
ilkin versiyalarını saxlamaq 
lazımdırmı? 

Xeyr. Yanlış və ya əvəz edilmiş sənədləri saxlamaq tələb edilmir.  
 

Həqiqətən də auditə tətbiq 
edilməyən BAS-ların tələblərinə 
əməletməmə 
sənədləşdirilməlidirmi? 

Xeyr. Müstəsna hallardan başqa BAS-ın “müvafiq” tələbinə riayət 
edilməlidir. BAS bütövlükdə tətbiq edilməyəndə və ya BAS-ın tələbi 
şərti olduqda və belə şərt mövcud olmadıqda BAS aydın şəkildə 
müvafiq deyildir. 

 

16.4 Sənədləşdirməyə dair xüsusi tələblər 

 

Riskin qiymətləndirilməsi 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
240.44 Auditor müəssisəni və onun mühitini öyrənməsi haqqında və əhəmiyyətli 

təhriflər riskinin 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın tələb etdiyi qaydada 

qiymətləndirilməsi haqqında audit sənədləşdirməsinə aşağıdakıları daxil 

etməlidir: 
 
(a) Tapşırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirə zamanı müəssisənin 

maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərə 

məruz qalması barədə qəbul edilmiş mühüm qərarlar; habelə 

(b) Maliyyə hesabatları səviyyəsində və təsdiqləmələr səviyyəsində 

dələduzluq nəticəsində yol verilən aşkar edilmiş və qiymətləndirilmiş 

əhəmiyyətli təhriflər riski. 

240.47 Əgər auditor dələduzluq nəticəsində, gəlirin tanınması ilə bağlı           yol 

verilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskinin mövcud olması barədə          ehtimalın 

tapşırıq şəraitində tətbiq oluna bilməməsi qənaətinə          gəlmişdirsə, bu 

qənaətin səbəblərini audit sənədləşdirməsinə daxil          etməlidir. 

300.12 Auditor audit sənədlərinə aşağıdakıları daxil etməlidir: 
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(a) ümumi audit strategiyası; 

(b) audit planı; habelə 

(c) audit tapşırığı zamanı ümumi audit strategiyasına və ya audit planına 

edilmiş istənilən dəyişikliklər və bu cür dəyişikliklərin səbəbləri. (İst: Paraq. 

A18-A21) 

315.32 Auditor audit sənədlərinə aşağıdakıları daxil etməlidir:2 
 
(a) 10-cu paraqrafda tələb olunduğu kimi, tapşırıq qrupunun              üzvləri 

arasında müzakirənin materialları və verilmiş              əhəmiyyətli 

qərarlar; 
 
(b) Müəssisə və onun mühitinin 11-ci paraqrafda göstərilmiş hər bir 

aspektinin öyrənilməsi ilə bağlı əsas qənaətlər və 14-24-cü 

paraqraflarda göstərilmiş daxili nəzarətin hər bir başlıca elementi; 

öyrənmə zamanı istifadə edilmiş məlumat mənbələri; yerinə yetirilmiş 

riski qiymətləndirmə prosedurları; 
 
(c) Maliyyə hesabatı səviyyəsində və 25-ci paraqrafda tələb olunduğu kimi, 

təsdiqləmələr səviyyəsində müəyyən edilmiş və qiymətləndirilmiş 

əhəmiyyətli təhriflər riski; habelə  
 
(d) 27-30-cu paraqraflarda qoyulmuş tələblərə uyğun olaraq, müəyyən 

edilmiş risklər və auditorun öyrəndiyi əlaqəli nəzarət elementləri. (İst: 

Paraq. A153-A156) 

 
 

 
Səciyyəvi audit sənədləri aşağıda sadalananlardan ibarət olmalıdır: 
 
Əlavə 16.4-1 
 

Riski qiymətləndirmə mərhələsi Şərhlər 

• Tapşırıq öncəsi (Müştəri ilə münasibətlərin qurulması) 
prosedurlar. 

• Müstəqillik və etika normalarının qiymətləndirilməsi. 

• Tapşırığın şərtləri. 

• Əhəmiyyətliliyə dair mülahizələr. 

• Ümumi audit strategiyası. 

• Audit qrupunun müzakirələri, o cümlədən dələduzluğa görə 
əhəmiyyətli təhriflərin mümkün səbəbləri. 

• Yerinə yetirilmiş riski qiymətləndirmə prosedurları və 
nəticələr. 

• Müəssisə haqqında əldə edilmiş anlayışa və əlaqəli daxili 
nəzarətə (əgər varsa) əsaslanan müəyyən edilmiş 
qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif riskləri (ümumi və 
təsdiqləmələr səviyyəsində). 

• Əhəmiyyətli risklər. 

• Rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərə məlumatvermə. 

Aşağıdakılar üçün riskin 
qiymətləndirilməsinin 
sənədləşdirilməsini yeniləməyi 
unutmayın: 
 
• Auditdə sonradan müəyyən edilmiş 

yeni risklər; habelə 

• Əlavə audit prosedurlarının yerinə 
yetirilməsi nəticəsində müəyyən 
edilmiş riskin 
qiymətləndirilməsində və ya 
əhəmiyyətlilikdə zəruri dəyişikliklər. 

  
 

Riskə qarşı cavab tədbirləri 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

230.9 Yerinə yetirilmiş audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və          

həcmini sənədləşdirərkən, auditor aşağıdakıları qeyd etməlidir: 
 
(a) Sınaqdan keçirilmiş xüsusi maddə və ya məsələlərin xü-

susiyyətlərinin müəyyən edilməsi; (İst: Paraq. A12) 
 
(b) Audit işinin kim tərəfindən aparılması və bu cür işin 

tamamlandığı tarix; habelə 
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(c) Yerinə yetirilmiş audit işinin təhlilinin kim tərəfindən aparıl-          

ması və bu cür təhlilin tarixi və həcmi. (İst: Paraq. A13) 

240.45 Auditor, qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarşı au-        

ditorun 330 saylı BAS-ın14 tələbinə uyğun şəkildə verilmiş cavab 

tədbirləri barədə audit sənədləşdirməsinə aşağıdakıları daxil 

etməlidir: 
 
(a) Maliyyə hesabatları səviyyəsində dələduzluq nəticəsində yol 

verilmiş qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarşı 

ümumi cavab tədbirləri və audit prosedurlarının xüsusiyyəti, 

müddəti və həcmi, həmin prosedurların təsdiqləmələr 

səviyyəsində dələduzluq nəticəsində yol verilmiş 

qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riski ilə əlaqəsi; habelə 
 
(b) Audit prosedurlarının, o cümlədən nəzarət vasitələrinə rəhbərlik 

tərəfindən məhəl qoyulmaması risklərinin aradan qaldırılması 

üçün hazırlanmış prosedurların nəticəsi. 

330.28 Auditor audit sənədlərinə aşağıdakıları daxil etməlidir: 
 
(a) Maliyyə hesabatı səviyyəsində qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli 

təhriflər riskini aradan qaldırmaq üçün ümumi cavab tədbirləri və 

yerinə yetirilmiş əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti 

və həcmi; 

(b) Həmin prosedurların təsdiqləmələr səviyyəsində 

qiymətləndirilmiş risklərlə əlaqəsi; habelə 

(c) Audit prosedurlarının nəticələri, o cümlədən prosedur nəticələri 

aydın olmazsa, onlar barədə mülahizələr. (İst: Paraq. A63) 

330.30 Audit sənədləri maliyyə hesabatlarındakı məlumatların ilkin 

mühasibat uçotu materialları ilə uyğun gəlməsini və ya 

üzləşdirilməsini, o cümlədən bu cür məlumatların baş kitabdan və 

köməkçi mühasibat jurnallarından və ya onlardan kənar əldə 

edilməsindən asılı olmayaraq, açıqlamaların uyğunlaşdırılmasını və 

ya üzləşdirilməsini nümayiş etdirməlidir. 

 
 
Səciyyəvi audit sənədləri aşağıdakılardan ibarət olmalıdır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Əlavə 16.4-2 
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Hesabatvermə  
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
230.10 Auditor mühüm məsələlərlə bağlı rəhbərliklə, idarəetməyə məsul 

şəxslərlə və digərləri ilə apardığı müzakirələri, o cümlədən müzakirə 

edilmiş mühüm məsələlərin xüsusiyyətini və müzakirələrin nə zaman 

və kiminlə aparıldığını sənədləşdirməlidir. (İst: Paraq.A14) 

230.11 Əgər auditor özünün mühüm məsələ ilə bağlı yekun nəticəsi ilə üst-

stə düşməyən informasiyanı müəyyən edərsə, o bu         

uyğunsuzluğu aradan qaldırdığı barədə tədbirləri sənədləşdirmə-     

lidir. (İst: Paraq. A15) 

230.12 Müstəsna hallarda auditor BAS-da qoyulmuş müvafiq tələbdən   

kənarlaşmağı zəruri hesab edərsə, yerinə yetirilmiş alternativ          

Riskə qarşı cavab tədbirlərinin həyata keçirilmə mərhələsi Şərhlər 

1. Aşağıdakıları əks etdirən audit planı: 
 

• Maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli sahələri; 

• Maliyyə hesabatları və təsdiqləmələr səviyyəsində 
qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif riskləri; 

• Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı yerinə yetirilmiş əlavə audit 
prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi; habelə 

• Müəyyən edilmiş əhəmiyyətli risklər. 
 

2. Kənar tərəflərlə məsləhətləşmələrin xüsusiyyəti və həcmi. 
3. Test edilən təsdiqləmə üçün sübutların əhəmiyyətliliyi və 

xüsusiyyəti. 
4. Testdən əldə edilən nəticələrin, habelə istisnaların və ya 

kənarlaşmaların necə nəzarətdə saxlanılmasının aydın 
şəkildə izah edilməsi. Bura aşağıdakılar daxildir: 

 
• Test üçün əsas; 

• Əsas məcmunun seçilməsi; 

• Qiymətləndirilmiş riskin səviyyəsi; habelə 

• Seçmə intervalları və başlanğıc nöqtəsinin seçilməsi. 
 
5. Aşağıdakıları bildirən audit prosedurlarının nəticəsində 

görülən tədbirlər: 
 
• Planlaşdırılmış audit prosedurlarında dəyişiklik etmək 

ehtiyacı; 

• Əhəmiyyətli təhriflərin mövcud ola biləcəyi; 

• Maliyyə hesabatlarında məlumatların buraxılması; yaxud 

• Maliyyə hesabatları üzrə daxili nəzarətdə əhəmiyyətli 
çatışmazlıqların mövcudluğu. 

 
6. Ümumi audit strategiyasında edilən dəyişikliklər (əgər 

varsa). 
 
7. İşin yerinə yetirilməsində və nəticələrin 

qiymətləndirilməsində əhəmiyyətli məsələlərə dair 
yürüdülmüş əhəmiyyətli mühakimələrin istifadə edilməsi. 

 
8. Əhəmiyyətli məsələlərə dair rəhbərliklə müzakirələr. 
 
9. Xidməti məktublar, təhlillər, istifadə edilmiş ehtimalların 
təfərrüatları və istifadə edilmiş ilkin məlumatların etibarlılığı 
necə formalaşdırılmışdır. 
 
10. Əsaslandırıcı sənədlərə çarpaz istinadlar və maliyyə 
hesabatlarının ilkin mühasibat uçotu sənədləri ilə uyğun 
olmasına və ya uzlaşmasına dair sübutlar. 

Auditin sənədləşdirilməsi ayrı olmalı 
və şifahi izahlarla əsaslandırılmasına 
ehtiyac yoxdur. Aşağıda təcrübəli 
auditorun müzakirəsinə baxın. 
 
Test edilən təsdiqləmə üçün əsas 
məcmu seçərkən ehtiyatlı olun. 
 
Sifarişçinin yoxlanılmış sənədlərinin 
nüsxələrini fayla daxil etmək tələb 
olunmur, lakin bəzi eyniləşdirmə 
xüsusiyyəti(ləri), məsələn, sayı və ya 
tarixi lazımdır ki, zəruri halda testi 
yenidən yerinə yetirmək mümkün 
olsun. 
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audit prosedurlarının həmin tələbin məqsədinə necə nail olmasını          

və bu kənarlaşmanın səbəblərini sənədləşdirməlidir. (İst: Paraq.          

A18-A19) 

240.46 Auditor rəhbərliyə, idarəetməyə məsul şəxslərə, tənzimləyicilərə və 

başqalarına dələduzluq haqqında göndərilmiş məlumatları audit 

sənədləşdirməsinə daxil etməlidir. 

 
 
Aşağıdakı əlavədə faylın tamamlanma mərhələsini əks etdirən səciyyəvi audit sənədlərinin siyahısı 
təqdim edilir: 
 
Əlavə 16.4-3 
 

Hesabatvermə Şərhlər 

• Başa çatmış audit proqramları. 

• Faylların yoxlanılmasının sübutları (yəni, inisiallar və yoxlama 
vərəqələri və s.): 

- Təfərrüatlı (rəhbər/nəzarətçi tərəfindən) yoxlama; 

- Tapşırıq üzrə tərəfdaş tərəfindən yoxlama; habelə 

- Müvafiq hallarda, tapşırığın keyfiyyətinə nəzarətin                         

   yoxlanılması. 

• Yekun nəticələrə uyğun olmayan və ya zidd olan məlumatlar. 

• Aşkar edilmiş düzəliş olunmayan səhvlərin maliyyə 
nəticələrinin qısa təsviri və rəhbərliyin cavab tədbirləri (məs., 
düzəlişlərin edilməsi). 

• Əhəmiyyətsiz olmayan düzəliş edilməyən təhriflər. 

• Ortaya çıxan əhəmiyyətli məsələlər: 

- Onların araşdırılması üçün görülən tədbirlər (o cümlədən    

   əlavə sübutların əldə edilməsi), habelə 

- Əldə edilmiş nəticələrin əsasları. 

• Əgər maliyyə hesabatlarının ilkin versiyalarının 
hazırlanmasında yardım göstərilmişdirsə (müstəqilliyə dair 
tələblər üzrə yol verildiyi hallarda), hesabatların məzmununu 
yoxlamaq üçün rəhbərliklə aparılan müzakirələri təsvir edin. 
Bura aşağıdakılar daxil edilməlidir: 

- Müzakirələrin tarixləri, 

- Mürəkkəb mühasibat uçotu prinsiplərinin tətbiq edilməsinə    

   dair təqdim edilmiş izahatlar, habelə 

- Rəhbərlik tərəfindən qaldırılan əsas suallar. 

• Müvafiq hallarda, 701 saylı BAS üzrə ƏAM-nin müəyyən 
edilməsi. 

• Müvafiq hallarda tamamlanmış prosedurlar və illik hesabata və 
ya maliyyə hesabatlarını ehtiva edən, rəhbərlik tərəfindən 
təqdim edilən digər sənədlərə daxil edilən digər məlumatlar. 

• Audit faylının bölmələrinə çarpaz istinadlar təqdim edilən 
maliyyə hesabatlarının və auditor hesabatının nüsxəsi. 

• Müvafiq BAS-ın tələblərindən kənaraçıxmaların səbəbləri və 
həmin tələbin məqsədinə nail olmaq üçün yerinə yetirilmiş 
alternativ prosedurlar. 

• Şirkət tərəfindən tələb edilən tapşırığın tamamlanmasına dair 
sənədlər.  

• Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərlə bütün yazışmaların 
nüsxəsi.  

• Auditor hesabatının tarixi və sənədləşmənin tamamlanma 
tarixi (faylın tamamlanmasına dair müzakirə aşağıda təqdim 
edilir). 

Rəhbərliklə əhəmiyyətli 

məsələlər üzrə aparılan şifahi 

müzakirələri qeydə alın və 

onların cavablarını yazın. Bu, 

audit sənədlərində qəbul edilmiş 

bütün əhəmiyyətli qərarların 

əsaslandırılmasının olmasını 

təmin edir.  

 

Əhəmiyyətli məsələləri əks 

etdirən sifarişçi ilə mübadilə 

edilmiş müvafiq elektron 

məktubların və ya mətn 

ismarıclarının nüsxələrini əlavə 

edin. 

 

16.5 Təcrübəli auditor 
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Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

230.8 Auditor auditlə öncədən əlaqəsi olmayan təcrübəli auditorun 

aşağıdakıları dərk etməsinə yetərincə imkan yaradan audit 

sənədlərini hazırlamalıdır: (İst: Paraq. A2-A5, A16-A17)  

(a) BAS-lara və tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə 

uyğun yerinə yetirilmiş audit prosedurlarının xüsusiyyəti, 

müddəti və həcmi; (İst: Paraq. A6-A7) 

(b) Yerinə yetirilmiş audit prosedurlarının nəticələri və əldə   

edilmiş audit sübutları; habelə 

(c) Auditin gedişində ortaya çıxan mühüm məsələlər, onlarla 

            bağlı əldə edilmiş nəticələr və həmin nəticələri çıxararkən 

            yürüdülmüş əhəmiyyətli peşəkar mühakimələr. (İst: Paraq. 

            A8-A11) 

  
Audit elə sənədləşdirilməlidir ki, əvvəl bu auditlə əlaqəsi olmayan təcrübəli auditor aşağıdakıları başa 
düşə bilsin (yəni, şifahi izahat olmadan): 
 

• Qüvvədə olan qanun, qayda və peşə tələblərinə riayət etmək üçün yerinə yetirilən audit 
prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi; 

 

• Audit prosedurlarının nəticələri və əldə edilmiş audit sübutları; habelə 
 

• Ortaya çıxan əhəmiyyətli məsələlərin xüsusiyyəti və əldə edilən nəticələr.  
 

16.6 Elektron sənədlər 
 
Mühasibat şirkətlərinin çoxu kağız üzərində olan tapşırıq fayllarını elektron fayllarla əvəz etmişdir (və ya 
əvəz etməkdədir). Bəzi hallarda işin elektron qaydada yerinə yetirilib yoxlanılmasına baxmayaraq, yerinə 
yetirilmiş işin daimi uçotu kağız üzərində fayllarda saxlanılır. Sənədlər/blanklar rəqəmsal formada 
hazırlanır, sifarişçilərin sənədləri elektron şəkildə skan edilir və bütün məlumatlar elektron şəkildə 
saxlanılır. Məlumatlar yalnız bütün iş tamamlanıb yoxlandıqdan sonra kağız üzərində printerdən çap 
olunur.  
 
