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Bu yazımızda COVID-19 pandemiyası dövründə Respublikamızda sahibkarlıq 
subyektlərinə və əhaliyə dəstək proqramları və maliyyə hesabatlarının 
hazırlanması və auditi zamanı diqqət yetirilməli məqamlara toxunacağıq.

PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ RESPUBLİKAMIZDA HƏYATA 
KEÇİRİLƏN TƏDBİRLƏR PLANI
Bildiyiniz kimi hazırda bir sıra dünya 
ölkələrində geniş yayılmış və 
COVID-19 adlandırılan yeni növ 
koronavirusun səbəb olduğu infeksion 
xəstəlik ilk dəfə 2019-cu ilin dekabr 
ayında Çinin Vuhan şəhərində aşkar 
olunmuşdur. Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı (“ÜST”) 2020-ci ilin Mart 
ayında koronavirus infeksiyasını 
pandemiya (“pandemiya”) olaraq 
qəbul etmiş və nəticədə dünyanın

əksər ölkələri xüsusi rejim, karantin, 
fövqəladə hal və s. bu kimi ciddi 
tədbirlər görməyə məcbur olmuşdur. 
Pandemiya həmçinin ölkələrin 
iqtisadiyyatına və şirkətlərin maliyyə 
vəziyyətinə çox ciddi mənfi təsir 
etməkdədir.

Belə bir şəraitdə, bir sıra qabaqcıl 
ölkələrdə olduğu kimi, 
Respublikamızda da mümkün iqtisadi 

itkilərin qarşısının alınması və 
sahibkarlıq subyektlərinə dəstək 
məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2020-ci il 19 mart 
tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 
10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı 
Nazirlər Kabineti tərəfindən 
“Koronavirus (COVID-19) 
pandemiyasının və bundan irəli 
gələrək dünya enerji və səhm 
bazarlarında baş verən kəskin 
dalğalanmaların Azərbaycan 
Respublikasının iqtisadiyyatına, 
makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə 
məşğulluq məsələlərinə və 
sahibkarlıq subyektlərinə mənfi 
təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra 
tədbirlər haqqında” Tədbirlər Planı 
təsdiq eilmişdir. Bu plan çərçivəsində 
3 əsas istiqamətdə dəstək 
tədbirlərinin görülməsi nəzərdə 
tutulmuşdur:

- İqtisadi artıma və sahibkarlığa 
dəstək, o cümlədən pandemiyadan 
zərər çəkmiş sahələrdə çalışan 
muzdlu işçilərin əməkhaqqının 
müəyyən hissəsinin ödənilməsi, 
pandemiyadan zərər çəkmiş 
sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi 
(mikro) sahibkarlara maliyyə 
dəstəyinin göstərilməsi, bu 
sahibkarlıq subyektlərinə vergi



güzəştlərinin və tətillərinin verilməsi, 
iqtisadiyyata və sahibkarlığa dövlətin 
kredit-zəmanət dəstəyinin verilməsi, 
iqtisadiyyatın və sahibkarların güzəştli 
şərtlərlə kredit resurslarına çıxış 
imkanlarının genişləndirilməsi, mənfi 
təsirə məruz qalan fəaliyyət sahələrinə 
əlavə dəstək tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi, habelə post pandemiya 
dövründə iqtisadi artımın yeni modelinin 
tətbiqi istiqamətində tədbirlərin 
görülməsi;

- Məşğulluq və sosial rifaha dəstək, o 
cümlədən, muzdlu işçilərin işsizlik 
riskindən qorunması və sosial müdafiəsi, 
işsiz və işdən azad olunmuş şəxslərin 
məşğulluğu və sosial müdafiəsi, əhalinin 
xüsusi  həssas təbəqəsinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi;

- Makroqitisadi və maliyyə sabitliyi, o 
cümlədən, yeni dövrə uyğun 
makroiqtisadi siyasət çərçivəsinin 
hazırlanması, monetar situasiyadan asılı 
olaraq sterilizasiya portfelinin həcminin 
genişləndirilməsi, kredit təşkilatlarına 
requlyativ tətillərin verilməsi, kapitalın 
hərəkəti və valyuta rejiminin 
effektivliyinin artırılması istiqamətində 
kompleks tədbirlərin görülməsi.