Elektron sənədlərin iki növü mövcuddur: 
 

• Tamamlanmamış iş; habelə 
 

• Statik məlumatlar. 

 
Tamamlanmamış iş 
 
Tamamlanmamış iş auditin gedişində işlənib hazırlanan və yenilənən dinamik məlumatlardan ibarətdir. 

Nümunə kimi boş audit blanklarını və məktub şablonlarını, sahə üzrə bilikləri və əsas fəaliyyət 

göstəricilərini, anketləri, məntiq sxemlərini, şirkətin qaydalarını, diaqnostikanı və hazırki dövrün analitik 

prosedurlarının yerinə yetirilməsində istifadə edilə bilən əvvəlki dövrlərə dair maliyyə məlumatları, 

informasiya, ehtimallar və s. göstərmək olar. Belə məlumatlar çox vaxt tətbiqi proqramlarda və elektron 

audit alətlərində olur. 

 

Dəyişməyən məlumatlar 
 
Dəyişməyən məlumatlar gələcəkdə dəyişməyəcək və istinad etmək üçün tələb edilə biləcək yekun faylın 

sənədlərindən, məsələn maliyyə hesabatlarından və tamamlanmış işçi sənədlərdən ibarətdir. Yekun və 

ya dəyişməyən sənədlər gələcəkdə məlumatların asanlıqla çıxarıla bilən formatda saxlanılmalıdır. 

 

Köhnədən qalmış proqram təminatı 
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Tətbiqi proqram yeni formatlı fayl ilə yeniləndiyi halda məlumatları tətbiqi proqramda istifadə edilən 
formatda saxlamaq problem yarada bilər. Köhnə tətbiqi proqramın da surəti saxlanılmadığı halda köhnə 
fayl açılmaya bilər. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün şirkətlərin çoxu yekun fayllarının sənədlərini 
daşınan sənəd formatı (PDF) adlanan mühitdə saxlayır. PDF bütün dünyada dövlət qurumları və 
mühasibat şirkətləri tərəfindən qəbul edilmiş və istifadə olunur. Şirkətin qaydalarında bəyan edilməlidir 
ki, yekun sənədlər redaktə olunmamalıdır. 
  

Avtomatlaşdırılmanın üstünlükləri 
 

Audit fayllarının elektron formatda saxlanılması bəzi inzibati funksiyaların avtomatlaşdırılmasına imkan 

verir və tapşırıq qrupunun üzvlərinə əlavə çeviklik verir. Məsələn: 
 
• Xüsusi iş sənədlərinə birbaşa mövzular cədvəlindən keçmək olar; 

• Faylları və sənədləri uzaqda olan başqa şəxslərlə asanlıqla paylaşmaq və təhlil etmək olar; 

• İndeksdən yeni audit qovluqlarını və sənədlərini yaratmaq, onların adlarını dəyişmək, yerini dəyişmək, 
surətini çıxarmaq və ya pozmaq olar; 

• Təfərrüatlı mövzular cədvəlinin ümumi quruluşunu aşkar etmək üçün onu yığcamlaşdırmaq və ya 
zəruri halda genişləndirmək olar ki, ümumi görünüş əldə edilsin və əsas sənədlərin yerini tapmaq asan 
olsun; 

• Vacib sənədlərə özlərinəməxsus adlar vermək olar. Bu qrupun üzvlərinə sənədin adından onun 
məzmunun təfsir etməyə kömək edə bilər; 

• Yoxlama funksiyaları, məsələn, audit faylından istisnaların, yoxlamadan qalan qeydlərin və 

hazırlayan/yoxlayan şəxsin imzalarının olub-olmadığını müəyyən etmək üçün audit faylının bütövlükdə 

və ya onun bir hissəsinin yoxlanılması avtomatlaşdırıla bilər; 

• Tapşırıq qrupunun üzvləri elektron götürülmə/qaytarılma alətlərindən istifadə edərək faylın sənədlərini 

paylaşa bilər; 

• Təhlükəsizliyi artırmaq üçün müəyyən sənədlərə parol qoymaq olar; habelə 

• Fayllardan yalnız icazəli şəxslər istifadə edə bilər.  

 

İş sənədlərində elektron alətlərdən istifadəetmə 
 

İş sənədlərini hazırlayarkən elektron alətlərdən istifadə etdikdə üç əsas prinsipi nəzərdə saxlamaq 

lazımdır: 

 

• BAS-ların bütün tələbləri tətbiq edilir; 

• Elektron fayllar üçün sənədlərin elektron vasitələrlə idarə olunması tələb edilir. Burada istifadə etmək 

imkanı (məs., parol ilə giriş), məlumatların təhlükəsizliyi, tətbiqi proqramların idarə edilməsi (o 

cümlədən təlim), ehtiyat nüsxələrin yaradılması prosedurları, redaktə etmək hüquqları, saxlama 

məkanları, təhlil prosedurları və zəruri audit “izini” təmin etmək üçün faylda edilmiş izlənilən 

dəyişikliklərə dair qərarlar əks etirilir; habelə 

• Yekun sənədlər (audit rəyini əsaslandırmaq üçün saxlanması tələb edilən bütün sənədlər) şirkətin 

faylların saxlanma qaydalarına uyğun olaraq saxlanılmalı və istifadə etmək imkanı verilməlidir. 
 
 
 

 

16.7 Faylın tamamlanması 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 

230.13 Müstəsna hallarda auditor hesabatının təqdim olunduğu tarixdən 

sonra yeni və ya əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirirsə və ya yeni 

nəticələr çıxarırsa, auditor aşağıdakıları sənədləşdirməlidir: (İst: 

Paraq. A20) 
 

(a) Auditorun üzləşdiyi hallar; 

(b) Yerinə yetirilmiş yeni və ya əlavə audit prosedurları, əldə 

edilmiş audit sübutları və əldə edilmiş nəticələr, onların au 

ditorun hesabatına göstərdiyi təsir; habelə 
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(c) Audit sənədlərində müvafiq dəyişikliklərin  nə vaxt və kim             

tərəfindən edilməsi və təhlil olunması. 

230.14 Auditor audit sənədlərini audit faylına toplamalı və yekun audit 

faylının toplanması üzrə inzibati prosesi auditorun hesabatının təqdim 

olunduğu tarixdən sonra müəyyən edilmiş vaxtda tamamlamalıdır. 

(İst: Paraq. A21-A22) 

230.15 Yekun audit faylının toplanması başa çatdıqdan sonra auditor 

istənilən xarakterli audit sənədini onun müəyyən edilmiş saxlanma 

müddəti başa çatmayana qədər nə silməli, nə də ləğv etməlidir. (İst: 

Paraq. A23). 

230.16 13-cü paraqrafda nəzərdə tutulanlardan fərqli şəraitlərdə, auditor 

yekun audit faylının toplanması başa çatdıqdan sonra mövcud audit 

sənədini dəyişməyi və ya yeni audit sənədini əlavə etməyi zəruri 

hesab edərsə, dəyişiklik və ya əlavələrin xüsusiyyətindən asılı 

olmayaraq, aşağıdakıları sənədləşdirməlidir: (İst: Paraq. A24) 
 

(a) Dəyişiklikləri etmək üçün xüsusi səbəblər; habelə 

(b) Dəyişikliklərin nə vaxt və kim tərəfindən edilməsi və təhlil 

olunması. 

 
Auditor hesabatında tarixin qoyulması auditor yoxlamasının tamamlanmasını bildirir. Həmin tarixdən 

sonra əlavə audit sübutlarını axtarmaq məsuliyyəti davam etmir. 
 
Auditor hesabatının tarixindən sonra audit fayllarının yekun toplanılması vaxtlı-vaxtında yerinə 

yetirilməlidir. Yekun audit faylının toplanmasının tamamlanması üçün müvafiq vaxt həddi bir qayda 

olaraq auditor hesabatının tarixindən sonra 60 gündən çox olmur. Bu, aşağıdakı əlavədə əks 

etdirilmişdir. Əlavə təfərrüatlar üçün 1 saylı BKNS-ə və 230 saylı BAS-a baxın.  

 

Əlavə 16.7-1  

 

60 gün 
 

1 2 
   Auditor hesabatının tarixi ilə 

sənədləşdirilmənin 
tamamlanma tarixi ARASINDA 

 Sənədləşdirilmənin 
tamamlanma tarixindən 

SONRA 
    
    

 

 

Zaman 
şkalası Tamamlanma tarixi 

   

    
       

       

 
 

 

Faylın  
saxlanılmas

ı 

  

Faylın toplanılması 
yekunlaşdırılmışdır 

Auditor 
hesabatının 

tarixi 
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Audit faylında dəyişikliklərin edilməsi 
 

Audit faylında dəyişikliklər edərkən aşağıdakı tələblər tətbiq edilir: 

 
Əlavə 16.7-2 
 

Müddət Tarixlər Tələblər 

1 

Auditor hesabatının tarixi 
ilə sənədləşdirilmənin 
tamamlanma tarixi 
ARASINDA 

İnzibati dəyişikliklər üçün: 

• Əldə edilmiş audit sübutlarının xüsusiyyətini, hər bir 
sənədin kim tərəfindən hazırlandığını və 
yoxlanıldığını, habelə tələb edilə bilən əlavə 
arayışları sənədləşdirin; 

• Köhnəlmiş sənədləri silin və ya atın; 

• İşçi sənədləri çeşidləşdirin, qaydaya salın və onlara 
çarpaz istinadları əlavə edin; 

• Fayl toplama prosesinin tamamlanması üzrə 
yoxlama vərəqələrini təsdiqləyin. 

 
Audit sübutlarında və ya əldə edilən nəticələrdə 
edilən dəyişikliklər üçün əsas üç sualı əks etdirən 
əlavə sənədlər hazırlanmalıdır:  

• Belə əlavələr nə vaxt və kim tərəfindən edilmiş və 
(müvafiq hallarda) yoxlanılmışdır; 

• Əlavələrin xüsusi səbəbləri; habelə 

• Əlavələrin (əgər varsa) auditin nəticələrinə təsiri. 

2 

Sənədləşdirilmənin 
tamamlanma tarixindən 
SONRA 

Şirkətin fayllarının saxlanılma müddəti başa 
çatmayanadək HEÇ BİR sənəd audit faylından nə 
silinməli, nə də atılmamalıdır.  
 
Sənədləşdirilmənin tamamlanma tarixindən sonra 
audit sənədlərinə dəyişikliklər (o cümlədən düzəlişlər) 
etmək zərurəti olduğu hallarda, əlavələrin 
xüsusiyyətindən asılı olmayaraq, yuxarıda 1-ci 
müddət üçün göstərilmiş audit sübutlarında edilən 
dəyişikliklər haqqında üç əsas sual 
cavablandırılmalıdır.   
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17 MALİYYƏ HESABATLARINA 
DAİR RƏYİN 
FORMALAŞDIRILMASI 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Əlavə 17.0-1 
 

  
Qeydlər:  
1. Tələb edilən sənədlərin tam siyahısı üçün 230 saylı BAS-a istinad edin.  
2. Planlaşdırma (300 saylı BAS) audit aparılan zaman fasiləsiz və təkrarlanan prosesdir. 

Fəsilin məzmunu Müvafiq BAS-lar 

Aşağıdakılara aid olan tələblər və mülahizələr: 

• Maliyyə hesabatlarına dair rəyin formalaşdırılması; habelə 

• Müvafiq şəkildə ifadə edilmiş auditor hesabatının hazırlanması. 

700 (düzəliş edilmiş), 
701 
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Paraqraf # BAS-ın məqsəd(lər)i 
 

700.6 

Auditorun məqsədləri aşağıdakılardır: 
 

(a) Əldə edilmiş audit sübutlarından irəli gələn nəticələrə və       

onların qiymətləndirilməsinə əsaslanan maliyyə hesabatlarına 

dair rəy hazırlamaq; habelə 
 

(b) Belə bir rəyi yazılı hesabatda aydın şəkildə ifadə etmək. 

 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
700.7 BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənaları ifadə edir: 

 
(a) Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları – Ümumi təyinatlı 

çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmış maliyyə hesabatları. 
 

(b) Ümumi təyinatlı çərçivə - İstifadəçilərin geniş dairəsinin 

ümumi maliyyə məlumatlarına olan tələbatını ödəmək üçün 

hazırlanmış maliyyə hesabatları çərçivəsi. Maliyyə 

hesabatları çərçivəsi ədalətli təqdimat çərçivəsi və uyğunluq 

çərçivəsinə bölünür. 
 

“Ədalətli təqdimat çərçivəsi” terminindən belə çərçivələrə, 

habelə aşağıdakılara riayət olunmasını tələb edən maliyyə 

hesabatları çərçivəsinə istinad etmək üçün istifadə olunur: 
 

(i) Birbaşa təsdiq edir və ya nəzərdə tutur ki, maliyyə 

                          hesabatlarının ədalətli təqdimatını təmin etmək üçün   

                           rəhbərlikdən həmin çərçivənin xüsusilə tələb etdiyi  

                           açıqlamalardan başqa açıqlamalar vermək tələb 

                           oluna bilər; yaxud 
 

(ii) Birbaşa təsdiq edir ki, maliyyə hesabatlarının ədalətli 

təqdimatını təmin etmək üçün rəhbərlikdən həmin 

çərçivənin tələblərindən kənara çıxmaq tələb oluna 

bilər. Belə kənara çıxma çox nadir hallarda zəruri 

olur. 
 

“Uyğunluq çərçivəsi” terminindən belə çərçivələrə riayət 

olunmasını tələb edən, lakin yuxarıdakı (i) və ya (ii) 

bəndlərində göstərilən təsdiqləmələri əhatə etməyən 

maliyyə hesabatları çərçivələrinə istinad etmək üçün 

istifadə edilir.  
 

(c) Müsbət rəy – Maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli 

aspektlərdə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanması haqqında auditorun 

rəyi. 

700.8 Bu BAS-da “maliyyə hesabatları” dedikdə, “ümumi təyinatlı maliyyə 

hesabatlarının tam dəsti nəzərdə tutulur. Maliyyə hesabatlarının 

təqdimatı, strukturu və məzmunu, habelə maliyyə hesabatlarının tam 

dəstinin məzmunu maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri ilə 

müəyyənləşdirilir. 

700.9 Bu BAS-da “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları” (MHBS) 

dedikdə, Beynəlxalq Maliyyə Standartları Şurasının nəşr etdirdiyi 

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları nəzərdə tutulur, 

“İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları” 

(İSMUBS) dedikdə, İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu 

Standartları Şurasının nəşr etdirdiyi İctimai Sektor üçün Mühasibat 

Uçotunun Beynəlxalq Standartları nəzərdə tutulur. 
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17.1 İcmal 
 
Audit prosesində son addım əldə edilmiş audit sübutlarını qiymətləndirmək, aşkar edilmiş təhriflərin 

təsirini nəzərdən keçirmək, auditor rəyini formalaşdırmaq və müvafiq şəkildə ifadə edilmiş auditor 

hesabatını hazırlamaqdır. 

 

Bu bölmədə aşağıdakılar əks etdirilir: 
 

• İstifadəçilərin geniş dairəsinin ümumi maliyyə məlumatlarına olan tələbatını ödəmək üçün nəzərdə 
tutulmuş ümumi təyinatlı çərçivənin bir və ya hər iki növünə uyğun olaraq hazırlanmış maliyyə 
hesabatları; 

• Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəsti haqqında rəyin formalaşdırılması. Bu, əldə edilmiş 
audit sübutlarından çıxarılan nəticələrin qiymətləndirilməsinə əsaslanır (bax: bölmə 17.3); 

• Həmin rəyin əsasını da təsvir edən yazılı hesabat vasitəsilə belə rəyin aydın şəkildə ifadə edilməsi 
(bax: bölmə 17.3); 

• Əsas audit məsələlərinə aid olan hesabatvermə üzrə tələblərin nəzərdən keçirilməsi (bax: bölmə 
17.5); 

• Listinq subyekti olan müəssisələrin tapşırıq üzrə tərəfdaşın adını açıqlaması tələbi (bax: bölmə 17.6); 

• Hesabatvermə üzrə digər tələblər, o cümlədən, məsələn, qanun və qaydalarla bağlı digər tələblərə 
dair hesabatvermə (bax: bölmə 17.7); 

• Maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiş əlavə məlumatlar ilə bağlı hesabatvermənin nəticələri (bax: 
bölmə 17.8); habelə 

• Auditorun milli audit standartlarına və BAS-lara riayətetmə barədə hesabat verməsi tələb olunduqda 
hesabatvermənin nəticələri (bax: bölmə 17.9). 

 
Müvafiq hesabatın hazırlanması mürəkkəb ola bilər və bir çox BAS-ları əhatə edə bilər. Aşağıdakı 
diaqramda auditorun hesabatına aid olan ümumi standartların xülasəsi təqdim edilir və məsələnin bu 
Təlimatda harada müzakirə olunduğu göstərilir: 
 
Əlavə 17.1-1 
 

Auditorun hesabatları üçün əsas standartlar 

700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS 
Rəyin formalaşdırılması 

 
 
 
 
 

     

701 saylı BAS 
Əsas audit 
məsələləri 

705 saylı 
(düzəliş edilmiş) 

BAS 
Fərqli rəylər 

706 saylı 
(düzəliş edilmiş) 

BAS 
İzahedici  

paraqraflar (İP) 
və digər 

məsələlər 
paraqrafları 

(DM) 

570 saylı 
(düzəliş edilmiş) 

BAS 
Müəssisənin 
fəaliyyətinin 

fasiləsizliyi ilə 
bağlı geniş 

auditor 
hesabatları 

710 saylı BAS 
Müqayisəli 
məlumatlar 

720 saylı 
(düzəliş edilmiş) 

BAS 
Digər 

məlumatlar  

1-ci cild 
Fəsil 17 

Bölmə 17.5 

2-ci cild 
Fəsil 23 

2-ci cild 
Fəsil 24 

1-ci cild 
Fəsil 14  

və  
2-ci cild 
Fəsil 24 

2-ci cild 
Fəsil 25 

1-ci cild 
Fəsil 15 

Bölmə 15.9 

 
 

Bir qayda olaraq, ƏAM-lər təqdim olunmadığı və ya digər məlumatlar əlavə edilmədiyi hallarda BAS-lara 
uyğun aparılmış KOM-ların maliyyə hesabatlarının auditor yoxlamalarında auditorun şərtsiz müsbət 
rəyinin mətni standart olur. Əlbəttə, əlavə paraqraflar, məsələn, izahedici paraqraf və ya hesabat verilən 
digər məsələlər üçün istisnalar olur.  
 



 
  
 

258 
 

Auditor hesabatındakı ardıcıllıq aşağıdakılara kömək edir: 
 

• Bütün dünyada hamılıqla qəbul edilmiş standartlara uyğun olaraq aparılmış auditor yoxlamalarını 
asanlıqla müəyyən etməyə imkan verərək, beynəlxalq bazarda etimadı möhkəmlədirməyə; habelə 

 

• İstifadəçidə təsəvvür yaratmağa və  qeyri-adi vəziyyətlər (məsələn, auditor hesabatında dəyişikliklərin 
edilməsi) baş verdiyi təqdirdə onları müəyyən etməyə. 

 
Bəzi yurisdiksiyalarda maliyyə hesabatlarının auditini tənzimləyən qanun və ya qaydalarla auditor 
rəyinin fərqli ifadə forması müəyyənləşdirilə bilər. Bununla belə, rəyin formalaşdırılması üzrə auditorun 
məsuliyyətləri olduğu kimi qalır. İfadə forması standart beynəlxalq ifadə formasından əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqləndiyi hallarda, auditor istifadəçilərin əldə edilmiş məlumatların etibarlılığının təsdiqini 
yanlış anlaya biləcəkləri riskini nəzərdən keçirməlidir. Əgər belə risk mövcud olarsa, auditor 
hesabatında izahat əlavə edilə bilər. 
 
 
 

17.2 Maliyyə hesabatlarının çərçivələri 
 
Maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi qüvvədə olan “ümumi təyinatlı” çərçivə baxımından verilməlidir. 

Bu, istifadəçilərin geniş dairəsinin ümumi maliyyə məlumatlarına olan tələbatını ödəmək üçün nəzərdə 

tutulmuş maliyyə hesabatlarının çərçivəsidir. Müvafiq çərçivələr aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

• Kiçik və orta müəssisələr üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları; 
 

• Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları; habelə 
 

•  İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları. 
 

  

Ümumi təyinatlı çərçivənin iki növü mövcuddur: “ədalətli təqdimat çərçivəsi” və “uyğunluq” çərçivəsi”. Bu 

çərçivələr aşağıdakı əlavədə təsvir edilir:  
 

Əlavə 17.2-1 
 

Çərçivələr Təsvir 

Ədalətli təqdimat 
çərçivəsi 

Belə çərçivənin tələblərinə riayət etməsini tələb edən və aşağıdakı şərtləri 
yerinə yetirən maliyyə hesabatları çərçivəsi (məsələn, Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları): 
i) Birbaşa təsdiq edir və ya nəzərdə tutur ki, maliyyə hesabatlarının 

ədalətli təqdimatını təmin etmək üçün rəhbərlikdən həmin çərçivənin 
xüsusilə tələb etdiyi açıqlamalardan başqa   açıqlamalar vermək tələb 
oluna bilər, yaxud;  

ii) Birbaşa təsdiq edir ki, maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatını təmin 
etmək üçün rəhbərlikdən həmin çərçivənin tələblərindən kənara çıxmaq 
lazım ola bilər. Belə kənara çıxma çox nadir hallarda zəruri olur. 

 
Auditor maliyyə hesabatlarında təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuş 
məlumatların “bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli əks 
etdirilib-etdirilməməsinə” və ya məlumat haqqında “düzgün və ədalətli 
təsəvvür yaradılıb-yaradılmamasına” dair hesabat verir.   

Uyğunluq çərçivəsi Bu çərçivənin tələblərinə riayət etməni tələb edən, lakin yuxarıda 
göstərilən “ədalətli təqdimat” üçün (i) və ya (ii)-ci bənddəki təsdiqləmələr 
olmayan maliyyə hesabatları çərçivəsi. Auditordan maliyyə hesabatlarının 
ədalətli təqdimata nail olub-olmadıqlarını müəyyən etmək tələb edilmir. 
Nümunə kimi istifadəçilərin geniş dairəsinin maliyyə məlumatlarına olan 
tələbatını ödəmək üçün nəzərdə tutulmuş qanun və ya qaydalarla 
nəzərdə tutulmuş maliyyə hesabatları çərçivəsini göstərmək olar.  
 
Auditor maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından, 
məsələn, “X yurisdiksiyasındakı korporasiyaların aktına” uyğun olaraq 
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hazırlanıb-hazırlanmadığı haqqında məruzə edir. 

 

Ümumi təyinatlı hər iki çərçivə üzrə rəyi formalaşdırmaq üçün qərar sxemi aşağıda təsvir edilmişdir: 

 
Əlavə 17.2-2  

 

Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları çərçivəsi 
 
 

 Ədalətli təqdimat        Uyğunluq  
                 

                 

 M/H tətbiq edilə bilən  
çərçivəyə uyğun olaraq  

hazırlanmışdırmı? 

           
            

            

  

Maliyyə 
hesabatları 

“ədalətli təqdim 
edilmişdirmi”? 

       
 
 
 

Maliyyə     
       hesabatları    
     bu çərçivənin     

     tələblərinə     
     uyğundurmu? 

 
          

  

xeyr 
   

xeyr 
 

      

      

          

          
          

   

   Məsələləri rəhbərliyin     
   və idarəetməyə məsul      
   şəxslərin nəzərinə 
   çatdırmaq 

  

     

          
        
      

              bəli               bəli    
       

bəli 

 

bəli 

    

             

           
  Standart  Problem Standart   

  
auditor rəyi 

 

  

həll olundumu? 
   

auditor rəyi 
 

 

xeyr 

 

xeyr 

 

              
              
                  

                  
                  

  Fərqli auditor 
rəyi 

       Auditor hesabatına 
dəyişikliklər etmək 

 
          
                   

 

Bəzi hallarda auditordan auditi hər iki çərçivəyə uyğun aparmaq tələb edilə bilər. Belə hallarda auditor 

rəyi həm ədalətli təqdimat çərçivəsinə və qüvvədə olan qanun və ya qaydaların tələblərinə şamil 

edilməlidir.  

 

Milli standartlar 
 
Beynəlxalq audit standartları ilə milli standartların tələbləri arasında ziddiyyət olmadıqda auditorun 

hesabatında hər iki standartlar dəstinə istinad etmək məqsədəuyğun ola bilər. Əgər ziddiyyət olarsa, 

auditor hesabatında yalnız auditor hesabatının tələblərinə uyğun hazırlandığı audit standartlarına 

(Beynəlxalq audit standartları və ya milli audit standartları) istinad edilməlidir.  

 

Məsələn, 570 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a əsasən fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri-

müəyyənlik mövcud olduqda auditordan ayrıca bölmə əlavə etmək tələb oluna bilər, baxmayaraq ki, 

bəzi milli audit standartlarına əsasən belə paraqraf qadağan edilir. 

 

17.3 Rəyin formalaşdırılması 
 
Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaşdırılması 

700.10 Auditor maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlərdə        

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olub-      

olmadığına dair rəy verməlidir. 
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700.11 Belə rəyi hazırlamaq üçün auditor maliyyə hesabatlarının bütövlükdə 

dələduzluq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-

olmadığına dair ağlabatan təsdiqləmə əldə edilib-edilmədiyini 

müəyyənləşdirməlidir. Bu zaman aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 
 
(a) Auditorun 330 saylı BAS-a əsasən, yetərli müvafiq audit 

sübutlarının əldə edilib-edilmədiyinə dair gəldiyi nəticə; 

 

(b) Auditorun 450 saylı BAS-a əsasən, aradan qaldırılmamış 

təhriflərin ayrılıqda və ya məcmu halında birlikdə əhəmiyyətli 

olub-olmamasına dair gəldiyi nəticə; 

(c) 12-15-ci paraqraflarda nəzərdə tutulan qiymətləndirmələr. 

700.12 Auditor maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlərdən 

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivəsinə uyğun olub-

olmadığını qiymətləndirməlidir. Belə qiymətləndirmə müəssisənin uçot 

praktikasının keyfiyyət aspektlərini, o cümlədən rəhbərliyin 

mühakimələrində mümkün olan qeyri-obyektivlik əlamətlərini əhatə        

etməlidir. (İst: Paraq. A1-A3) 

700.13 Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri        

baxımından, auditor o cümlədən aşağıdakıları qiymətləndirməlidir: 
 

(a) Maliyyə hesabatlarında seçilmiş və tətbiq edilmiş uçot 

siyasətinin əhəmiyyətli məsələləri müvafiq şəkildə 

açıqlanmışdırmı. Bunu qiymətləndirərkən auditor uçot 

siyasətinin müəssisəyə uyğunluğunu, habelə onların başa 

düşülən şəkildə təqdim edilib-edilməməsini nəzərə almalıdır; 

(İst: Paraq. A4) 
 

(b) Seçilmiş və tətbiq edilmiş uçot siyasətinin məqsədəuyğun 

olması, habelə bu siyasətin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrinə uyğun olub-olmaması; 
 

(c) Rəhbərliyin yerinə yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin          

əsaslılığı;  
 

(d) Maliyyə hesabatlarında təqdim edilən məlumatların müvafiqliyi, 

etibarlılığı, müqayisəliliyi və anlaşıqlı olması. Bu 

qiymətləndirməni yerinə yetirərkən auditor aşağıdakıları          

nəzərə almalıdır: 
 

(i) Daxil edilməsi nəzərdə tutulan məlumatların daxil edilib-

edilməməsi, habelə həmin məlumatların müvafiq şəkildə 

təsnifləşdirilməsi, cəmləşdirilməsi və ya bölünməsi, habelə 

səciyyələndirilməsi. 
 

(ii) Qeyri-münasib və ya açıqlanan məsələlərin düzgün başa 

düşülməsinə mane olan məlumatların daxil edilməsinin 

maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatına mənfi təsir 

göstərib-göstərməməsi. (İst: Paraq. A5) 
 

(e) Maliyyə hesabatları nəzərdə tutulmuş istifadəçilər tərəfindən   

əhəmiyyətli əməliyyatların və hadisələrin maliyyə hesabatlarında 

təqdim olunmuş məlumatlara təsirinin düzgün başa düşülməsi 

üçün yetərli olan məlumatların açıqlanmasını təmin edirmi; (İst: 

Paraq. A6) 
 

(f) Maliyyə hesabatlarında terminologiyanın, o cümlədən hər          

bir maliyyə hesabatının adının lazımi şəkildə istifadə          

edilməsi. 

700.14 Əgər maliyyə hesabatları ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq 

hazırlanmışdırsa, o zaman 12-13-cü paraqrafların tələb etdiyi 

qiymətləndirməyə, həmçinin, maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı 
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təmin edib-etməməsinin qiymətləndirilməsi daxil olmalıdır. Maliyyə 

hesabatlarının ədalətli təqdimatı ilə bağlı auditorun qiymətləndirməsi 

aşağıdakı məsələlərin təhlilini nəzərdə tutur: (İst: Paraq. A7-A9) 
 

(a) Maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatı, strukturu və məzmunu; 

habelə 

(b) Maliyyə hesabatları əsas əməliyyat və hadisələrin ədalətli  

         təqdimatını təmin edirmi. 

700.15 Auditor maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə maliyyə 

hesabatında yetərincə istinad edilib-edilməməsini və ya təsvir        

edilib-edilməməsini qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. A10-A15) 

Rəyin forması 

700.16 Auditor maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlərdə       

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun 

hazırlandığına əmin olduqda, müsbət rəy verməlidir. 

700.17 Əgər auditor: 
 

(a) əldə edilmiş audit sübutlarına əsasən maliyyə hesabatlarının 

əhəmiyyətli təhriflərdən azad olmadığı qənaətinə                

gələrsə; yaxud 
 

(b) maliyyə hesabatlarının bütövlükdə əhəmiyyətli təhriflərdən azad 

olmasına dair nəticəyə gəlmək üçün yetərli müvafiq audit 

sübutları əldə edə bilmirsə, 
 
o zaman 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a əsasən, auditor 

hesabatında fərqli rəy verməlidir. 

700.18 Ədalətli təqdimat çərçivəsinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmış 

maliyyə hesabatları maliyyə məlumatlarının ədalətli təqdimatını təmin 

etmirsə, onda auditor bu məsələni rəhbərliklə müzakirə etməli və 

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərindən asılı 

olaraq, 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a əsasən, fərqli rəy 

verilməsinin zəruri olub-olmadığını müəyyənləşdirməlidir. (İst: Paraq. 

A16) 

700.19 Maliyyə hesabatları uyğunluq çərçivəsinə müvafiq şəkildə hazırlan-

madıqda, auditordan maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatının 

qiymətləndirilməsi tələb edilmir. Əgər nadir hallarda auditor belə 

maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri aldatması qənaətinə gələrsə, bu 

məsələni o, rəhbərliklə müzakirə etməli və məsələnin necə həll 

edilməsindən asılı olaraq, onun auditor hesabatında əks etdirilməsi 

zərurətini və üsulunu müəyyənləşdirməlidir. (İst: Paraq. A17) 

 
Rəyi formalaşdırarkən auditor hesabatların aşağıdakı əlavədə göstərildiyi kimi maliyyə hesabatlarının 

tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmasını təmin etməlidir. 
 

Əlavə 17.3-1 
 

Mülahizələr 

Auditor rəyinin 
formalaşdırılması 

Əhəmiyyətlilik 
 
Aşağıdakılara dair nəticə çıxarmaq: 

• Əhəmiyyətliliyin müəssisənin faktiki maliyyə nəticələri baxımından 
müvafiq olaraq qalıb-qalmaması. 

• Düzəliş edilməmiş təhriflərin (o cümlədən əvvəlki dövrlərə aid olan 
düzəliş edilməmiş təhriflərin) ayrılıqda və ya məcmu halında əhəmiyyətli 
təhriflə nəticələnə bilib-bilməyəcəyi. (450 saylı BAS) 

 

Audit sübutları 
 
• Yetərli müvafiq audit sübutları əldə edilmişdirmi? (500 saylı BAS) 

• Rəhbərliyin keçirdiyi uçot qiymətləndirmələri əsaslıdırmı? 
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• Auditin sonunda və ya sonuna yaxın yerinə yetirilmiş analitik prosedurlar 
audit zamanı formalaşdırılmış nəticələri təsdiq edirmi? 

 

Uçot siyasəti 
 
• Maliyyə hesabatlarında seçilmiş və tətbiq edilmiş əhəmiyyətli uçot siyasəti 

müvafiq qaydada açıqlanırmı? Bura uçot siyasətinin müəssisəyə 
uyğunluğunun və onun başa düşülən şəkildə təqdim edilib-edilməməsinin 
müəyyən edilməsi daxildir. 

• Uçot siyasəti maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə 
uyğundurmu və tapşırıq şəraitinə müvafiqdirmi? 

 

Maliyyə hesabatlarındakı açıqlamalar 
 
• Maliyyə hesabatlarında, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə 

istinad edilir və ya maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri təsvir 
olunurmu? 

• Maliyyə hesabatlarındakı bütün məlumatlar maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrinin tələblərinə uyğun olaraq açıqlanmışdırmı? 

• Maliyyə hesabatlarında istifadə edilmiş terminlər, o cümlədən hər maliyyə 
hesabatının başlığı, müvafiqdirmi? 

• Təqdim edilən məlumatlar müvafiq, etibarlı, müqayisəli və başa 
düşüləndirmi? Bura məlumatların müvafiq qaydada təsnif edilməsinin, 
birləşdirilməsinin və ya ayırılmasının və səciyyələndirilməsinin, habelə 
daxil ediləsi bütün məlumatların daxil edilməsinin müəyyən edilməsi 
daxildir. Bura həmçinin qeyri-müvafiq və ya açıqlanan məsələnin düzgün 
başa düşülməsinə mane olan məlumatların daxil edilməsinin ümumi 
təqdimata mənfi təsir göstərib-göstərməməsinin müəyyən edilməsi də 
daxildir. 

• Maliyyə hesabatlarında nəzərdə tutulmuş istifadəçilərə əhəmiyyətli 
əməliyyatların və hadisələrin maliyyə hesabatlarında verilən məlumatlara 
təsirinin başa düşülməsinə imkan vermək üçün  yetərli açıqlamalar təqdim 
edilirmi? 

 

Ədalətli təqdimat çərçivələri 
 
• Ümumi təqdimat, quruluş və məzmun (o cümlədən qeydlərdə edilən 

açıqlamalar) ilkin əməliyyatları və hadisələri maliyyə hesabatlarının tətbiq 
olunan çərçivələrinə uyğun olaraq ədalətli şəkildə təqdim edirmi? Əgər 
etmirsə, ədalətli təqdimatı təmin etmək üçün çərçivəyə əsasən xüsusilə 
tələb edilən açıqlamalardan başqa açıqlamları təqdim etmək zərurəti 
varmı? 

• Audit prosesinin nəticəsində rəhbərlik tərəfindən düzəlişlər edildikdən 
sonra maliyyə hesabatları müəssisə və onun mühiti haqqında əldə edilmiş 
anlayışa uyğundurmu? 

 

Uyğunluq çərçivələri 
 
• Maliyyə hesabatları yanıldıcıdırmı? Bu, yalnız çox nadir hallarda ola bilər.   
 

 
  

Yuxarıda qısa təsvir edilmiş qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən auditor tapşırıq şəraitində müvafiq 

olan auditor hesabatının formasını (müsbət və ya fərqli) müəyyən etməlidir.  

 

Qeyd: ƏAM auditor hesabatına daxil edildiyi hallarda, konkret audit tapşırığının şəraitləri ilə tələb 

edildikdə, bu rəyi dəyişmir, nə də rəyə edilən dəyişikləri əvəz etmir. 