Tədbirlar Planı çərçivəsində 
pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə 
əmək müqaviləsi əsasında çalışan 
muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən 
hissəsinin ödənilməsi ilə bağlı 300 min 
nəfər muzdlu işçi üçün 215 milyon 
manat ayrılacağı qeyd edilir və 
ödənişlərin 2 hissəli olmaqla aprel və 
may aylarında həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. Bundan əlavə
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bank hesablarına köçürülməsi təmin 
edilmişdir.

Yuxarıda qeyd edilən Tədbir Planının 
tərkib hissəsi kimi, kredit 
təşkilatlarına requlyativ tətilin 
verilməsi tədbirinin icrası çərçivəsində 
Azərbaycan Mərkəzi Bankı Maliyyə 
Sabitliyi Şurasının tövsiyələrini nəzərə 
almaqla 25 aprel 2020-ci il tarixində 
müvafiq qərar qəbul etmişdir. Bu 
əsasən fiziki şəxslərin Azərbaycan 
Respublikası İpoteka və Kredit 
Zəmanət Fondunun vəsaitləri 
hesabına verilmiş ipoteka 
kreditlərinin restrukturizasiyasını, 
dövlət fondlarının vəsaitləri hesabına 
verilmiş biznes təyinatlı kreditlərin 
restrukturizasiyasını, eləcə də sığorta 
və kapital bazarı iştirakçılarının 
dəstəklənməsini əhatə edən 
məsələləri də nəzərdə tutur.

Belə ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin 
müəyyən etdiyi iqtisadiyyatın 
pandemiyadan təsirlənmiş sahələrində 
fəaliyyət göstərən özəl biznes 
subyektlərinə, o cümlədən 
sahibkarlıqla məşğul olan fiziki 
şəxslərə kredit təşkilatları tərəfindən 
verilmiş, 1 mart 2020-ci il tarixinə 
keyfiyyəti qənaətbəxş olan və kredit 
faizləri dövlət tərəfindən 
subsidiyalaşdırılacaq kreditlərin 
restrukturizasiyasına imkan 
yaradılacaq və kreditin keyfiyyəti 30 
sentyabr 2020-ci ilədək heç bir halda 
pisləşdirilməyəcək. Bu tədbir 
nəticəsində Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondunun vəsaitləri hesabına verilmiş 
1 mlrd. manat həcmində biznes 
kreditləri üzrə 10 minə yaxın iş 
adamının güzəştlərdən faydalanması 
üçün imkan yaranacaqdır.

Eyni zamanda, fiziki şəxslərin 
dəstəklənməsi istiqamətində 
Azərbaycan Respublikası İpoteka və 
Kredit Zəmanət Fondunun vəsaitləri 
hesabına verilmiş ipoteka kreditlərinin 
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zərər çəkmiş sahələrdə sahibkarlıq 
fəaliyyəti göstərən 300 min fərdi 
sahibkara 80 milyon manat həcmində, 
2019-cu ildə ödənilmiş vergilər, məcburi 
sosial sığorta və işsilikdən sığorta 
haqlarına uyğun şəkildə maliyyə yardımı 
ayrılacaqdır.

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 
Nazirliyi tərəfindən 5 may 2020-ci il 
tarixində yayılmış məlumata əsasən, 4 
may tarixinə ümumilikdə maliyyə dəstəyi 
almaq üçün 25,633 vergi ödəyicisi və 
92,553 fərdi (mikro) sahibkar olmaqla, 
cəmi 118,186 vergi ödəyicisi müraciət 
etmişdir. Muzdlu işçilərin əmək haqqının 
müəyyən hissəsinin ödənilməsi 
çərçivəsində 191,306 işçini əhatə edən 
21,472 sahibkarın müraciəti araşdırılaraq 
öz təsdiqini tapmışdır, digər vergi 
ödəyiciləri üzrə araşdırmalar isə davam 
etməkdədir. İndiyədək təsdiq edilmiş 
müraciətlər üzrə maliyyə dəstəyinin 
həcmi 86,36 mln. manat, o cümlədən 1-
ci mərhələ üzrə ödənilməsi nəzərdə 
tutulan vəsaitin həcmi 43,18 mln. manat 
təşkil edir. Mayın 4-nə olan məlumata 
əsasən 20,596 vergi ödəyicisinə 186,883 
nəfər muzdlu işçinin əməkhaqqı üzrə 
42,4 mln. manat vəsaitin köçürülməsi 
təmin edilmişdir.

Fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə 
dəstəyinin göstərilməsi proqramı 
çərçivəsində isə 92,553 vergi 
ödəyicisindən müraciət daxil olmuşdur. 
Onlardan 83,870 müraciət araşdırılaraq 
təsdiqlənmiş və bu müraciətlər üzrə 
maliyyə dəstəyinin həcmi 51,57 mln. 
manat təşkil edir. Mayın 4-nə olan 
məlumata əsasə, artıq 49,2 mln. manat 
vəsaitin 78,643 fərdi (mikro) sahibkarın 



restrukturizasiya imkanları 
yaradılacaqdır ki, bu tədbir nəticəsində 
1.1 mlrd. manat həcmində ipoteka 
krediti üzrə 23 minə yaxın sayda 
borcalanın faydalanması imkanı 
yaranmış olacaqdır. 1 mart 2020-ci il 
tarixinədək verilmiş və keyfiyyəti 
qənaətbəxş olan belə kreditlərin 
restrukturizasiyası 30 sentyabr 2020-ci 
ilədək həyata keçirildiyi halda onların 
keyfiyyəti pisləşdirilməyəcəkdir.

Bunlarla yanaşı qərarda requlyativ 
yükün azaldılması məqsədilə banklar 
üzrə məcmu kapital tələblərinin ilin 
sonunadək 1% azadılması nəzərdə 
tutulur. Eyni zamanda bankların 
kapitalına təzyiq yaradan bir sıra digər 
tənzimləyici tələblər də ilin sonunadək 
təxirə salınması qərara alınmışdır. 
Bunlarla yanaşı sığorta şirkətlərinə və 
kapital bazarı iştirakçılarına yaranmış 
vəziyyətin mənfi təsirinin azaldılması 
istiqamətində də tədbirlərin həyata 
keçrilməsi nəzərdə tutulur.

Göründüyü kimi, yuxarıda adıkeçən 
Tədbirlər Planı və qərarlar çox detallı 
olaraq işlənilərək hazırlanmış və bir çox 
sahələri əhatə etməkdədir. Bu 
çərçivədə görülmüş və görüləcək işlər 
ölkə səviyyəsində makro iqtisadi 
sabitliyin saxlanılmasına, sahibkarlıq 
subyektlərinin, müzdlu işçilərin, habelə 
əhalinin sosial həssas təbəqəsinin 
pandemiya nəticəsində yaranabiləcək 
iqtisadi dalğalanmalardan və mümkün 
mənfi təsirlərdən minimum itki ilə 
çıxmasına gətirib çıxaracaqdır.