 

Rəyin ifadə edilməsi 
 
Auditordan audit nəticələri və maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatları, o cümlədən açıqlanmaları 

əsasında rəy bildirməsi tələb olunur. 
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Müsbət rəy 
 
Auditor maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlərdən maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrinə uyğun təqdim olunması (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaratması) qənaətinə gəldikdə, 

müsbət rəy ifadə olunur. (Rəyin mətni auditorun ədalətli təqdimat və ya uyğunluq çərçivəsinə əsasən 

hesabat verməsindən asılıdır.) 

 

Fərqli rəy 
 
Auditor əldə edilmiş audit sübutları əsasında aşağıdakı qənaətə gəldikdə, fərqli rəy (705 saylı (düzəliş 

edilmiş) BAS) ifadə olunur:  
 Bütövlükdə maliyyə hesabatları əhəmiyyətli təhriflərdən azad deyildir; yaxud 
 Bütövlükdə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflərdən azad olması qənaətinə gəlmək üçün 

yetərli müvafiq audit sübutlarını əldə etmək mümkün deyildir. 
 
Fərqli rəyin üç növü mövcuddur:  
(a) Şərti müsbət rəy;  
(b)  Mənfi rəy; habelə  
(c) Rəydən imtina. 
 
Aşağıdakı əlavədə (705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın A1 paraqrafından çıxarılmışdır) ifadə ediləcək 

rəyin növünə auditorun aşağıdakılar barədə mühakiməsinin necə təsir etdiyi əks etdirilir: 

 

• Dəyişikliyə səbəb olan məsələnin xüsusiyyəti; habelə 

• Onun maliyyə hesabatlarına göstərdiyi və ya mümkün təsirinin nüfuzediciliyi. 
 

Əlavə 17.3-2 
 

Dəyişikliyə səbəb olan məsələnin 
xüsusiyyəti 

Auditorun maliyyə hesabatlarına göstərilən və ya mümkün təsirin 
nüfuzediciliyi 

 Əhəmiyyətlidir, 
LAKİN nüfuzedici deyil 

Əhəmiyyətlidir 
VƏ nüfuzedicidir 

Maliyyə hesabatlarında 
əhəmiyyətli təhriflər mövcuddur 

Şərti müsbət rəy Mənfi rəy 

Yetərli müvafiq audit sübutları 
əldə etmək mümkün deyil 

Şərti müsbət rəy Rəydən imtina 

  
Dəyişikliklərin üç növünün düzgün istifadə olunması aşağıdakı əlavədə əks etdirilir: 

 
Əlavə 17.3-3 

 

Növ Müvafiqlik Mətn 

Şərti müsbət rəy Maliyyə hesabatlarına təsir əhəmiyyətli 
olduqda, lakin nüfuzedici olmadıqda. Bu, 
aşağıdakı hallara aiddir: 

• Yetərli müvafiq audit sübutları əldə edilir, 
lakin auditor belə qənaətə gəlir ki, ayrılıqda 
və ya məcmu halında maliyyə hesabatları 
üçün əhəmiyyətli olan, lakin nüfuzedici 
olmayan təhriflər mövcuddur.  

• Auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli 
müvafiq audit sübutları əldə edə bilmir. 
Auditor belə qənaətə gəlir ki, aşkar 
edilməmiş təhriflər (əgər varsa) maliyyə 
hesabatlarına əhəmiyyətli, lakin nüfuzedici 
olmayan təsir göstərə bilər.  

“Bizim fikrimizcə, hesabatımızın “Şərti 
müsbət rəy üçün əsaslar” bölməsində təsvir 
edilmiş məsələnin təsiri (və ya mümkün 
təsiri1) istisna olmaqla, əlavə edilən maliyyə 
hesabatları ... ədalətli şəkildə əks etdirir” 

Mənfi rəy Təhriflərin təsiri həm əhəmiyyətli, həm də 
nüfuzedicidir.  

“Bizim fikrimizcə, hesabatımızın “Mənfi rəy 
üçün əsaslar” bölməsində müzakirə edilmiş 

 
1 “Mümkün təsirlər” yalnız aşağıdakı hallarda qeyd edilməlidir: 

• auditor təsiri müəyyən edə bilmir, yaxud 

• təsirin həcmini göstərmək mümkün deyil.  
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Bu, yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə 
edildiyi, lakin auditor təhriflərin ayrılıqda və 
ya məcmu şəklində maliyyə hesabatları 
üçün həm əhəmiyyətli, həm də nüfuzedici 
olması qənaətinə gəldiyi hallarda tətbiq 
olunur. 

məsələnin əhəmiyyətliliyinə görə, əlavə 
edilən maliyyə hesabatları ... ədalətli şəkildə 
əks etdirmir” 

Rəydən imtina Aşkar edilməmiş təhriflərin mümkün təsiri 
(əgər varsa) həm əhəmiyyətli, həm də 
nüfuzedici ola bildikdə.  
 
Bu, auditorun rəyini əsaslandırmaq üçün 
yetərli müvafiq audit sübutları əldə edə 
bilmədiyi və aşkar edilməmiş təhriflərin (əgər 
varsa) mümkün təsirinin həm maddi, həm də 
nüfuzedici ola biləcəyi qənaətinə gəldikdə 
tətbiq olunur. Bu, həmçinin çoxsaylı qeyri-
müəyyənliklərin mümkün olan qarşılıqlı 
əlaqəsi və onların maliyyə hesabatlarına 
mümkün məcmu təsiri səbəbindən rəy 
formalaşdırmaq mümkün olmadığı çox nadir 
hallara da aiddir.  
 
Bu, hətta auditor fərdi qeyri-müəyyənliklərlə 
bağlı yetərli audit sübutları əldə etdiyi 
hallarda da tətbiq olunur. 

“Biz, əlavə edilən maliyyə hesabatlarına dair 
rəy ifadə etmirik. Hesabatımızın “Rəydən 
imtina üçün əsaslar” bölməsində təsvir 
edilmiş məsələnin əhəmiyyətliliyi səbəbindən 
həmin maliyyə hesabatlarına dair auditor 
rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli müvafiq 
audit sübutları əldə edə bilmədik”. 

 
 

Mənfi rəyin və ya rəydən imtinanın yeganə alternativi auditdən tamamilə imtina etmək (imtina 
edilməsinə icazə verildiyi hallarda) və rəy verməməkdir. Bununla belə, bəzi hallarda, yurisdiksiyanın 
qanunları və qaydaları ilə imtinaya icazə verilmir.  
 
Fərqli rəy tələb olunduqda, təfərrüatlar aşağıda təsvir olunduğu kimi “Dəyişiklik üçün əsaslar” 
paraqrafında verilməlidir. 
 
Əlavə 17.3-4 
 

  

“Dəyişiklik üçün 
əsaslar” paraqrafı 

Məqsəd 
 
Dəyişikliklərin təfərrüatlarını auditor hesabatının rəy bölməsindən dərhal 
sonra ayrı bir bölmədə müəyyən edir. Bu bölmənin başlığı "Şərti müsbət rəy 
üçün əsaslar", "Mənfi rəy üçün əsaslar" və ya "Rəydən imtina üçün əsaslar” 
olmalıdır. 
 
Mətn 
 
Bu Bölməyə aşağıdakılar daxil edilməlidir (müvafiq halda): 

• Dəyişikliyə səbəb olan məsələnin təsviri; 

• Əhəmiyyətli təhrif maliyyə hesabatlarındakı müəyyən məbləğlərə 
(kəmiyyət açıqlamaları daxil olmaqla) aid olduqda, müəyyən məbləğlərə 
aid olan əhəmiyyətli təhrifin mümkün təsirinin təsviri və məbləği. Bura 
hesab qalıqlarına, əməliyyatların kateqoriyalarına və açıqlanan 
məlumatlara təsirin məbləği, üstəlik vergidən əvvəl gəlirə, xalis gəlirə və 
kapitala olan təsir daxil ola bilər; 

• Müvafiq hallarda, maliyyə nəticələrini müəyyən edilməsinin mümkün 
olmamasına dair bəyanat; 

• Əhəmiyyətli təhriflər izahlı açıqlamalara aid olduqda, açıqlamaların necə 
təhrif olunduğuna dair izahat; 

• Açıqlamaları asanlıqla əldə etmək mümkün olmadıqda, rəhbərlik 
tərəfindən hazırlanmadıqda və ya hesabatda həddən artıq həcmli 
olmadıqda göstərilməyən məlumatların xüsusiyyəti; 

• Yetərli və müvafiq audit sübutlarının əldə edilə bilməməsinin səbəbi; 
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habelə 

• Auditor rəyinin dəyişdirilməsini tələb edən bütün müəyyən edilmiş 
məsələlərin təsviri. Çox məsələlərin ortaya çıxdığı nadir hallarda, müəyyən 
bir məsələyə aid mənfi rəy və ya rəydən imtina auditor hesabatının 
dəyişdirilməsini tələb edən digər məsələlərin göstərilməməsinə əsas 
vermir. 

Maliyyə hesabatlarına 
qeydlər 

Auditor, dəyişikliyə səbəb olan məsələnin maliyyə hesabatlarının qeydində 
daha geniş müzakirəyə “Dəyişiklik üçün əsaslar” bölməsində istinad edə 
bilər. 

 
 

Bu Təlimatın 2-ci cildinin 23-cü fəsilində auditor hesabatında edilən dəyişikliklər mövzusu əks etdirilir. 

 

Auditor hesabatında əlavə məlumatvermə 
 
Müəyyən hallarda, istifadəçilərin diqqətini auditor hesabatındakı bəzi məsələlərə yönəltmək üçün 
auditor əlavə paraqraflar əlavə etməyi zəruri hesab edə bilər. 
 
Aşağıdakı əlavədə auditorun hesabatına əlavə edilə bilən iki bənd növü təsvir edilir. 
 
Əlavə 17.3-5 
 

Paraqrafın növü Müvafiqlik Nümunələr 

İzahedici paraqraf Artıq maliyyə hesabatlarında 
MÜVAFİQ QAYDADA açıqlanmış 
vacib məsələlərə diqqət yetirilir. 
Bu, maliyyə hesabatlarında əks 
etdirilmiş/açıqlanmış elə vacib 
məsələlərdir ki, onlar istifadəçilərin 
maliyyə hesabatlarını başa düşmələri 
üçün əsas məsələlərdir. 

• Müstəsna məhkəmə çəkişməsi və 
ya tənzimləyici orqan tərəfindən 
görülən tədbir, sonrakı hadisələr, 
böyük fəlakət, digər əhəmiyyətli 
qeyri-müəyyənliklər və 
uyğunsuzluqlar, habelə yeni 
mühasibat uçotu standartının erkən 
tətbiq olunmasına (icazə verildiyi 
hallarda) aid qeyri-müəyyənlik. 

Digər məsələ İstifadəçinin auditor xidməti 
barədə anlayışı ilə əlaqəli, lakin 
maliyyə hesabatlarında 
AÇIQLANMAYAN məsələlər. 
 
Bu, istifadəçinin audit, auditorun 
məsuliyyətləri və/və ya auditor 
hesabatı ilə bağlı hər hansı bir 
məsələdir (maliyyə hesabatlarında 
əks etdirilən və ya açıqlanan 
məsələlər istisna olmaqla). 

• Yetərli müvafiq audit sübutları əldə 
edə bilməməsinin mümkün təsiri 
rəhbərliyin işin həcminə tətbiq etdiyi 
məhdudiyyət səbəbindən olmasına 
baxmayaraq, auditorun tapşırıqdan 
imtina edə bilməməsi. 

• Qanun, qaydalar və ya ümumiyyətlə 
qəbul edilmiş təcrübə, auditordan 
əlavə məsələlərin üzərində diqqətlə 
işləməsini tələb edə bilər və ya 
icazə verə bilər. 

• Auditor hesabatının xüsusi 
istifadəçilər üçün nəzərdə tutulduğu 
hallarda onun paylanmasına dair 
məhdudiyyətlər mövcuddur. 

  
 

“İzahedici paraqraf” aşağıdakıları əvəz etmir: 

•  Auditor rəyinin tələb olunduqda dəyişdirilməsini; yaxud 

• Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarında tələb olunan məlumatları açıqlaması.  

 

Auditor, “İzahedici paraqraf”ı və ya “Digər məsələlər” paraqrafını auditor hesabatına daxil etməyi 

nəzərdə tutduqda, auditor əvvəlcə rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərə bu və həmin paraqrafın 

təklif etdiyi mətni barədə  məlumat verməlidir.  

 

Bu Təlimatın 2-ci cildinin 24-cü fəsilində “İzahedici paraqraf”ın və/və ya “Digər məsələlər” paraqrafının 

auditor hesabatına daxil edilməsi ilə bağlı əlavə təlimat verilir. 
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17.4 Auditor hesabatının forması və mətni  

 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
Auditor hesabatı 

700.20 Auditor hesabatı yazılı şəkildə olmalıdır. (İst.: Paraq. A18-A19) 

Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq aparılan auditor yoxlamaları üçün auditor 

hesabatı 

Adı 

700.21 Auditor hesabatının onun müstəqil auditorun hesabatı olduğunu aydın 

şəkildə göstərən adı olmalıdır. (İst: Paraq. A20) 

Hesabatın ünvanlandığı şəxs 

700.22 Auditor hesabatı tapşırıq şəraitlərinə əsasən müvafiq şəkildə 

ünvanlandırılmalıdır. (İst: Paraq. A21) 

Auditor rəyi 

700.23 Auditor hesabatının birinci bölməsində auditor rəyi, habelə “Rəy” 

başlığı olmalıdır. 

700.24 Auditor hesabatının “Rəy” bölməsində həmçinin:  
 

(a) Maliyyə hesabatlarının auditi keçirilmiş müəssisənin adı 

göstərilməlidir; 

(b) Maliyyə hesabatlarının auditinin keçirildiyi göstərilməlidir; 

(c) Maliyyə hesabatlarını təşkil edən hər bir hesabatın adı 

göstərilməlidir; 

(d) Qeydlərə, o cümlədən uçot siyasətinin əhəmiyyətli məsələlərinin 

qısa təsvirinə istinad edilməlidir; 

(e) Maliyyə hesabatlarına daxil edilmiş hər bir maliyyə hesabatının 

tarixi və ya əhatə etdiyi dövr göstərilməlidir. (İst: Paraq.                   

A22-A23) 

700.25 Ədalətli təqdimat çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmış maliyyə 

hesabatlarına dair şərtsiz müsbət rəy ifadə etdikdə, qanun və ya 

qaydalarla başqa cür tələb edilmədiyi halda auditorun rəyində 

ekvivalent hesab edilən aşağıdakı ifadələrdən biri istifadə edilməlidir: 
 

(a) Bizim fikrimizcə, əlavə olunmuş maliyyə hesabatları, [maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə] əsasən […] bütün 

əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli şəkildə əks etdirir; 

yaxud 
 

(b) Bizim fikrimizcə, əlavə olunmuş maliyyə hesabatları, [maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə] əsasən […] barədə 

bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından düzgün və ədalətli 

təsəvvür yaradır (İst: Paraq. A24-A31) 

700.26 Uyğunluq çərçivələrinə müvafiq olaraq hazırlanmış maliyyə 

hesabatlarına dair şərtsiz müsbət rəy ifadə etdikdə, auditorun rəyində 

əlavə edilən maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər 

baxımından [maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə] 

uyğun olaraq hazırlanması ifadə olunmalıdır. (İst: Paraq. A26-A31) 

700.27 İstinad edilən maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri 

Beynəlxalq Maliyyə Standartları Şurasının nəşr etdirdiyi MHBS, yaxud 

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları 

Şurasının nəşr etdirdiyi İSMUBS olmadıqda, auditorun rəyində 

çərçivələrin mənşə yurisdiksiyası müəyyən olunmalıdır. 

Rəy üçün əsaslar 
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700.28 Auditor hesabatına bilavasitə “Rəy” bölməsindən sonra “Rəy üçün 

əsaslar” başlıqlı bölmə daxil edilməlidir. Bu bölmədə (İst: Paraq. A32): 
 

(a) Auditin Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparılması 

göstərilir; (İst: Paraq. A33) 
 

(b) BAS-lar üzrə auditorun məsuliyyətlərini əks etdirən auditor 

hesabatının bölməsinə istinad edilir; 
 

(c) Auditorun auditlə bağlı müvafiq etik normalara uyğun olaraq 

müəssisədən asılı olmamasına, habelə bu normalara uyğun 

olaraq digər etik məsuliyyətlərini yerinə yetirilməsinə dair 

bəyanat daxil edilir. Həmin bəyanatda müvafiq etik normaların 

mənşə yurisdiksiyası müəyyən edilməli, yaxud Mühasiblər üçün 

Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar mühasiblərin 

etika məcəlləsi”nə (IESBA Məcəlləsi-nə) istinad edilməlidir; 

habelə (İst: Paraq. A34-A39) 
 

(d) Auditorun əldə etdiyi audit sübutlarının auditor rəyini 

əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiq olmasını hesab edib-

etmədiyi göstərilir. 

Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı 

700.29 Müvafiq hallarda auditor 570 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun 

olaraq hesabat verməlidir. 

Qeyd: 30-cu və 31-ci paraqraflar ƏAM-ə aiddir və onlar bu Təlimatın 17.5-ci bölməəsində əks 

etdirilir. 

Maliyyə hesabatları üzrə məsuliyyətlər 

700.33 Auditor hesabatına “Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin 

məsuliyyətləri” başlıqlı bölmə daxil edilməlidir. Auditor hesabatında 

xüsusi olaraq “rəhbərlik” terminindən istifadə edilməsi məcburi 

deyildir, onun əvəzinə konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi      

mühit kontekstində  müvafiq olan termindən istifadə edilə bilər.  Bəzi 

yurisdiksiyalarda idarəetməyə məsul şəxslərə istinad edilməsi       

müvafiq olar. (İst: Paraq. A44)     

700.34 Auditor hesabatının bu bölməsində maliyyə hesabatlarının 

hazırlanmasına görə rəhbərliyin aşağıdakılar üzrə məsuliyyəti təsvir 

edilməlidir: (İst: Paraq. A45-A48)     
 

(a) Maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrinə uyğun hazırlanması və rəhbərliyin fikrincə, 

dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli              

təhriflərdən azad olan maliyyə hesabatlarının           

hazırlanması üçün zəruri olan daxili nəzarət; habelə 
 

(b) Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək 

imkanının və mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi 

prinsipinin istifadə olunmasının məqsədəuyğunluğunun 

qiymətləndirilməsi, habelə müvafiq olduqda, müəssisənin 

fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı məsələlərin açıqlanması. Belə 

qiymətləndirmə üzrə rəhbərliyin məsuliyyətinin izahı mühasibat 

uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi əsasının istifadə edilməsi 

məqsədəuyğun olduğu halların təsvirini əhatə etməlidir. (İst: 

Paraq. A48) 

700.35 Maliyyə hesabatlarının təqdimatı prosesinə nəzarətə görə cavabdeh 

şəxslər ilə yuxarıda qeyd edilən 34-cü paraqrafda təsvir edilən 

məsuliyyətləri yerinə yetirən şəxslər fərqli olduğu halda həmin 

nəzarətə görə cavabdeh şəxslər də auditor hesabatının bu 

bölməsində müəyyən edilməlidir. Bu halda bu bölmənin başlığı 

“İdarəetməyə məsul şəxslər”ə və ya konkret yurisdiksiyada 

qanunvericilik əsasları kontekstində müvafiq olan terminə də şamil 
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olunmalıdır. (İst: Paraq. A48) 

700.36 Maliyyə hesabatları ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq 

hazırlandığı  halda maliyyə hesabatları üzrə məsuliyyətlər auditor 

hesabatında “həmin maliyyə hesabatlarının hazırlanması və ədalətli 

təqdimatı” və ya “düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan maliyyə 

hesabatlarının hazırlanması” formasında ifadə edilməlidir. 

Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri 

700.37 Auditor hesabatına “Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun 

məsuliyyətləri” başlıqlı bölmə daxil edilməlidir. 

700.38 Auditor bölməsinin bu bölməsində: (İst: Paraq. A50)     

(a) Göstərilməlidir ki, auditorun məqsədləri aşağıdakılardır: 
 

(i) Bütövlükdə maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhv 

nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair 

ağlabatan təsdiqləmə əldə etmək; habelə 

(ii) Auditor rəyi daxil edilən auditor hesabatını təqdim etmək (İst: 

Paraq. A51). 
 

(b) Göstərilməlidir ki, ağlabatan əminlik əminliyin yüksək 

səviyyəsidir, lakin BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit 

nəticəsində mövcud olan əhəmiyyətli təhrifin həmişə aşkar 

edilməsinə zəmanət vermir; habelə 
 

(c) Göstərməlidir ki, təhriflər dələduzluq və ya səhv nəticəsində 

yarana bilər və: 

 

(i) izah etməlidir ki, onlar istər ayrılıqda, istərsə də məcmu 

halında istifadəçilərin həmin maliyyə hesabatları əsasında 

qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etməsi əsaslı olaraq 

ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab olunur; yaxud 
 

(ii) Əhəmiyyətliliyin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 

çərçivələrinə uyğun tərifini və ya təsvirini təqdim etməlidir. 

(İst:Paraq. A53) 

700.39 Auditor hesabatının “Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun 

məsuliyyətləri” bölməsində əlavə olaraq: 
 

(a) göstərilməlidir ki, BAS-lara uyğun olaraq auditin tərkib hissəsi 

kimi auditor audit zamanı peşəkar mühakimə yürüdür və 

peşəkar inamsızlıq tətbiq edir; habelə 
 

(b) auditorun aşağıdakı məsuliyyətlərini göstərməklə, auditi izah 

edir: 
 

(i) dələduzluq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər 

risklərini müəyyən etmək və qiymətləndirmək; həmin  risklərə 

cavab verən audit prosedurlarını hazırlayıb                        

yerinə yetirmək; habelə auditor rəyini əsaslandırmaq üçün 

yetərli  və münasib audit sübutları əldə etmək. Dələduzluq 

nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aşkar etməmə riski səhv 

nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aşkar etməmə riskindən daha 

yüksəkdir, çünki dələduzluq gizli sövdələşmə, saxtakarlıq, 

qərəzli hərəkətsizlik, yanlış təqdimatlar, yaxud daxili nəzarətə 

diqqət yetirilməməsini ehtiva edə bilər.  

(ii) müəssisənin daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair fikir 

bildirmək məqsədilə deyil, konkret tapşırığın                               

şərtlərinə uyğun olan audit prosedurlarını işləyib                        

hazırlamaq məqsədilə audit ilə əlaqədar daxili nəzarət                               

haqqında təsəvvür əldə etmək. Auditorun maliyyə                        

hesabatlarının auditi ilə əlaqədar daxili nəzarətin                                

səmərəliliyinə dair rəy ifadə etmək məsuliyyəti olduğu                   
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hallarda, auditor daxili nəzarəti nəzərdən keçirməsinin daxili 

nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy vermək məqsədilə edilməsi 

ifadəsini işlətməməlidir; 

(iii) istifadə edilmiş uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu, 

rəhbərliyin yerinə yetirdiyi uçot qiymətləndir                               

mələrinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını                                 

qiymətləndirmək. 

(iv) mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı əsasının 

rəhbərlik tərəfindən istifadə edilməsinin 

məqsədəuyğunluğuna və əldə edilmiş audit sübutlarına 

əsasən müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam 

etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən hadisələrlə 

və ya şərtlərlə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud 

olub-olmamasına dair nəticə çıxarmaq. Əgər auditor 

əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması haqqında 

qənaətə gələrsə, maliyyə hesabatlarında açıqlanmış əlaqəli 

məlumatlara auditor hesabatında diqqət cəlb etməlidir və ya, 

belə açıqlamalar yetərli olmadıqda  rəyini dəyişməlidir. 

Auditorun nəticələri auditor hesabatının tarixinədək əldə 

edilmiş audit sübutlarına əsaslanır. Bununla yanaşı sonrakı 

hadisələr və ya şərtlər müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini 

davam etdirməməsinin səbəbi ola bilər. 

(v) maliyyə hesabatları ədalətli təqdimat çərçivələrinə uyğun 

hazırlandıqda, maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, 

strukturunu və məzmunun, o cümlədən açıqlamaları, habelə 

maliyyə hesabatlarında əsas əməliyyatların və hadisələrin 

ədalətli təqdimatı təmin edəcək şəkildə əks etdirib-

etdirməməsini qiymətləndirmək.  
 

(c) 600 saylı BAS tətbiq edildikdə, əlavə olaraq, aşağıdakıları 

göstərməklə, qrup audit tapşırıqlarında auditorun məsuliyyətləri 

təsvir olunur:  
 

(i) Auditorun məsuliyyətləri qrup maliyyə hesabatlarına dair rəy 

bildirmək üçün qrup daxilindəki müəssisələrin və ya 

təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə məlumatlarına dair yetərli 

müvafiq audit sübutları əldə etməkdir;   

(ii) Auditor qrup auditinin idarə olunması, nəzarəti və yerinə 

yetirilməsinə görə cavabdehdir; habelə 

(iii) Auditor rəyinə görə yalnız auditor cavabdehdir. 

700.40 Auditor hesabatının “Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun 

məsuliyyətləri” bölməsində həmçinin: (İst:Paraq. A50) 
 

(a) Göstərilməlidir ki, auditor, digər məsələlərlə yanaşı, auditin 

planlaşdırılmış həcmi və müddəti, habelə əhəmiyyətli audit 

nəticələri, o cümlədən audit zamanı auditorun daxili nəzarətdə 

aşkarladığı əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında idarəetməyə 

məsul şəxslərə məlumat verir; 
 

(b) Listinq subyekti olan müəssisələrin maliyyə hesabatlarının 

auditlərində göstərilməlidir ki, auditor idarəetməyə məsul 

şəxslərə müstəqillik ilə bağlı müvafiq etik normalara riayət 

etməsi və bütün münasibətlər və auditorun müstəqilliyinə təsir 

etmə ehtimalı ağlabatan ola bilən digər məsələlər, müvafiq 

hallarda isə əlaqəli təhlükəsizlik tədbirləri haqqında onlara 

məlumat verməsi faktının təsdiqləməsini təqdim edir; habelə 
 

(c) Listinq subyekti olan müəssisələrinin və əsas audit məsələləri 

haqqında 701 saylı BAS-a müvafiq olaraq məlumat verilmiş 
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digər müəssisələrin maliyyə hesabatlarının auditləri  üçün 

göstərməlidir ki, idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verilmiş 

məsələlərdən auditor cari dövrün maliyyə hesabatlarının 

auditində ən əhəmiyyətli olan və bu səbəbdən əsas audit 

məsələləri olan məsələləri müəyyən edir. Qanun və ya 

qaydalarla məsələnin ictimaiyyətə açıqlanmasına icazə 

verilmədiyi, yaxud bu cür məlumatvermənin ictimai maraqlar 

üçün faydasından daha çox mənfi təsirinin olması ehtimalı əsaslı 

olduğuna görə auditor həmin məsələ haqqında auditor 

hesabatında məlumat verməməyi qərara aldığı çox nadir hallar 

istisna olmaqla, auditor həmin məsələləri auditor hesabatında 

təsvir edir. (İst:Paraq. A53) 

Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətlərinin təsvirinin yeri 

700.41 39-40-cı paraqraflar üzrə tələb edilən maliyyə hesabatlarının auditi 

üzrə auditorun məsuliyyətləri aşağıda verilmiş yerlərdə təsvir 

olunmalıdır: (İst:Paraq. A54) 
 

(a) Auditor hesabatının əsas hissəsində; 
 

(b) Auditor hesabatının əlavəsində, bu halda auditor hesabatında 

əlavənin harada olduğuna istinad edilməlidir; yaxud (İst: 

Paraq.A55-A57) 
 

(c) Qanuna, qayda və ya milli audit standartları auditora bunu 

etməyə açıq şəkildə icazə verildiyi hallarda, müvafiq səlahiyyətli 

orqanın internet səhifəsində həmin təsvirin yerinə auditor 

hesabatında xüsusi istinadla. (İst: Paraq.A54, A56-A57) 

700.42 Auditor məsuliyyətlərinin təsvirinə müvafiq səlahiyyətli orqanın 

internet səhifəsində istinad etdikdə, auditor müəyyən etməlidir ki, 

həmin təsvir bu BAS-ın 39-40-cı paraqraflarda verilən tələbləri əks 

etdirir və onlara zidd deyil. (İst: Paraq. A56) 

Qeyd: 43-45-ci paraqraflar hesabatvermə üzrə digər tələblərə aiddir və bu Təlimatın 17.6-cı 

bölməsində müzakirə edilir. 46-cı paraqraf tapşırıq üzrə tərəfdaşın adının göstərilməsinə aiddir və bu 

Təlimatın 17.5-ci bəndində müzakirə edilir. 

Auditorun imzası 

700.47 Auditor hesabatı imzalanmalıdır. (İst: Paraq.A64-A65) 

Auditorun ünvanı 

700.48 Auditor hesabatında auditorun fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiyadakı 

məkan göstərilməlidir. 

Auditor hesabatının tarixi 

700.49 Auditor hesabatına auditorun maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyini 

əsaslandırmaq üçün yetərli müvafiq audit sübutları, o cümlədən 

aşağıdakılara dair sübutları əldə etdiyi tarixdən tez olmayaraq tarix 

qoyulmalıdır: (İst: Paraq.A66-A69) 
 

(a) Maliyyə hesabatlarını təşkil edən bütün hesabatlar və 

açıqlamalar hazırlanmışdır; habelə 
 

(b) Zəruri səlahiyyətlər verilmiş şəxslər həmin maliyyə hesabatları 

üzrə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürdüklərini təsdiq etmişdirlər. 

Qanun və ya qaydalarda nəzərdə tutulmuş auditor hesabatı 

700.50 Auditor hər hansı bir yurisdiksiyanın qanun və ya qaydalarına uyğun 

olaraq, auditor hesabatının konkret bir formatından və ya konkret 

ifadə formasından istifadə etməli olduqda, beynəlxalq audit 

standartlarına o halda istinad edə bilər ki, auditor hesabatı ən azı 

aşağıdakı elementləri əhatə etsin: (İst: Paraq. 70-A71) 
 

(a) Adı; 
 

(b) Tapşırıq şərlərinə uyğun olaraq, hesabatın ünvanlandırılacağı 
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şəxs; 
 

(c) Maliyyə hesbatlarına dair rəyin ifadəsinin və maliyyə 

hesabatlarının hazırlanması zamanı istifadə edilmiş maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri göstərilməklə (o 

cümlədən Mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları və ya 

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 

Standartlarından fərqli maliyyə hesabatları çərçivələrinin mənşə 

yurisdiksiyası, bax: 27-ci paraqraf) daxil olan   “Rəy” bölməsi. 
 

(d) Müəssisənin auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını             

müəyyənləşdirilməsi; 
 

(e) Auditorun auditə aid müvafiq etik normalara uyğun olaraq 

müəssisədən asılı olmamasının və auditorun digər etik 

məsuliyyətlərini həmin məsuliyyətlərə uyğun olaraq yerinə 

yetirdiyinin bəyan edilməsi. Bu bəyanatda müvafiq etik 

normaların mənşə yurisdiksiyası müəyyən edilməli və ya IESBA 

Məcəlləsinə istinad edilməlidir.  
 

(f) Müvafiq hallarda 570 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 22-ci 

paraqrafı əks etdirilən və bu paraqrafa zidd olmayan bölmə. 
 

(g) Müvafiq hallarda, 570 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 23-cü 

paraqrafı əks etdirilən və bu paraqrafa zidd olmayan “Şərti 

müsbət (və ya mənfi) rəy üçün əsaslar” bölməsi. 
 

(h) Müvafiq hallarda, 701 saylı BAS-a uyğun olaraq tələb edilən 

məlumatlar, yaxud qanun və ya qaydalarla tələb edilən və həmin 

BAS-dakı hesabatvermə tələblərini əks etdirən və onlara zidd 

olmayan əlavə məlumatlar daxil edilən bölmə. (İst: Paraq.A72-

A75) 
 

(i) Müvafiq hallarda, 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 24-cü 

paraqrafındakı hesabatvermə tələblərini əks etdirən bölmə. 
 

(j) Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə 

məsuliyyətlərinin təsviri və 33-36-cı paraqraflardakı tələbləri əks 

etdirən və həmin tələblərə zidd olmayan maliyyə hesabatlarının 

təqdimatı prosesinə nəzarətə görə məsul şəxslərin müəyyən 

edilməsi. 
 

(k) Mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlarına və qanun və ya 

qaydalara istinad, habelə 37-40-cı paraqraflardakı tələbləri əks 

etdirən və bu tələblərə zidd olmayan maliyyə hesabatlarının 

auditi üzrə auditorun məsuliyyətlərinin təsviri. (İst: Paraq.A50-

A53) 
 

(l) Listinq subyekti olan müəssisələrin ümumi təyinatlı maliyyə 

hesabatlarının tam dəstinin auditi üçün həmin məlumatın 

açıqlanmasının əhəmiyyətli şəxsi təhlükəsizlik riski ilə 

nəticələnmə ehtimalı əsaslı olduğu nadir hallar istisna  olmaqla, 

tapşırıq üzrə tərəfdaşın adı. 
 

(m) Auditorun imzası. 
 

(n) Auditorun ünvanı. 
 

(o) Auditor hesabatının tarixi. 

Eyni vaxtda konkret bir yurisdiksiyanın audit standartlarına və beynəlxalq audit standartlarına uyğun 

olaraq keçirilmiş auditlərin nəticələrinə dair auditor hesabatı 

700.51 Auditorun auditi konkret bir yurisdiksiyada qüvvədə olan audit 

standartlarına (“milli audit standartları”) uyğun olaraq keçirməsi tələb 

edilə bilər, eyni zamanda, auditin keçirilməsi zamanı auditor BAS-lara 

da əməl edə bilər. Belə hallarda auditor hesabatında milli audit 
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standartları ilə yanaşı, beynəlxalq audit standartlarına da istinad edilə 

bilər, lakin auditor bunu yalnız aşağıdakı hallarda etməlidir: (İst: 

Paraq. A76-A77) 
 

(a) Milli audit standartlarının tələbləri ilə BAS-ların tələbləri               

arasında: (i) fərqli rəy hazırlanmasına; (ii) konkret hallarda               

BAS-larda tələb edilən izahedici paraqrafın, yaxud digər  

məsələlər paraqrafının daxil edilməsinin qeyri-              

mümkünlüyü ilə nəticələnə biləcək ziddiyyət olmadıqda;                

habelə 
 

(b) Auditor milli audit standartları ilə müəyyənləşdirilmiş formatdan 

və ya ifadə formalarından istifadə etdikdə, auditor                

hesabatına ən azı 50(a)-(o) paraqraflarında göstərilmiş 

elementlərin hamısı daxil olduqda. Bununla yanaşı, 50(k)      

paraqrafında göstərilmiş “qanun və qaydalara” istinad edilməsi                 

milli audit standartlarına istinad kimi başa düşülməlidir.                

Buna görə də milli audit standartları auditor hesabatında                

göstərilməlidir. 

700.52 Auditor hesabatı həm milli audit standartlarına, həm də beynəlxalq 

audit standartlarına istinad etdiyi halda, orada milli audit         

standartlarının mənşə yurisdiksiyası göstərilməlidir. 

 

Auditor hesabatının forması istifadə olunan maliyyə hesabatları çərçivəsindən, qanun və ya qaydalar 

üzrə əlavə tələblərdən, habelə əlavə məlumatların daxil edilməsindən asılıdır. Auditor hesabatı Müstəqil 

Auditorun Hesabatı adlanır və KOM-lar üçün həmişə aşağıdakı başlıqlar daxil edilməlidir: 

 

• Rəy; 

• Rəy üçün əsaslar; 

• Rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin maliyyə hesabatları üzrə məsuliyyətləri; habelə 

• Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti.  