Pandemiya şəraitində müəssisələr 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxaq 
Standartlarına (“MHBS”) uyğun 
hazırlanmış maliyyə hesabatlarında, 
maliyyə hesabatlarına əlaqəli qeydlərdə 
və öz fəaliyyət mühitləri haqqında 
əlavələrdə pandemiyanın müvafiq 
təsirləri barədə düzəlişlər etməli və 
faliyyətlərinin fasiləsizliyini yenidən 
qiymətləndirməlidirlər. Eyni zamanda 
auditorlar da Beynəlxalq Audit 
Standartlarına əsaslanaraq bu maliyyə 
hesabatlarına rəy verərkən yuxarıda 
qeyd edilən düzəlişlərin və mülahizələrin 
doğruluğuna əminlik əldə etmək üçün 
müvafiq audit prosedurlarını həyata 
keçirdiklərindən əmin olmalıdırlar.

Təbii ki, müxtəlif müəssisələrdə bu 
təsirlər müxtəlif dərəcədədir və tam 
dəqiqliklə hesablanması qeyri- 

mümkündür, çünki pandemiya davam 
etdiyindən onun gələcək inkişaf 
istiqamətlərini və əlavə təsirlərini  
proqnozlaşdırmaq mümkün deyildir. 
İstənilən halda mühasiblər və 
auditorlar hesabatların və rəyin 
təqdim edildiyi tarixə əldə edə 
biləcəkləri ən yaxşı ehtimallar 
əsasında pandemiyanın mümkün 
təsirlərini qiymətləndirməli və 
hesabatlara və rəyə müvafiq düzəlişlər 
etməlidirlər.

Bu yazımızda COVID-19 pandemiyası 
dövründə maliyyə hesabatlarının 
hazırlanması və auditi zamanı diqqət 
yetirilməli məqamlara toxunacağıq.
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PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ MALİYYƏ HESABATLARININ 
HAZIRLANMASI VƏ AUDİTİ



1. MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI

Maliyyə Hesabatlarının 
Beynəlxalq Standartlarına 
("MHBS") uyğun maliyyə 
hesabatlarının hazırlanması 
zamanı mühasiblərin yenidən 
baxmalı olduqları sahələr

Biz ilk növbədə maliyyə hesabatlarını 
tarixlərinə görə aşağıdakı şəkildə 
qruplaşdırsaq düzgün olardı:

31 dekabr 2019-cu il tarixində və ya daha 
əvvəl bitən il və ya dövr üçün maliyyə 
hesabatlarının pandemiya dövründə 
hazırlanması zamanı müvafiq standartlar 
(Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 
Standartları (“MUBS”), Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 
(“MHBS”)) tam şəkildə tətbiq olunmaqla, 
aşağıdakı məsələlərə xüsusi nəzər 
yetirilməlidir:

a) Xatırladaq ki, pandemiya 2019-cu ilin
dekabr ayında Çinin Vuhan şəhərində 
aşakarlanmışdır, lakin koronavirusun 
geniş vüsət alması və ÜST-ün yayımladığı 
məlumatlar əsasən 2020-ci ilin 
əvvəllərinə təsadüf olunur. Bu səbəbdən 
dünya ölkələrinin əksəriyyətində (Çin 
istisna olmaqla), o cümlədən, Azərbaycan 
Respublikasında fəaliyyət göstərən 
müəssisələr bu pandemiya haqqında 
məlumatı 2020-ci ildə almışdır və 
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1.1. 31 dekabr 2019-cu il tarixində və ya 
daha əvvəl bitən il və ya dövr üçün 
maliyyə hesabatlarının hazırlanması

bu balans hesabatı tarixindən sonrakı 
hadisələr kimi qiymətləndirilməlidir (10 
№-li MUBS).