 

Müvafiq hallarda paraqraflar üçün aşağıdakı başlıqlar da istifadə edilə bilər:  

• Digər məlumatlar (və ya müvafiq hallarda başqa başlıq, məsələn “Maliyyə hesabatları və onlar barədə 

auditor hesabatından başqa məlumatlar” [bax: bu Təlimatın 15-ci fəsili, 15.9-cu bölməsi);  

• Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı (əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik olduğu halda bax: 570 

saylı (düzəliş edilmiş) BAS); 

• İzahedici paraqraf; 

• Digər məsələlər; 

• Əsas audit məsələləri (bax: bu fəsilin 17.5-ci bölməsi); habelə 

• Digər qanun və qaydaların tələblərinə dair hesabat.  

 

Auditor hesabatının əsas komponentləri (yazılı şəkildə olmalıdır) aşağıdakı əlavədə əks etdirilir. 

 



 
  
 

273 
 

Əlavə 17.4-1 

 

Komponent Şərhlər 

Başlıq Müstəqil auditorun hesabatı 

“Müstəqil” sözü müstəqil auditorun hesabatını başqaları tərəfindən verilən 

hesabatlardan fərqləndirir. 

Hesabatın 

ünvanlandırılacağı 

şəxs 

Hesabat kimlər üçün tərtib edilir 

Çox vaxt səhmdarlar və ya idarəetməyə məsul şəxslər. Bu həmçinin tapşırığın 

şəraitlərinə və ya yerli qaydalara əsasən tələb edilə bilər. 

 

Auditor rəyi • Maliyyə hesabatlarının auditi aparılmış müəssisə göstərilir. 

• Maliyyə hesabatlarının auditinin aparıldığı bəyan edilir. 

• Maliyyə hesabatlarının tam dəstini təşkil edən hər bir hesabatın adı göstərilir. 

• Uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, 

qeydlərə istinad edilir. 

• Maliyyə hesabatlarının tarixi və əhatə etdiyi dövr göstərilir. 
 
Ədalətli təqdimat çərçivələri 

Maliyyə hesabatlarının, bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq ədalətli şəkildə təqdim 

edilib-edilməməsini (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradıb-yaratmamasını), 

yaxud qanun və ya qaydalara tələb olunan oxşar mətni əks etdirir.  
 
Uyğunluq çərçivələri  

Maliyyə hesabatlarının, bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanıb-

hazırlanmadığını bildirir.  
 
Qeyd: Maliyyə hesabatlarının çərçivələri qismində Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartları istifadə edilmədikdə, rəyin mətnində maliyyə hesabatları 

çərçivəsinin yurisdiksiyası və ya mənşə ölkəsi (məsələn, X ölkəsində 

ümumiyyətlə qəbul edilmiş mühasibat uçotu prinsiplərinə uyğun olaraq) 

göstərilməlidir. 

Rəy üçün əsaslar • Auditin BAS-lara uyğun aparıldığı bildirilir. 

• Hesabatın auditorun məsuliyyətlərini izah edən hissəsinə aiddir. 

• Auditorun müstəqilliyi və auditorun müvafiq etik normalara uyğun olaraq etika 

üzrə digər məsuliyyətlərini yerinə yetirməsi barədə açıq ifadədir. Burada 

müvafiq etik normaların mənşəyinə aid olan yurisdiksiya da göstərilməlidir və 

ya Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar 

mühasiblər üçün etika məcəlləsi”nə istinad edilməlidir. 

•  Əhəmiyyətli uçot siyasətinin xülasəsinə və digər izahedici qeydlərə istinad 

edilir. 

• Maliyyə hesabatlarının tarixi və əhatə etdiyi dövr göstərilir. 

Digər məsələlər Müvafiq hallarda “İzahedici paraqraf” kimi paraqrafların və ya Əsas audit 

məsələlərinin daxil edilməsi.  

Maliyyə 

hesabatları üzrə 

rəhbərliyin 

məsuliyyətləri 

İzah edilir ki, rəhbərlik maliyyə hesabatlarının, maliyyə hesabatlarının tətbiq 

olunan çərçivələrinə uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə 

məsuliyyət daşıyır.  
 
Hesabatda rəhbərliyin aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıdığı bildirilir: 

• Maliyyə hesabatlarının, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə 

uyğun olaraq hazırlanması və ədalətli təqdimatı; habelə 

• Rəhbərliyin dələduzluq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı 

maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət. 

• Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsi. 
 
Rəhbərliyin məsuliyyətinə aşağıdakılar daxildir: 
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• Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək və tələb edilən 

açıqlamaları daxil etmək imkanının qiymətləndirilməsi; 

• Maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli 

təhriflərin olmaması üçün zəruri daxili nəzarətə görə məsuliyyətin öz üzərinə 

götürülməsi; 

• Müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq edilməsi; 

• Maliyyə hesabatlarındakı məlumatların müvafiq, etibarlı, müqayisə edilə 

bilən və anlaşılan olmasının təmin edilməsi; 

• Əhəmiyyətli əməliyyatların maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri tərəfindən 

başa düşülməsini təmin etmək üçün məlumatların yetərli açıqlanmasının 

təmin edilməsi; habelə 

• Tapşırıq şəraitində ağlabatan olan uçot qiymətləndirmələrinin yerinə 

yetirilməsi. 

Auditor hesabatında həmçinin maliyyə hesabatlarının hazırlanma prosesinə 

nəzarət edən şəxslər də (bu şəxslər rəhbərlik olmadığı halda, məsələn İMŞ) 

göstərilir. 

 

Auditorun 

məsuliyyətləri 

Hesabatda aşağıdakılar göstərilir:  

• Auditin məqsədləri maliyyə hesabatlarının dələduzluq və ya səhv 

nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmaması barədə ağlabatan əminlik 

əldə etmək və auditor rəyini ehtiva edən hesabat verməkdir; 

• Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin bütün əhəmiyyətli 

təhriflərin aşkar ediləcəyinə zəmanət vermir.  

• Təhriflər dələduzluq və ya səhv nəticəsində yarana bilər və: 

- ayrılıqda və ya məcmu şəklində onların həmin maliyyə hesabatları 

əsasında istifadəçilərin qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir edəcəyi 

ehtimalı əsaslı olduğu halda onların əhəmiyyətli hesab olunduğunu təsvir 

edir; yaxud 

- maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivəsinə uyğun olaraq 

əhəmiyyətliliyin tərifini verir. 

• Auditor audit zamanı peşəkar mühakimə yürüdür və peşəkar inamsızlıq 

tətbiq edir. 

• Auditorun məsuliyyətləri aşağıdakılardır: 

- Dələduzluq və ya səhv nəticəsində maliyyə hesabatlarında baş vermiş 

əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən etmək və qiymətləndirmək; həmin 

risklərə cavab verən audit prosedurlarını hazırlamaq və həyata keçirmək; 

habelə auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiq audit 

sübutlarını əldə etmək. Dələduzluq nəticəsində baş vermiş əhəmiyyətli 

təhrifin aşkarlanmama riski səhv nəticəsində baş verənə nisbətən daha 

yüksəkdir, çünki dələduzluqda gizlətmə, saxtakarlıq, qəsdən 

göstərilməmə, yanlış təqdimatlar, yaxud daxili nəzarətə məhəl qoymama 

ola bilər. 

- Müəssisənin daxili nəzarətinin səmərəliliyi barədə rəy bildirmək məqsədilə 

deyil, tapşırıq şəraitində müvafiq olan audit prosedurlarını hazırlamaq 

üçün auditə aid olan daxili nəzarət barədə anlayış əldə etmək. Auditorun 

maliyyə hesabatlarının auditi ilə birlikdə daxili nəzarətin səmərəliliyi 

barədə rəy bildirmək məsuliyyəti olduğu hallarda, auditor “auditorun daxili 

nəzarəti nəzərdən keçirməsinin məqsədi müəssisənin daxili nəzarətinin 

səmərəliliyi barədə rəy bildirmək deyil” ifadəsini daxil etməməlidir.   

- İstifadə olunan uçot siyasətinin müvafiqliyini, rəhbərliyin etdiyi uçot 

qiymətləndirmələrinin və müvafiq açıqlamaların məqsədəuyğunluğunu 

qiymətləndirmək. 

- Rəhbərliyin mühasibat uçotunda fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən 

istifadə etməsinin müvafiqliyi və əldə edilmiş audit sübutlarına 
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əsaslanaraq, müəssisənin fəalaiyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək 

qabiliyyətini ciddi şübhə altına ala bilən hadisələr və ya şəraitlərlə əlaqəli 

əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmaması barədə nəticə 

çıxarmaq. Əgər auditor əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması 

qənaətinə gələrsə, auditordan auditor hesabatında maliyyə 

hesabatlarındakı açıqlamalara diqqət yetirməsi və ya belə açıqlamalar 

qeyri-müvafiq olduqda rəyi dəyişdirməsi tələb olunur. Auditorun nəticələri 

auditorun hesabatının tarixinədək əldə edilmiş audit sübutlarına əsaslanır. 

Bununla belə, gələcək hadisələr və ya şəraitlər müəssisənin fəaliyyətinin 

fasiləsizliyini dayandırmasına səbəb ola bilər. 

- Maliyyə hesabatları ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq 

hazırlandıqda, açıqlamalar da daxil olmaqla maliyyə hesabatlarının ümumi 

təqdimatını, strukturunu və məzmununu, habelə maliyyə hesabatlarında 

ilkin əməliyyatların və hadisələrin ədalətli təqdimata nail olmasını təmin 

edəcək şəkildə əks etdirilin-etdirilməməsini qiymətləndirmək . 

- Qrup audit tapşırığında 600 saylı BAS tətbiq edildikdə, qrupun maliyyə 

hesabatları haqqında rəy bildirmək üçün qrup daxilindəki müəssisələrin və 

ya təsərrüfat fəaliyyətlərinin maliyyə məlumatlarına; auditorun qrup 

auditinin istiqamətləndirilməsinə, nəzarətinə və icrasına cavabdeh 

olmasına; habelə auditor rəyi üçün yalnız auditorun məsuliyyət 

daşımasına dair yetərli müvafiq audit sübutları əldə etmək. 

- Auditor, digər məsələlərlə yanaşı, auditin planlaşdırılmış həcmi və 

müddəti, habelə auditor yoxlamaları zamanı aşkar etdiyi daxili nəzarətdəki 

əhəmiyyətli çatışmazlıqlar da daxil olmaqla əhəmiyyətli audit nəticələri 

barədə İMŞ-ə məlumat verir; 

- Listinq subyekti olan müəssisələrin maliyyə hesabatlarının auditi üçün, 

auditor İMŞ-ə auditor, müstəqilliklə bağlı müvafiq etik normalara riayət 

etməsi barədə bəyanat verir, habelə auditorun müstəqilliyinə təsir göstərə 

biləcəyi əsaslı ola bilən bütün münasibətlər və digər məsələlər, müvafiq 

hallarda isə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri barədə onların hamısına 

məlumat verir; habelə 

- Listinq subyekti olan müəssisələrin (və əsas audit məsələləri 

haqqında 701 saylı BAS-a müvafiq olaraq məlumat verilmiş digər 

müəssisələrin) maliyyə hesabatlarının auditləri  üçün göstərməlidir ki, 

idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verilmiş məsələlərdən auditor cari 

dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli olan və bu 

səbəbdən əsas audit məsələləri olan məsələləri müəyyən edir. Qanun və 

ya qaydalarla məsələnin ictimaiyyətə açıqlanmasına icazə verilmədiyi, 

yaxud bu cür məlumatvermənin ictimai maraqlar üçün faydasından daha 

çox mənfi təsirinin olması ehtimalı əsaslı olduğuna görə auditor həmin 

məsələ haqqında auditor hesabatında məlumat verməməyi qərara aldığı 

çox nadir hallar istisna olmaqla, auditor həmin məsələləri auditor 

hesabatında təsvir edir.  

Qeyd: Bu fəsildə aşağıda müzakirə edilir ki, 700 saylı BAS-ın 41-ci 

paraqrafında maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun 

məsuliyyətlərinə aid olan məlumatların bəzilərinin auditor hesabatının 

özünə, onun əlavəsinə və hətta müvafiq səlahiyyətli orqanın veb-

saytına yerləşdirilməsinin mümkün olduğu qeyd olunur. Nəzərdə 

tutulur ki, KOM-lar 700 saylı BAS-ın 39-40-cı paraqraflarındakı bütün 

məsələləri hesabatın özünə daxil edəcəklər.  

Digər qanun və 

qaydaların 

tələblərinə dair 

hesabat 

Müəyyən standartlar, qanunlar və ya yurisdiksiyada ümumiyyətlə qəbul edilmiş 

təcrübə, auditorun digər vəzifələr barədə hesabat verməsini tələb edə bilər və ya 

bunu etməyə icazə verə bilər. 

• Bu bölmənin forması və məzmunu yerli qanunlar, qaydalar və ya milli audit 
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standartları ilə müəyyən edilmiş digər hesabatvermə məsuliyyətlərinin 

xüsusiyyətindən asılı olaraq dəyişəcəkdir. 

• Digər hesabatvermə məsuliyyətləri “Maliyyə hesabatlarının auditinə dair 

hesabat” bölməsində verildiyi ilə eyni mövzuları əks etdirdiyi hallar istisna 

olmaqla, digər qanun, qaydalar və ya milli audit standartlarında əks etdirilən 

məsələlər ("digər hesabatvermə məsuliyyətləri" adlandırılır) bu bölmədə əks 

etdirilməlidir.  

• BAS-larda tələb edilənlərlə eyni mövzuları əks etdirən digər hesabatvermə 

məsuliyyətləri haqqında məlumatvermə birgə ola bilər (məsələn, müvafiq 

yarımbaşlıq ilə “Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat” bölməsinə daxil 

edilə bilər) o şərtlə ki, fərq mövcud olduqda, digər hesabatvermə məsuliyyətləri 

ilə BAS-larda tələb edilən hesabatvermə arasındakı fərq auditor hesabatında 

aydın şəkildə ifadə olunsun. 

Auditorun imzası Auditorun imzası konkret yurisdiksiyada müvafiq olduğuna əsaslanır. Bu, şirkətin 
adı, auditorun öz adı və ya hər ikisi ola bilər. Həmçinin auditorun peşəkar 
mühasiblər təşkilatına mənsubluğu və ya auditorun/şirkətin müvafiq 
sertifikatlaşdırma orqanından lisenziya alması faktına istinad tələb edilə bilər. 

Auditorun ünvanı Auditor fəaliyyətlə məşğul olduğu yurisdiksiyadakı məkanın adı göstərilir.  
 

Hesabatın tarixi Auditorun rəyi əsaslandırmaq üçün yetərli müvafiq audit sübutlarını əldə etdiyi 
tarixdən gec olmamalıdır. Bu sübutlara aşağıdakılar daxildir: 

• Maliyyə hesabatlarının tam dəsti hazırlanmışdır; 

• Həmin tarixədək baş vermiş hadisələrin və əməliyyatların (auditora məlum 

olduğu) təsiri nəzərə alınmışdır (bax: 560 saylı BAS); habelə 

• Zəruri səlahiyyətlər verilmiş şəxslər maliyyə hesabatlarına görə məsuliyyəti öz 

üzərlərinə götürmələrini təsdiqləmişdir. 
 

Auditorun məsuliyyətləri haqqında məlumatların yeri 
 
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 41(b) paraqrafında izah edilir ki, aşağıda göstərilən material auditor 
hesabatının Əlavəsində yerləşdirilə bilər. 41(c) paraqrafında izah edilir ki, qanun, qayda və ya milli audit 

standartlarında açıq şəkildə icazə verildiyi hallarda, bu materialı auditorun hesabatına daxil etmək 
əvəzinə, müvafiq səlahiyyətli orqanın auditorun məsuliyyətləri təsvir edilən veb-saytına istinad etmək 

olar. Bu, nəzərdə tutur ki, veb-saytdakı təsvir auditorun aşağıda verilən məsuliyyətlərinin təsviri (700 
saylı (düzəliş edilmiş) BAS-IN Əlavəsindəki 1-ci nümunə) əks etdirilir və onunla ziddiyyət təşkil etmir: 

 
Auditorun hesabatı 

 
 
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın Əlavəsində Maliyyə hesabatlarına dair müstəqil auditor hesabatlarının 

aşağıdakı nümunələri verilir: 

 

• Nümunə 1: Ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmış listinq subyekti olan müəssisənin 

maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı;  

 

• Nümunə 2: Ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmış listinq subyekti olan müəssisənin  

konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı;  

 

• Nümunə 3: Ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmış listinq subyekti olmayan müəssisənin 

maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı (burada müvafiq səlahiyyətli orqanın internet        

səhifəsindəki materiala istinad edilir); 

 

• Nümunə 4: Ümumi təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmış listinq subyekti olmayan müəssisənin 

maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı. 
 
KOM-lar bir qayda olaraq "listinq subyekti olmayan müəssisə" olduğundan 3 və 4-cü nümunələr ən 

uyğun ola bilər. Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, 3-cü nümunəyə auditorun məsuliyyətlərinin 
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bütün tələb olunan təsvirləri daxil edilməmişdir. Auditorun hesabatı auditin müəyyən şəraitlərinə görə 

dəyişəcəkdir. 

 

17.5 Əsas audit məsələləri (ƏAM) haqqında hesabatvermə   
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
700.30 Listinq subyekti olan müəssisələrin ümumi təyinatlı maliyyə 

hesabatlarının tam dəstinin auditləri üçün auditor öz hesabatında 701 

saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələləri haqqında məlumat 

verməlidir. 

700.31 Qanun və ya qaydalara əsasən auditora başqa tələblər irəli 

sürüldüyü, yaxud auditor öz hesabatında əsas audit məsələləri 

haqqında məlumat verməyi qərara aldığı hallarda auditor bunu 701 

saylı BAS-a uyğun olaraq etməlidir. (İst: Paraq. A40-A42)     

 

 

İcmal 
 
Əsas audit məsələləri barədə məlumatvermənin məqsədi aşağıdakıdır: 
 

• Aparılmış audit haqqında daha çox şəffaflıq təmin etməklə auditor hesabatının məlumatlandırma 
dəyərini artırmaq; habelə 

• Auditorun peşəkar mühakiməsinə əsasən cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən çox 
əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin başa düşülməsinə kömək etmək üçün maliyyə hesabatlarının 
nəzərdə tutulan istifadəçilərinə müəssisəyə aid olan əlavə məlumatlar təqdim etmək. 