Digər tərəfdən bu infeksiya Çində 2019-
cu ilin sonlarında tapılsa da digər 
ölkələrin əksəriyyətində faktiki olaraq 
2020-ci illərin əvvəllərindən geniş 
yayılmağa başlamışdır. Başqa sözlə 
əksər ölkələrdə fəaliyyət göstərən 
müəssisələr üçün bu balans hesabatı 
tarixində (31 dekabr 2019-cu il tarixində 
və ya daha əvvəl bitən il və ya dövr) 
mövcud olan şərtləri təsdiqləyən hadisə 
deyildir, yəni balans hesabatı tarixindən 
sonra yaranmış şərtləri təsdiqləyən 
hadisədir. Bu səbəbdən bu hadisə 
düzəliş edilməsini nəzərdə tutmayan 
balans hesabatı tarixindən sonrakı 
hadisələrə aiddir və 31 dekabr 2019-cu il 
tarixində və ya ondan öncəki tarixdə 
bitən il və ya dövr üçün hazırlanmış və 
pandemiya dövründə dərc edilmiş 
maliyyə hesabatlarında balans 
hesabatına heç bir düzəliş tələb 
etməməkdədir.

Lakin müəssisələr istənilən halda 
pandemiya barədə aşağıdakı 
məlumatları maliyyə hesabatlarının 
əlaqəli qeydlər hissəsində, balans 
hesabatı tarixindən sonrakı hadisələr 
başlığı altında açıqlamalıdır:
- hadisənin (pandemiyanın) xarakteri; və
- onun maliyyə təsirinin 
qiymətləndirilməsi haqqında, və ya belə 
bir qiymətləndirmənin mümkünsüzlüyü 
haqqında bəyanat.

b) Pandemiyanın mənfi təsir etdiyi
müəssisələr, xüsusən kiçik və orta ölçülü 
sahibkarlıq subyektləri öz fəaliyyətlərini 
fasiləsiz olaraq davam etdirə bilmələri 
üzrə yenidən qiymətləndirmə 
aparmalıdırlar. Onlar müxtəlif təhlillər 
aparmaqla öz fəaliyyətlərini fasiləsiz 
olaraq davam etdirə bilmələri sahəsində 
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliklərin olub 
olmamasını müəyyənləşdirməlidirlər. Bu 
qeyri-müəyyənliklərin 
proqnozlaşdırılması nəticəsində 
fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı əlavə 
qeydlər edilə bilər və ya maliyyə 
hesabatlarının hazırlanması prinsiplərinə 
yenidən baxıla bilər.

1.2. 2020-ci ildə bitən il və ya dövr üzrə 
maliyyə hesabatlarının hazırlanması

Qeyd edildiyi kimi, koronavirus 
infeksiyasının geniş yayılması və habelə 
onun barədə daha dərin məlumatların 
əldə edilməsi 2020-ci ilin əvvəllərinə 
təsadüf edir. 2019-cu ildən sonrakı 
tarixlərdə bitən il və ya dövr üzrə 
hazırlanmış maliyyə hesabatlarında 
pandemiyanın düzəliş edilməsini 
nəzərdə tutan və ya düzəliş edilməsini 
tələb etməyən hadisə kimi 
qiymətləndirilməsi zamanı daha dərin 
peşəkar mühakimə yürüdülməlidir. 
Ümumiləşdirsək, bu pandemiya 31 
yanvar 2020-ci il tarixində və daha 
sonrakı tarixlərdə bitən il və ya dövr 
üçün hazırlanmış maliyyə hesabatlarında 
düzəliş edilməsini tələb edən hadisə 
kimi tanınmalıdır.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ilk 
növbədə müəssisələr fəaliyyətin 
fasiləsizliyini təmin edə biləcəkləri ilə 
bağlı qiymətləndirmə aparmaqla 
nəticəyə uyğun müvafiq qeydlər etməli 
və ya maliyyə hesabatlarının 
hazırlanması prinsiplərinə yenidən 
baxmalıdırlar. Bununla yanaşı maliyyə 
hesabatlarında peşəkar mühakiməyə və 
uçot qiymətləndirmələrindəki 
ehtimallara əsaslanan bütün sahələr 
təhlil edilməli və lazım gəldiyi təqdirdə 
müvafiq düzəlişlər edilməlidir. Bu 
sahələr əsasən uçot 
qiymətləndirmələrində tətbiq olunan 
ehtimallar (mənfəət vergisi, əmlak, tikili 
və avadanlıqlar, mal-materiallar, gəlirin 
tanınması, ehtiyatların yaradılması, asılı 
müəssisələrə və birgə müəssisələrə 
investisiya qoyuluşları və s.), ədalətli 
dəyərin hesablanması, aktivlərin 
dəyərsizləşməsi, ümidsiz borcların 
qiymətləndirilməsi və s. sahələri əhatə 
etməkdədir.
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2. MALİYYƏ HESABATLARININ AUDİTİ

Pandemiya dövründə maliyyə 
hesabatlarının Beynəlxalq Audit 
Standartlarına (“BAS”) uyğun 
auditinin həyata keçirilməsi 
zamanı auditorların diqqət 
yetirməli məqamlar

Bu məqamları qüvvədə olan BAS 
tələbləri üzrə izah edək:

2.2. 330 №-li “Qiymətləndirilmiş risklərə 
qarşı auditorların cavab tədbirləri” və 500 
№-li “Audit sübutu” BAS-larına uyğun 
olaraq auditor qiymətləndirilmiş risklərə 
uyğun müvafiq audit prosedurları həyata 
keçirməklə əlavə sübutlar toplamalıdır. 
Bu halda auditorların yeni risklərə uyğun 
olaraq audit yanaşmasını dəyişmələri, 
alternativ audit prosedurları həyata 
keçirmələri və ya əlavə sübutlar 
toplamaları mümkündür. Belə ki, audit 
rəyi təqdim edə bilmələri üçün auditorlar 
kifayət qədər audit sübutu əldə 
etdiklərindən əmin olmalıdırlar.

2.3. 540 №-li “Uçot 
qiymətləndirmələrinin, o cümlədən 
ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və 
əlaqəli açıqlamaların auditi” BAS-a uyğun 
olaraq, auditorlar uçot 
qiymətləndirmələrində tətbiq edilmiş 
ehtimallara, irəli sürülmüş mülahizələrə, 
müştəri tərəfindən istifadə olunmuş 
verilənlərin uyğunluğuna və etibarlılığına 
və s. yenidən baxmalı və lazım gələrsə 
müvafiq düzəlişlər etməlidirlər. Burada 
nəzərə alınmalı əsas məqamlardan biri də 
beynəlxalq səviyyədə və ya ölkə 
səviyyəsində pandemiya şəraitində 
müəssisələrə göstərilən və ya 
göstərilməsi nəzərdə tutulan dəstək 
proqramları və onların uçot 
qiymətləndirmələri zamanı istifadə 
olunan ehtimallara mümkün təsiridir.

2.4. 560 №-li “Sonrakı hadisələr” BAS-a 
uyğun olaraq, auditorlar balans 
tarixindən maliyyə hesabatlarının dərc 
edildiyi tarixədək olan dövrdə baş 
vermiş əhəmiyyətli hadisələrin düzgün 
şəkildə maliyyə hesabatlarında əksini 
tapmasına diqqət yetirməlidir. Hazırkı 
dövrdə isə pandemiya ilə bağlı müvafiq 
qeydlərin və ya düzəlişlərin maliyyə 
hesabatlarında əks etdirildiyindən əmin 
olmalıdır. Buradakı qeyri-müəyyənliyin 
davam etməsini nəzərə alaraq 
auditorlardan bu sahədə yüksək peşəkar 
mühakimələrin yürüdülməsi və 
skeptisizm tələb edilməkdədir.

2.5. 570 №-li “Müəssisənin fəaliyyətinin 
fasiləsizliyi ehtimalı” BAS-a uyğun olaraq 
qlobal iqtisadi böhranın müəssisənin 
maliyyə vəziyyətinə təsiri 
qiymətləndirilərək maliyyə 
hesabatlarının dərc edildiyi tarixdən 
sonrakı ən azı 12 növbəti ay ərzində 
müəssisənin öz fəaliyyətinin 
fasiləsizliyini təmin edə bilmə bacarığına 
yenidən baxılmalıdır. Fəaliyyətin 
fasiləsizliyi ehtimalının təhlillərinə 
uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının 
yenidən hazırlanması, müvafiq 
qeydlərin əlavə edilməsi və ya audit 
rəyində dəyişikliklərin irəli sürülməsi 
kimi hallar nəzərdən keçirilməlidir.