  
Tərifə əsasən, ƏAM, auditorun peşəkar mühakiməsinə əsasən cari dövrün maliyyə hesabatlarının 

auditində ən çox əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdir. ƏAM İMŞ-ə məlumat verilmiş məsələlərdən seçilir.  

 

Aşağıdakı əlavədə ƏAM barədə məlumatvermənin nə zaman tələb olunduğu, nə zaman könüllü olduğu 

və nə zaman icazə verilmədiyi təsvir olunur: 

 
Əlavə 17.5-1 
 

Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstində ƏAM barədə məlumatvermə... 

Məcburidir Listinq subyekti olan müəssisələr üçün. 

Yerli qaydalar ilə nəzərdə tutulan digər müəyyən müəssisələr, məsələn 
ictimai maraq kəsb edən müəssisələr və ya ictimai sektor müəssisələri 
üçün. 

Könüllüdür Könüllü olaraq, yaxud rəhbərliyin və ya İMŞ-nin tələbi ilə istənilən növ 
müəssisə üçün auditor hesabatında ƏAM barədə məlumat verə bilən 
auditorlar üçün. 
 
İctimai və digər maraqlı tərəflər ƏAM-nin açıqlamaları ilə tanış olduğuna 
görə (məsələn, listinq subyekti olan müəssisələrin audit hesabatlarında) 
onun KOM-ların auditor hesabatlarında olması ehtimal edilə bilər.  

İcazə verilmir Maliyyə hesabatlarında tələb olunan açıqlamaların əvəzində. 

Müəssisənin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi şübhə altına 
ala bilən qeyri-müəyyənlik haqqında 570 saylı BAS-a uyğun olaraq 
hesabatvermənin əvəzində. 

Ayrı-ayrı məsələlər üzrə ayrıca audit rəyi olaraq. 

705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq fərqli rəy 
bildirmək əvəzində. 

Auditor maliyyə hesabatlarına dair rəydən imtina etdikdə. 
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ƏAM barədə məlumatverməyə dair tələblər  
 
701 saylı “Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə” BAS-da həm 

auditorun hesabatında nə barədə məlumat verilməsinə dair auditorun mühakiməsi, həm də belə 

məlumatvermənin forması və məzmunu əks etdirilir.  
 
701 saylı BAS-ın həcmi və tələbləri aşağıda təsvir olunur: 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
701.4 Auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə 

ümumilikdə maliyyə hesabatlarına dair  formalaşdırılmış auditor rəyi 

kontekstində həyata keçirilir. Auditor hesabatında əsas audit 

məsələləri haqqında məlumatvermə:  
 

(a) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən 

rəhbərlikdən tələb edilən və ya ədalətli təqdimatı təmin etmək 

üçün digər hallarda tələb edilən maliyyə hesabatlarında 

açıqlanan məlumatları əvəz etmir;  
 

(b) 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq 

konkret audit tapşırığının şərtlərinə görə tələb olunduqda, 

auditorun verdiyi fərqli rəyi əvəz etmir;  
 

(c) Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək 

qabiliyyətini ciddi şübhə altına alan hadisələrlə və ya şərtlərlə 

bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud olduqda, 570 saylı 

(düzəliş edilmiş) BAS-ın tələblərinə uyğun hesabatverməni əvəz 

etmir; yaxud 
 

(d) Xüsusi məsələlərə dair ayrı rəy bildirmir. (İst: Paraq. A5–A8) 

701.8 BAS-ların məqsədləri üçün aşağıdakı termin bu mənanı ifadə edir:  
 
Əsas audit məsələləri — auditorun peşəkar mühakiməsinə əsasən 

cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən çox əhəmiyyət kəsb 

edən məsələlər. Əsas audit məsələləri idarəetməyə məsul şəxslərin 

nəzərinə çatdırılmış məsələlərdən seçilir. 

701.9 Auditor idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırılmış 

məsələlərdən auditin aparılmasında auditordan ciddi diqqət tələb 

etmiş məsələləri müəyyən edir. Bu məsələləri müəyyən edən zaman 

auditor aşağıdakıları nəzərə almalıdır: (İst: Paraq. A9–A18)  
 

(a) 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq 

müəyyən edilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskinin mövcudluğu 

yüksək qiymətləndirilmiş və ya əhəmiyyətli risklər mövcud olan 

sahələri.  (İst: Paraq. A19–A22) 
 

(b) Qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyinin səviyyəsinin yüksək 

olduğu müəyyən edilmiş uçot qiymətləndirmələri də daxil 

olmaqla, rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakimələr yürütdüyü maliyyə 

hesabatlarındakı sahələrə dair auditorun əhəmiyyətli 

mühakimələri. (İst: Paraq. A23–A24)  
 

(c) Həmin dövr ərzində baş verən əhəmiyyətli hadisələrin və ya 

əməliyyatların auditə təsiri. (İst: Paraq. A25–A26) 

701.10 Auditor 9-cu paraqrafa əsasən müəyyən edilmiş məsələlərdən cari 

dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən çox əhəmiyyət kəsb edən 

və bu səbəbdən əsas audit məsələlərini müəyyən etməlidir. (İst: 

Paraq. A9–A11, A27–A30) 

701.11 14-cü və 15-ci paraqraflardakı şərtlər tətbiq olunmadığı halda, auditor 

müvafiq yarımbaşlıq istifadə edərək, “Əsas audit məsələləri” başlığı 

altında əsas audit məsələlərinin hər birini təsvir etməlidir. Auditor 

hesabatının bu bölməsindəki giriş xülasəsində aşağıdakı müddəalar 

olmalıdır:  
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(a) Əsas audit məsələləri auditorun peşəkar mühakiməsinə əsasən 

[cari dövrün] maliyyə hesabatlarının auditində ən çox əhəmiyyət 

kəsb etmiş məsələlərdir; habelə 
 

(b) Bu məsələlərə maliyyə hesabatlarının auditi kontekstində və bu 

hesabatlara dair rəyin formalaşdırılmasında bir tam kimi 

baxılmışdır və auditor bu məsələlərə dair ayrı rəy vermir. (İst: 

Paraq. A31–A33) 

 
 
Aşağıdakı əlavədə ƏAM üçün qərar qəbuletmə çərçivəsi təqdim edilir: 

 

Əlavə 17.5-2  
 

 
İdarəetməyə məsul  
şəxslərə məlumat  
verilmiş məsələlər  

 
Auditorun ciddi  
diqqətini tələb  
edən məsələlər 

 

 
 

ƏAM 
Müəyyən məhdud 
şəraitlər, məlumat 
vermək üçün ƏAM 

olmadığı halda, auditorun 
hesabatına 
bu barədə 

bəyanat daxil edilir 

ƏAM = cari dövrün 
auditində ən çox 
əhəmiyyət kəsb 
edən məsələlər 
 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
Auditor bu qərarı verərkən aşağıdakıları  
nəzərə alır: 
• Əhəmiyyətli təhrif risklərinin yüksək 

qiymətləndirildiyi sahələr, yaxud 

əhəmiyyətli risklər 
 
• Maliyyə hesabatlarında rəhbərliyin 

əhəmiyyətli mühakimələr yürütdüyü 

sahələrə aid olan auditorun əhəmiyyətli 

mühakimələri, o cümlədən 

qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənliyin 

yüksək olduğu müəyyən edilmiş uçot 

qiymətləndirmələri  

• Dövr ərzində baş vermiş əhəmiyyətli 

hadisələrin və ya əməliyyatların auditə    

         göstərdiyi təsiri 
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Mənbə: https://www.ifac.org/publications-resources/determining-and-communicating-key-audit-matters 

 

Auditor hesabatında ƏAM-in təsviri 
 

Auditorun hesabatında ayrı-ayrı məsələlərin təsviri və onların auditdə necə araşdırıldığının təsviri 

aşağıdakıları əhatə edir: 

 

Əlavə 17.5-3   
ƏAM ƏAM-in təsvirinə aşağıdakılar daxil edilməlidir: 

Hər bir ƏAM-ı təsvir edin Məsələ niyə ƏAM hesab olunmuşdur. 

Məsələ audit zamanı necə araşdırılmışdır. 

Maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli açıqlamalara (əgər varsa) istinad.  

Hər bir məsələnin audit zamanı 
necə araşdırldığını təsvir edin 

Auditorun cavabının və ya yanaşmasının məsələyə ən uyğun olan və 
ya qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif riskinə xas olan aspektləri. 

Yerinə yetirilmiş prosedurların qısa xülasəsi. 

Auditorun prosedurlarının nəticəsinin göstərilməsi. 

Məsələyə dair əsas müşahidələr. 
 

Müəssisəyə xasolma 
 
ƏAM, müəssisəyə xas olmalıdır və standart və ya həddən artıq texniki dildən istifadə etməməlidir.  

 
ƏAM-in təsviri, məsələnin maliyyə hesabatları haqqında rəyi formalaşdırarkən auditor tərəfindən lazımi 
qaydada həll olunmadığını nəzərdə tutmamalı, nə də maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrı elementləri barədə 
ayrı-ayrı rəyləri (ayrıca rəy) daxil etməməli və ya nəzərdə tutmamalıdır. 
 

ƏAM-in sənədləşdirilməsi 
 

230 saylı BAS-a və 701 saylı BAS-a uyğun olaraq ƏAM barədə məlumat verərkən auditordan 

aşağıdakılar barədə tətbiq etdiyi peşəkar mühakimələri sənədləşdirmək tələb olunur: 

 

• auditordan ciddi diqqət tələb edən məsələnin niyə ƏAM olması və ya olmaması; 

• ƏAM olmadığı halda, bunun səbəbi; habelə 

• ƏAM kimi müəyyən edilmiş məsələ barədə niyə məlumat verilməmişdir.  

 
Bununla belə, İMŞ məlumat verilmiş məsələlərin niyə auditordan ciddi diqqət tələb edən məsələ 

olmadığının əsaslandırılmasını sənədləşdirmək tələb olunmur.   

 

ƏAM-in mətn nümunəsi 
 
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 1 saylı nümunəsinə əsas audit məsələləri barədə paraqrafı olan 

auditor hesabatı daxil edilmişdir. Bu paraqraf hesabatın “Rəy üçün əsaslar” paraqrafından sonra gəlir. 

Aşağıdakı mətn təklif olunur: 
 
 
Əsas audit məsələləri 
  
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində 

ən əhəmiyyətli olanlardır. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının tam dəstinin apardığımız auditin 

kontekstində və onlara dair rəyimizi formalaşdıranda əks etdirilmiş və biz bu məsələlərə dair ayrı rəy 

vermirik.  
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələlərinin hər birinin təsviri] 
 
ƏAM barədə əlavə məlumat üçün bax: 
  
• Auditorun hesabat vermək üçün alətlər dəsti: www.iaasb.org/auditor-reporting.  
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• IAASB-nın Auditorun hesabatverməsinin həyata keçirilməsi üzrə işçi qrupunun ƏAM–in nümunəsi 

(“Auditorun hesabatverməsi – nümunəvi əsas audit məsələləri)” daxil edilən qeyri-rəsmi nəşri. 

Aşağıdakı cədvəl həmin nəşrdən götürülmüşdür:    
 
Aşağıdakı cədvəl mətn nümunəsi verilən IAASB-nın sənədinə əsaslanır:       
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NİYƏ NECƏ MÜVAFİQ HALLARDA, 
AÇIQLAMAYA EDİLƏN 

İSTİNAD 
Məsələ niyə ƏAM kimi 
müəyyən edilmişdir 

Audit zamanı məsələ necə 
araşdırılmışdır 

Maliyyə hesabatlarında 
əlaqəli açıqlamaya 
(açıqlamalara) edilən istisna 

Auditor hesabatında ƏAM-in 

təsviri, məsələnin niyə ƏAM 

olaraq təyin olunduğu (yəni, 

cari dövrün maliyyə 

hesabatlarının auditində 

məsələnin niyə əhəmiyyət 

kəsb edən məsələ olduğu) 

barədə nəzərdə tutulan 

istifadəçilərə fikir vermək üçün 

nəzərdə tutulmuşdur.  

 

701 saylı BAS-da da 

idarəetməyə məsul şəxslərə 

məlumat verilmiş məsələnin 

nisbi əhəmiyyətini və bu 

məsələnin ƏAM olub-

olmadığını müəyyən etmək 

üçün mühakimə əsaslı qərar 

qəbuletmə çərçivəsini 

dəstəkləyən aydın təlimat 

verilir. (701 saylı BAS-ın A42-

A46 paraqrafları). 

Auditor hesabatında ƏAM-in 

təsviri, məsələnin audit 

zamanı necə araşdırıldığını 

təsvir etmək üçün də nəzərdə 

tutulmuşdur.  

 

Bunu etmək üçün auditorun 

hesabatında veriləcək 

təfərrüatların həcmi peşəkar 

mühakimə əsasında müəyyən 

edilir. 701 saylı BAS-da izah 

edilir ki, auditorlar ƏAM-in 

audit zamanı necə 

araşdırıldığını, məsələyə ən 

uyğun olan və ya 

qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli 

təhrif riskinə xas olan 

auditorun cavab tədbirinin və 

ya yanaşmasının aspektlərini; 

yerinə yetirilmiş prosedurların 

qısa icmalını; audit 

prosedurlarının nəticələrini; 

yaxud məsələ ilə bağlı əsas 

müşahidələri; yaxud bu 

elementlərin birləşməsini 

təsvir etməklə izah edə 

bilərlər. Əgər auditor ƏAM-in 

təsvirində audit 

prosedurlarının nəticələrini 

əks etdirirsə, ehtiyatlı olmaq 

lazımdır ki, təsvir ayrıca ƏAM 

haqqında ayrıca rəy 

verildiyinə dair təsəvvür 

yaratmasın və ya hər hansı 

bir şəkildə auditorun 

bütövlükdə maliyyə 

hesabatları haqqında rəyi 

şübhə altına almasın. (701 

saylı BAS-ın A46-A51-ci 

paraqrafları) 

Auditorun hesabatında ƏAM 

barədə məlumat verməsi 

maliyyə hesabatlarındakı 

müvafiq və uyğun 

açıqlamaların daxil edilməsini 

əvəz etmək məqsədi daşımır, 

çünki maliyyə hesabatları və 

müəssisə haqqında məlumat 

vermək rəhbərliyin 

məsuliyyətidir. Auditorun 

hesabatında ƏAM-in təsviri 

həmişə maliyyə 

hesabatlarında hər hansı 

əlaqəli açıqlamaya  istinad 

edir. (701 saylı BAS-ın 13-cü 

və A40-A41 paraqrafları). 

 

Hər hansı əlaqəli 

açıqlamalara istinad nəzərdə 

tutulan istifadəçilərə 

rəhbərliyin maliyyə 

hesabatlarını hazırlayarkən 

məsələni necə araşdırdığını 

daha yaxşı anlamağa imkan 

verir. Müvafiq açıqlamaya 

(açıqlamalarlara) istinad 

etməklə yanaşı, auditorun 

ƏAM-in təsviri belə 

açıqlamaların əsas 

aspektlərinə diqqəti cəlb edə 

bilər. Buna görə rəhbərliyin 

maliyyə hesabatlarında 

müəyyən bir məsələnin 

xüsusi aspektləri barədə 

açıqlamasının əhatə dairəsi, 

auditorda həmin xüsusi 

aspektlərin audit zamanı necə 

araşdırıldığını təsvir etməyə 

kömək edə bilər ki, nəzərdə 

tutulan istifadəçilər məsələnin 

niyə ƏAM olduğunu başa 

düşə bilsinlər. 
Qudvil  

MHBS-lara əsasən, Qrupda 

hər il qudvilin 

dəyərsizləşməsini yoxlamaq 

tələb olunur. Bu illik 

dəyərsizləşmə testi auditimiz 

Audit prosedurlarımıza, 

digərləri ilə yanaşı, Qrupun 

istifadə etdiyi, xüsusən də 

[fəaliyyət xəttinin adı üçün 

proqnozlaşdırılan mənfəət 

Şirkətin qudvil barədə 

açıqlamaları 3 saylı Qeyddə 

yer almışdır, burada, 

məsələn, izah olunur ki, 

istifadə edilmiş əsas 
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üçün əhəmiyyət kəsb etdi, 

çünki 31 dekabr 20X1 tarixinə 

olan XX qalıq maliyyə 

hesabatları üçün 

əhəmiyyətlidir. Bundan əlavə, 

rəhbərliyin qiymətləndirmə 

prosesi mürəkkəbdir, 

mühakimələrə çox əsaslanır, 

nəzərdə tutulan gələcək bazar 

və ya iqtisadi şəraitlərdən, 

xüsusən də [ölkənin və ya 

coğrafi ərazinin adı] mövcud 

olduğundan asılı olan 

ehtimallara, məsələn 

[müəyyən ehtimalları təsvir 

edin]  əsaslanır. 

artımı və mənfəət marjaları ilə 

bağlı ehtimalları və 

metodologiyanı 

qiymətləndirmək üçün bizə 

kömək edən qiymətləndirmə 

mütəxəssisindən istifadəetmə 

daxildir. Qrupun 

dəyərsizləşmə testinin 

nəticəsinin ən həssas olduğu, 

yəni bərpa olunan qudvil 

dəyərinin müəyyən 

edilməsinə ən çox təsir edən 

ehtimallar barədə 

açıqlamaların müvafiqliyinə 

da diqqət yetirdik. 

ehtimallardakı kiçik 

dəyişikliklər gələcəkdə qudvil 

balansının dəyərsizləşməsinə 

səbəb ola bilər. 

Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi 

Şirkətin strukturlaşdırılmış 

maliyyə alətlərinə yatırımları 

maliyyə alətlərinin ümumi 

məbləğinin [x%] təşkil edir. 