2.6. 600 №-li “Xüsusi mülahizələr – qrup 
maliyyə hesabatlarının auditi (o 
cümlədən bölmə auditorlarının işi)” BAS-
ına da Qrup auditi zamanı xüsusi diqqət 
yetirilməlidir. Xüsusilə bölmə 
auditorlarının işinin qiymətləndirilməsi 
zamanı bölmə auditorlarının yerinə 
yetirdiyi audit prosedurlarının yuxarıda 
və aşağıda sadalanan standartların 
tələblərinə uyğunluğu yoxlanılmalıdır. 
Nəticələrə uyğun olaraq, bu 
prosedurların Qrupun maliyyə 
hesabatlarına təqdim ediləcək audit 
rəyinə təsiri dəyərləndirilməlidir.
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2.1. 315 №-li “Müəssisə və onun 
mühitinin öyrənilməsi əsasında 
əhəmiyyətli təhriflər riskinin 
müəyyənləşdirilməsi və 
qiymətləndirilməsi” BAS-a uyğun 
olaraq auditor müəssisənin maliyyə 
hesabatlarında əhəmiyytli təhriflərə 
yol açabiləcək riskləri 
qiymətləndirməlidir. Pandemiya 
dövründə auditor bu 
qiymətləndirmənin nə dərəcədə 
aktual olduğuna və yeni şərtlərə cavab 
verdiyinə nəzər yetirməli və lazım 
olarsa risklərin qiymətləndirilməsinə 
müvafiq düzəlişlər etməlidir. Bundan 
əlavə, auditor şirkətlərin daxili nəzarət 
sistemlərini dəyişən şərtlərə uyğun 
olaraq bir də pandemiya prizmasından 
yenidən qiymətləndirməli və 
əhəmiyyətli təhriflərin 
müəyyənləşdirilməsi üçün yetərli olub 
olmamasını təhlil etməlidir.
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Müəssisələrin maliyyə hesabatlarına 
və müstəqil auditorların hesabatlarına 
edilə biləcək əlavələrə nümunələr kimi 
aşağıdakıları göstərə bilərik:

 - Maliyyə hesabatlarına əlaqəli 
qeydlər:

“2020-ci ilin mart ayında Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı (ÜST)  yeni növ 
koronavirus infeksiyasını pandemiya 
olaraq elan etmişdir. Hazırda bu 
infeksiya müəssisənin fəaliyyət 
göstərdiyi ölkə(lər)də də 
genişlənməkdədir. Buna cavab olaraq 
ölkə(lər) üzrə qeyri-müəyyən müddətə 
həyati əhəmiyyət daşımayan fəaliyyət 
sahələrinin dayandırılması ilə bağlı 
müvafiq sərəncam qəbul edilmişdir. 
Kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət 
göstərdiyindən “ABC” şirkətinin 
fəaliyyətini davam etdirməsinə icazə 
verilmişdir. Lakin bununla yanaşı 
şirkətin fəaliyyət sahəsi daralmış və bir 
neçə mağazanın bağlanması ilə 
nəticələnmişdir. Hazırda şirkət bu 
məsələnin onun maliyyə vəziyyətinə 
və pul vəsaitləri üzrə daxilolmalarına 
mənfi təsir edəcəyini ehtimal 
etməkdədir. Lakin bu təsiri qeyri-
müəyyənlik səbəbindən 
müəyyənləşdirmək mümkün deyildir.”