Özünəməxsus quruluşuna və 

şərtlərinə görə, bu alətlərin 

qiymətləndirilməsi aktiv 

bazarlarda təklif olunan 

qiymətlərə deyil, təşkilatın 

daxili modellərinə əsaslanır. 

Buna görə bu 

qiymətləndirmədə əhəmiyyətli 

qiymətləndirmə qeyri-

müəyyənliyi var. Nəticədə bu 

alətlərin qiymətləndirilməsi 

auditimiz üçün əhəmiyyət kəsb 

etdi. 

[Məsələnin audit zamanı necə 

araşdırıldığını daxil edin, lakin 

nümunəyə daxil edilmir] 

Şirkətin strukturlaşdırılmış 

maliyyə alətləri barədə 

açıqlamaları 5 saylı Qeyddə 

yer almışdır. 

Gəlirlərin tanınması 

İl ərzində [məhsulun adı] satışı 

və satış sonrası xidmətlər üzrə 

tanınan gəlir və mənfəətin 

məbləğinin, uzunmüddətli 

satış sonrası xidmət 

müqaviləsinin hər biri 

[məhsulun adı] üçün satınalma 

müqaviləsi ilə əlaqəli olub-

olmadığının müvafiq 

qiymətləndirilməsindən 

asılıdır. Kommersiya 

razılaşmalarının mürəkkəb ola 

biləcəyinə görə hər bir halda 

mühasibat uçotunun əsasını 

seçərkən əhəmiyyətli 

mühakimə tətbiq olunur. Bizim 

fikrimizcə, gəlirlərin tanınması 

auditimiz üçün əhəmiyyətlidir, 

Əhəmiyyətli risk sayılan 

gəlirlərin tanınması ilə əlaqəli 

əhəmiyyətli təhrif riskini 

araşdırmaq üçün audit 

prosedurlarımız aşağıdakıları 

əhatə etmişdir:  

• Öz IT mütəxəssislərimizin 

köməyi ilə başqaları ilə 

yanaşı aşağıdakıların 

üzərində olan nəzarət 

vasitələri də daxil olmaqla, 

nəzarət vasitələrinin test 

edilməsi: ayrı-ayrı reklam 

kampaniyaların şərtləri və 

qiymətləri; həmin şərtlər və 

qiymətlər barədə 

məlumatların reklam 

agentlikləri ilə əsas 

[Müvafiq hallarda, qeydlərə 

edilən istinadları əlavə edin] 
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çünki Qrup [məhsulun adı] 

satışını və uzunmüddətli 

xidmət müqavilələrini 

mühasibat uçotu məqsədləri 

üçün vahid bir razılaşma kimi 

yanlış uçota ala bilər, bu da 

adətən gəlir və mənfəətin çox 

erkən tanınmasına səbəb olur, 

çünki uzunmüddətli xidmət 

müqaviləsindəki marja, 

adətən, [məhsulun adı] üçün 

satınalma müqaviləsindəki 

marjadan daha yüksək olur. 

müqavilələrlə müqayisəsi; 

habelə izləyicinin 

məlumatları ilə 

əlaqələndirilmə; habelə 

• Sənaye sahəsi haqqında 

biliklərimiz və xarici bazar 

məlumatları əsasında əldə 

edilən gözləntilərimiz 

əsasında gəlirlərin və 

onların tanınma 

müddətinin təfərrüatlı 

təhlilləri, gözləntilərimizlə 

fərqlərin nəticələrinin 

izlənilməsi. 
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalının qiymətləndirilməsi 

2 saylı Qeyddə açıqlandığı 

kimi, Qrupun fəaliyyətinin 

fasiləsizliyini davam etdirmək 

qabiliyyətinin həlledici amili 

olan kapitala dair qaydaların 

bir sıra tələblərini yerinə 

yetirməlidir. Biz müəyyən etdik 

ki, Qrupun və [əhəmiyyətli 

tərkib hissəsinin] fəaliyyətinin 

fasiləsizliyini davam etdirmək 

qabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsində ən 

əhəmiyyətli ehtimal 

proqnozlaşdırılan kapitalın 

vəziyyətinin həlledici amili kimi 

[əhəmiyyətli komponentin] 

ehtimal edilən 

proqnozlaşdırılmış gəlirliliyi 

olmuşdur. Qiymətləndirməni 

əsaslandıran hesablamalar 

rəhbərlikdən yüksək dərəcədə 

subyektiv mühakimələrin 

yürüdülməsini tələb edir və 

həmçinin [tətbiq olunan 

normativ çərçivənin 

(çərçivələrin) adı] ilə nəzərdə 

tutulmuş qaydaların tələblərini 

əks etdirmək üçün mühasibat 

uçotunun rəqəmlərinə düzəliş 

etmək tələb edir. 

Hesablamalar gələcək 

səmərəliliyin uçot 

qiymətləndirmələrinə əsaslanır 

və maliyyə hesabatlarının 

hazırlanması üçün qəbul 

edilmiş bazanın 

məqsədəuyğunluğunu 

qiymətləndirmək üçün əsasdır. 

Buna görə biz bu ehtimalın 

 [2 saylı Qeydə birinci sütunda 

artıq istinad edilmişdir və 

yetərli ola bilər, lakin 

fəaliyyətin fasiləsizliyinə dair 

qeydə və digər müvafiq 

açıqlamalara (əgər varsa) 

istinad daxil edin] 
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məqsədəuyğunluğunu 

qiymətləndirmək üçün audit 

qrupumuzun yüksək vəzifəli 

üzvlərinin vaxtının istifadə 

edilməsi da daxil olmaqla xeyli 

audit işi gördük. 
 

IAASB-nin nəşrinə daxil edilmiş. Lakin burada verilməyən digər nümunələrə 
aşağıdakılar daxildir: 

 

• Yeni mühasibat uçotu standartlarının təsiri 

• Müəyyən edilmiş ödəniş ilə pensiya planı üzrə aktivlərin və öhdəliklərin 

qiymətləndirilməsi 

• Komponentin silinməsi  

• Yenidənqurma haqqında müddəa və təşkilati dəyişikliklər; 

• Yenidənqurma haqqında müddəa və maddənin yerləşdirilməsi  

 
 

17.6 Tapşırıq üzrə tərəfdaşın adının açıqlanması 
 
Tapşırıq üzrə tərəfdaşın adı 

700.46 Tapşırıq üzrə tərəfdaşın adının açıqlanması nəticəsində 

əhəmiyyətli şəxsi təhlükəsizlik riskinin yaranma ehtimalı əsaslı 

olduğu nadir hallar istisna olmaqla, tapşırıq üzrə tərəfdaşın adı 

listinq subyekti olan müəssisələrin maliyyə hesabatlarına dair 

auditor hesabatına daxil edilməlidir. Auditorun tapşırıq üzrə 

tərəfdaşın adını auditor hesabatına daxil etmək niyyəti olmadığı 

nadir hallarda, auditor əhəmiyyətli şəxsi təhlükəsizlik riskinin 

mümkünlüyü və ciddiliyinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi 

barədə məlumat vermək üçün bu niyyəti barədə idarəetməyə 

məsul şəxslər ilə müzakirə etməlidir. (İst: Paraq.A61-A63) 

 

Auditor hesabatında tapşırıq üzrə tərəfdaşın adının açıqlanması tələb olunur:  

• Listinq subyekti olan müəssisələr üçün; habelə 

• Qanun, qayda və ya milli audit standartları ilə tələb edildiyi hallarda. 

 

Nadir hallarda, auditorun adı göstərilməyə bilər. Məsələn, belə açıqlamanın 

nəticəsində tapşırıq üzrə tərəfdaş, tapşırıq qrupunun digər üzvləri və ya sıx əlaqələri 

olan digər şəxslər üçün şəxsi təhlükəsizliklə bağlı əhəmiyyətli təhlükə yarana biləcəyi 

və ya fiziki zərər yetirilə biləcəyi ehtimalı əsaslı olduğu hallarda onların adları 

göstərilməyə bilər. Bununla belə, hüquqi öhdəlik tədbirləri, yaxud tərəfdaşa qarşı 

hüquqi, normativ və ya peşə sanksiyalarının tətbiq edilməsi təhlükəsi auditora 

yuxarıda qeyd edilən şəxslərin adlarını göstərməməyə icazə vermir.  

 

700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 1 saylı nümunəsinə auditor hesabatındakı imzanın 

üstündə aşağıdakı mətn daxil edilmişdir:  

 

“Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapşırıq üzrə tərəfdaş [adı]”. 

 

 
 



 
  
 

286 
 

17.7 Hesabatvermə üzrə əlavə tələblər 
  

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
700.32 Müvafiq hallarda auditor 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun 

olaraq hesabat verməlidir. 

700.43 Auditor hesabatında BAS-lar üzrə auditorun məsuliyyətlərindən 

əlavə olan maliyyə hesabatlarına dair auditorun digər 

hesabatvermə məsuliyyətlərini əks etdirdikdə, həmin digər 

hesabatvermə məsuliyyətləri auditor hesabatının “Digər normativ 

hüquqi tələblərə dair hesabat” və ya həmin bölmənin məzmununa 

uyğun olaraq digər başlıqlı ayrıca bölməsində əks etdirilməlidir. 

Həmin digər hesabatvermə məsuliyyətləri BAS-larda tələb edilən 

hesabatvermə məsuliyyətləri üzrə təqdim edilən mövzuları əks 

etdirdiyi halda digər hesabatvermə məsuliyyətləri BAS-larda tələb 

edilən əlaqəli hesabat komponentləri ilə eyni bölmədə təqdim edilə 

bilər. (İst: Paraq.A58-A60) 

700.44 Digər hesabatvermə məsuliyyətləri BAS-larda tələb edilən əlaqəli 

hesabat komponentləri ilə eyni bölmədə təqdim edildikdə, auditor 

hesabatında digər hesabatvermə məsuliyyətləri BAS-larda tələb 

edilən hesabatvermə məsuliyyətlərindən aydın şəkildə 

fərqləndirilməlidir. (İst: Paraq.A60) 

700.45 Auditor hesabatında digər hesabatvermə məsuliyyətlərini əks 

etdirən ayrıca bölmə olduqda, bu BAS-ın 21-40-cı paraqraflarının 

tələbləri “Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat” başlıqlı 

bölməsinə daxil edilməlidir. “Digər normativ hüquqi tələblərə dair 

hesabat” bölməsi “Maliyyə hesabatların auditinə dair hesabat” 

bölməsindən sonra gəlməlidir. (İst: Paraq.A60) 

 

 
Bəzi yurisdiksiyalarda, BAS-lar üzrə auditorun məsuliyyətindən əlavə auditordan 

aşağıdakı əlavədə müzakirə olunduğu məsələlər barədə də hesabat verməsi tələb 

oluna bilər: 

 
Əlavə 17.7-1 
   
 Müzakirə 

Hesabatvermə üzrə əlavə 
tələblər 

Auditordan aşağıdakı məsələlərə dair şərhlər vermək tələb 
edilə bilər: 
 
• Müəssisənin mühasibat uçotu sənədlərinin müvafiqliyi; 

• Audit aparılan zaman auditorun diqqətini çəkən xüsusi 
məsələlər; habelə 

• Göstərilmiş əlavə prosedurların yerinə yetirilməsinin 
nəticələri. 

Ayrı başlıq altında hesabat 
 
İstifadəçilərin belə əlavə tələbləri başa düşməsini təmin etmək 
üçün auditor onlar barədə məlumatı auditor hesabatının ayrı 
bölməsində (məs., “Qanun və qaydalar üzrə digər tələblər” 
kimi yeni yarımbaşlıq altında) verməlidir. 

 
 

Auditorlardan bu Təlimatın 15.9-cu fəslində daha ətraflı müzakirə edilən digər 

məlumatlar barədə 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq məruzə etmələri 
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tələb olunur. 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS üzrə bəzi hallarda digər məlumatlarla 

əlaqəli xüsusi bir başlıq tələb edilə bilər. 

 

17.8 Maliyyə hesabatları ilə birlikdə təqdim edilən əlavə 

məlumatlar 

 
Rəhbərlikdən və idarəetməyə məsul şəxslərdən maliyyə hesabatları ilə birlikdə 

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivəsi ilə tələb olunmayan əlavə məlumatları 

göstərmək  tələb oluna bilər (qanun, qayda və ya milli standartlar ilə) və ya onlar 

könüllü olaraq bunu etməyi seçə bilər. Belə məlumatlar adətən ya əlavə cədvəllərdə, 

ya da əlavə qeydlər şəklində təqdim olunur. Məsələn, əlavə məlumata istehsal 

xərclərinin cədvəli daxil edilə bilər. 

 
 

Paraqraf # BAS-lardan müvafiq çıxarışlar 
Maliyyə hesabatları ilə birlikdə təqdim edilən əlavə məlumatlar (İst: Paraq. A78-A84) 

700.53 Əgər auditi aparılmış maliyyə hesabatları ilə birlikdə maliyyə 

hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri üzrə tələb edilməyən əlavə 

məlumatlar təqdim edilmişdirsə, auditor, buna baxmayaraq, 

xüsusiyyəti və ya təqdim edilmə formasına görə auditorun peşəkar 

mühakiməsinə əsasən əlavə məlumatların maliyyə hesabatlarının 

tərkib hissəsini təşkil edib-etməməsini qiymətləndirməlidir. Əlavə 

məlumatlar maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil etdiyi halda, 

onlar auditor rəyində əhatə olunmalıdır. 

700.54 Əgər  maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində tələb       

edilməyən əlavə məlumatlar auditi aparılmış maliyyə hesabatlarının 

tərkib hissəsi hesab edilməmişdirsə, auditor həmin      

əlavə məlumatların auditorun peşəkar mühakiməsinə əsasən 

auditi aparılmış maliyyə hesabatlarından aydın şəkildə fərqlənib-

fərqlənmədiyini müəyyən etməlidir. Əgər əlavə məlumatlar auditi 

aparılmış maliyyə hesabatlarından aydın şəkildə fərqlənmirsə, onda  

auditor rəhbərlikdən auditi aparılmamış əlavə məlumatların təqdim  

edilməsinin formasını dəyişdirməyi xahiş etməlidir. Rəhbərlik bunu  

etməkdən imtina edərsə, o zaman auditor auditi aparılmamış əlavə  

məlumatları müəyyən etməlidir və auditor hesabatında həmin 

əlavə məlumatların auditinin aparılmadığını göstərməlidir. 

 

 

 

Əlavə məlumatlar təqdim edildiyi hallarda auditordan peşəkar mühakimə tətbiq 

edərək, belə məlumatların xüsusiyyətinə və ya necə təqdim olunduğuna görə maliyyə 

hesabatlarının ayrılmaz hissəsini təşkil edib-etmədiyini müəyyən etmək tələb olunur. 
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Əlavə 17.8-1 

 

Əlavə məlumatlar aşağıdakı 
şərtlərə cavab verirmi? 

Zəruri tədbir 

M/H-nın tərkib hissəsini 
təşkil edir 

Əlavə məlumatlar auditorun rəyində əhatə olunmalıdır. 

M/H-nın tərkib hissəsini 
təşkil etmir 

Belə əlavə məlumatların onları auditi aparılan maliyyə 
hesabatlarından yetərli və aydın olaraq fərqləndirən bir şəkildə 
təqdim edilib-edilmədiyini qiymətləndirmək.  
 
Belə məlumatlar aydın şəkildə fərqləndirilmədiyi təqdirdə, 
auditor rəhbərlikdən auditi aparılmayan əlavə məlumatların 
təqdimetmə qaydasını dəyişdirməyi xahiş etməlidir.  
 
Rəhbərlik dəyişiklik etməkdən imtina edərsə, auditor auditi 
aparılmayan əlavə məlumatları müəyyən etməli və auditor 
hesabatında həmin əlavə məlumatların auditinin 
aparılmadığını izah etməlidir. 

 

Əlavə məlumatların auditinin aparılmaması auditoru bu məlumatların yanıldıcı 

olmamasını və ya auditi aparılan maliyyə hesabatlarındakı digər məlumatlarla 

ziddiyyət təşkil etmədiyini təmin etmək məsuliyyətdən azad etmir.  

 

Əlavə məlumatlar, bu Təlimatın 15.9-cu fəslində müzakirə olunan, 720 saylı (düzəliş 

edilmiş) BAS-dakı “Digər məlumatlarla” səhv salınmamalıdır. 

 

17.9 BAS-lara və milli audit standartlarına uyğun olaraq 
aparılmış auditor yoxlamaları 
 
Auditordan milli audit standartlarına və BAS-lara riayətetmə haqqında hesabat vermək 

tələb olunduğu hallarda, auditor hesabatında hər iki standartlar dəstinə istinad 

edilməlidir. 
 
Aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildikdə həm beynəlxalq audit standartlarına, həm də milli 

audit standartlarına istinad etmək məqsədəuyğundur.   

 

Əlavə 17.9-1 

 

 Şərtlər 

Həm BAS-ların, həm də milli 
standartların tələblərinə 
riayətetməyə istinad etmək 

• Auditor hesabatı auditə aid olan hər BAS-ın tələblərinə 
riayət edir.  

• Milli standartların tələblərinə riayət etmək üçün tələb edilən 
bütün əlavə audit prosedurları yerinə yetirilmişdir.  

• Audit standartlarının yurisdiksiyası və ya mənşə ölkəsi 
auditor hesabatında göstərilmişdir.  

• Auditor hesabatının BAS-lar üzrə tələb edilən (hətta milli 
qanun və ya qaydalarda göstərilən format və mətnlərdən 
istifadə olunduqda) bütün elementləri daxil edilmişdir.  

 

 

 

BAS-lardakı tələblər ilə milli audit standartlarındakı tələblər arasında aşağıdakı 

nəticələrə gətirib çıxaran ziddiyyət olduğu hallarda həm beynəlxalq audit 

standartlarına, həm də milli audit standartlarına istinad edilməməlidir: 
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• Auditorun milli standartlara dair formalaşdırdığı rəy BAS-lar üçün müvafiq 
olduğundan fərqlidir; habelə 

 
• BAS-lara əsasən tələb edilən, lakin milli standartlar üzrə icazə verilməyən əlavə 

məlumatların, məsələn “İzahedici paraqrafın” göstərilməməsi.  
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