2.7. 700 №-li “Maliyyə hesabatları 
haqqında rəyin formalaşdırılması və 
hesabat verilməsi” BAS-a uyğun olaraq, 
auditorlar müvafiq rəyin 
formalaşdırılması və nəticənin əldə 
edilməsi üçün yeni pandemiya şəraitinə 
uyğun olaraq müəssisədən əlavə 
sübutlar təqdim edilməsini, uçot 
qiymətləndirilmələrində istifadə olunan 
ehtimallara yeni qeyri-müəyyənlik 
şəraitinə uyğun düzəlişlərin edilməsini 
tələb edə bilər. Bunlarla yanaşı 
auditorlar, audit rəyinə təsir edə 
biləcək, pandemiya nəticəsində qəbul 
edilmiş və ya dəyişdirilmiş 
qanunvericiliyin tələblərinin maliyyə 
hesabatlarında müvafiq şəkildə nəzərə 
alınmasına xüsusi olaraq diqqət 
yetirməlidir. 

2.8. 720 №-li “Auditi aparılmış maliyyə 
hesabatlarını əks etdirən sənədlərdəki 
digər məlumatlar üzrə auditorun 
məsuliyyəti” BAS-a uyğun olaraq, 
auditorlar həmçinin müəssisənin 
maliyyə hesabatlarında rəhbərlik 
tərəfindən təqdim edilən digər 
məlumatların da düzgünlüyünü və 
pandemiya şəraitinə uyğunlaşdırıldığını 
yoxlamalı və bu informasiya üzərində 
auditorların məsuliyyətini dərk 
etməlidir.

Yuxarıda sadalanan məqamlar 
nəticəsində auditorların hesabatlarında 
aşağıdakı əlavə və düzəlişlər edilə bilər:

- Pandemiyanın mümkün təsiri ilə bağlı 
Əsas Audit Məsələlərinə əlavələr;

- Pandemiya ilə bağlı qeydləri 
vurğulamaq üçün İzahedici Paraqraf;

- Fəaliyyətin fasiləsizliyi paraqrafına 
pandemiya ilə əlaqədar əhəmiyyətli 
qeyri-müəyyənliyə dair qeyd;

- Şərti rəy və ya rəydən imtina ilə bağlı 
bəyanat.
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- Auditor hesabatı və maliyyə 
hesabatlarına əlaqəli qeydlər:

İzahedici Paraqraf:
“Maliyyə hesabatlarına əlaqli Qeyd N-
də müzakirə edildiyi kimi, 2020-ci ilin 
mart ayında Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı (ÜST) COVİD-19 infeksiyasını 
pandemiya olaraq elan etmişdir. 
Hazırda bu vəziyyətin qeyri-
müəyyənliyi səbəbindən onun 
müəssisənin maliyyə hesabatlarına 
təsirini hesablamaq mümkün 
olmamışdır. Bu məsələ ilə bağlı 
Rəyimizə heç bir düzəliş edilməmişdir.”

Qeyd N:
“2020-ci ilin mart ayında Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı, yeni növ 
koronavirusu (COVID-19) pandemiya 
olaraq elan etmişdir. Bu isə qlobal 
iqtisadi fəaliyyətə mənfi təsir 
göstərməklə maliyyə bazarlarında 
əhəmiyyətli azalmaların baş verməsinə 
səbəb olmuşdur. Baş vermiş vəziyyət 
cari bazar şərtlərinə davamlı şəkildə 
mənfi təsir göstərə bilər və qlobal 
iqtisadi böhranın yaranmasına səbəb 
ola bilər. Bu vəziyyətin sürətli inkişafı 
və davamlılığı koronavirusun vurduğu 
mənfi təsirə dair hər hansı bir proqnoz 
irəli sürməyə mane olur və müəsisənin 
fəaliyyətinə və maliyyə nəticələrinə 
münasibətdə qeyri-müəyyənlik və 
əlavə risklər yaradır.”

Teymur Nağıyev, FCCA
İdarəedici Partnyor

Email: teymur.naghiyev@uhy-az.com
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